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Convențiunea germano-englesă.
Marția trecută, 16 Octomvrie 

st. n., s’a încheiat între Germania 
și Englitera, pentru susținerea inte
reselor și drepturilor reciproce în 
China, o convențiune de mare im
portanță politică. Oa dovadă cât 
de mult este aprețiată acâstă im
portanță de însu-și împăratul Ger
maniei pote servi faptul, că în fliua, 
ce a urmat după încheierea conven- 
țiunei, ministrul de esterne de Bu
low a fost numit cancelar al impe
riului. Acăsta numire însâmnă în 
primul rând o strălucită aprobare a 
politicei, ce a urmat’o acest bărbat 
de stat în cestiunea chinesă și tot 
odată o recunâscere a succeselor do
bândite pănă acuma. Amintita con
vențiune, care constă numai din pa
tru puncte, stabilesce principiile pen
tru politica ambelor state în China 
cu scopul vădit, de a preîntâmpina 
eventuale încurcături de natură a 
compromite nu numai interesele eco
nomice și comerciale anglo-germane, 
ci însăși interesele păcii.

In punctul ântâiu convențiunea 
stabilesce principiul așa numit al 
„ușei deschise'1, vrâ să c|ică, că tote 
națiunile, fără deosebire, să fie egal 
îndreptățite în comunicațiunea lor 
cu porturile situate la țărm ii rîu- 
rilor și la litoral în China în pri
vința economică și comercială.

Mai departe se stabilesce, că 
cele două puteri nu vor folosi ac
tuala îucurcătură pentru a dobândi 
pe teritoriul chines vr’un avantagiu 
teritorial, ci politica lor va țînti a 
susține neștirbită integritatea terito
rială a imperiului chines.

In punctul trei se enunță, că 
dâcă cumva „vre-o altă putere“ ar 
folosi complicațiunile actuale Chinese 
pentru a face cuceriri teritoriale în 
China, cele două puteri contractante 
își reservă de a-se înțelege mai îna
inte împreună asupra pașilor even
tuali pentru asigurarea propiilor lor 
interese în China.

In fine pentru a documenta, că 

nu vor să facă separatism și pentru 
a constrânge și pe celelalte puteri 
de a lua posițiă față cu principiul 
respectării integrității Chinei și al 
„ușei deschise", declară Germania 
și Englitera, că vor comunica con
vențiunea lor și celorlalte puteri, în- 
vitându-le a-se alătura la principiile, 
ce sunt depuse în ea.

Acesta este întreg cuprinsul 
convențiunei anglo-germane, care se 
presentă ca o învoială pentru susți
nerea esistenței teritoriale a Chinei 
și a păcii universale. Țînta ei se 
vede a fi de-a delătura periculul, ce 
consta în rivalitățile de pănă acuma 
între Germania și Anglia de-oparte, 
precum și între celelalte puteri. In
tru cât își va putâ ajunge acâstă 
țîntă, este o întrebare a viitorului.

Foile germane se pronunță, fi- 
resce, fărte favorabil asupra conven
țiunei din cestiune. Punctul de greu
tate îl pun pe împrejurarea, că acum 
marea nesiguranță, ce a domnit în 
Germania cu privire la politica ur
mată de împăratul Wilhelm și de 
guvernul seu în China, s’a mai mic
șorat întru câtva. Afară de acăsta 
mai aveau Germanii mari temeri, că 
Englesii nu vor respecta în tote îm
prejurările principiul „ușei deschise" 
mai ales în ce privesce cea mai bo
gată și cea mai populată parte a 
Chinei, valea dela Yangsee, unde 
Englesii au în flota și corăbiile lor 
mijlocul preponderant de a pută es- 
chide comerciul german care este, 
după Anglia, cel mai însemnat în 
China. S’a calculat adecă că Anglia 
face un trafic comercial cu China de 
237 miliâne taeli anual, âr după ea 
vine Germania cu 85 miliâne taeli. 
Este dâr un câștig prețios pentru 
Germania, că Anglia recunosce acum 
în mod positivprincipiul egalității tu
turor națiunilor în comunicațiunea 
economică și comercială cu China.

Este ușor de înțeles, de ce pressa 
germană evită de a aminti politica 
separatistă a Rusiei în discutarea 
convențiunei germano-englese. Ade- 

verul este înse, că precauțiunile, ce 
vre să le ia acâsta convențiune se 
iau mai mult față cu politica ru- 
sâscă în China. D-l de Bulow a 
reușit a contracara, prin învoiala cu 
guvernul engles, scopurile urmărite 
de Rusia prin tactica ei, ce se es- 
primă în retragerea trupelor sale 
din Peking și în stăruința de a grăbi 
cu ori-ce chip încheierea păcii cu 
China.

Mai mult înse, învoiala ger- 
mano-englesă accentuând așa de mult 
păstrarea intregității teritoriale a 
Chinei, conține un protest tacit dâr 
puternic contra acțiunei cuceritdre 
rusesci în Mandsuria. Pănă acum, în 
cestiunea cHinesă, Germania mergea 
mână ’n mână cu Rusia și Francia. 
Acum, prin înțelegerea cu Anglia, 
Germania s’a scos de sub presiunea 
politicei, ce o urmărea în acord cu 
Rusia și Francia.

Adeverat, că, după cum este for
mulată convențiunea desamintită dela 
16 Octomvrie a. c., ea nu pare a 
cere nimic, ce n’ar fi fost admis în 
în principiu deja de repețite ori pănă 
acuma de cătră tbte puterile.

In sensul acesta are rațiune 
ceea-ce susține „Gazeta de Colonia", 
că prin convenția cu Anglia, Ger
mania a dovedit încă-odată că pdte 
se trăescă în înțelegere în același 
timp și cu Anglia și cu Rusia.

Dâcă acâstă politică se va pută 
pune în practică, având același suc
ces și în ce privesce Rusia, este 
încă lucru îndoios.

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

Sibiiu, 7 (20) Octomvrie v.

Comisiunea organisătore.
La ordinea «Șilei cestiunea delegațiunei 

pentru despărțirea ierarchioă de Sârbi.
Referentul Dr. Nio. Oncu arată aoti 

vitatea delegațiunei în aceste procese de 
despărțire.

Președintele, Esc. S. Metropolitul, cji°e» 
că delegațiunea de multe-orl numai opă- 
cesce despărțirea. Tote prooesele aparțin 

dieceselor sufragane, prin urmare mai ușor 
s’ar pută acele resolvi prin consistoriile 
eparchiale, decât prin o delegațiune con
dusă din Sibiiu. Arohiepiscopul abdice din 
postul de președinte al delegațiunii și 
crede, că ar fi bine, dâcă peste tot s’ar 
cassa acâstă instituțiune.

V. Babeș de-asemenea orede, oă dele
gațiunea în timpul de-acum nu mai are în
semnătatea de odinidră. Mai tote procesele 
sunt terminate. Calea e indicată; în pro
cesele comunelor încă nedespărțite, cei an
gajați n’au decât să procâdă pe calea de 
noi bătută.

Dr. Ios. Gali pledâză pentru susține
rea delegațiunei. Banii dațl comunelor au 
fost numai anticipațiune, pe cari comunele 
sunt datâre a-i restitui. Numai comunelor 
de tot săraoe li-s’ar pută ierta, sumele anti
cipate. Delegațiunea are încă de luoru. 
Dăca I. P. S. Sa Arehiepiscopul se retrage 
din fruntea delegațiunei, eu cred, că looul 
de președinte revine P. S. S. d-lui Episcop 
Nio. Popea.

Pentru susținerea delegațiunei, mai 
vorbeso deputății: Dr. II. Pușcariu, I. A. de 
Preda, Tr. Barza, V. Mangra și Dr. I. Suciu. 
Se oonstată prin referentul comisiunei, că 
în prooesele aceste de despărțire comunele 
au câștigat ou totul 270 mii florini, și au 
spesat 20 de mii florini.

Tot în firul raportului vine pe tapet 
și cestiunea mănăstirilor. S’a instituit o oo- 
misiune. Din diecesa Aradului: Dr. N. Oncu, 
N. Zigre și E. Ungurianw, dela Caransebeș: 
Al. Mocsonyi, Tit. Hațeg și Dv.-St. Petrovicl. 
Advocat s’a ales Dr. Emil Babeș, care a și 
făcut acțiunea pentru oăștigarea mănăstirilor 
pe oale judecătoriscă, și nu administrativă, 
după cum oredea comisiunea. S’a decis, ca 
fiă-oare diecesă să porte spesele sale de 
proces, și oă pentru fiă-oare mănăstire să 
se faoă acțiune separată.

Deputății I. Budințan și I. Lengeru oon
stată îno’odată, că delegațiunea mai are 
mult de luoru în părțile dunărene. Mai sunt 
vre-o 20 mii de oredinoioșl, cari neconte
nit se plâng, oă nu pot să-și rostăsoă ru
găciunea în limba strămoșăscă.

Referentul Dr. Oncu află ou cale să 
declare solemn și repețit, oă mai ales ad
ministrarea în oele finanoiare a fost esem- 
plară, pentru oare motiv numai mulțămitorl 
putem fi tuturor, oarl au obosit în acăstă 
afacere. (Deci „Vaoa de mulsM din grajdul 
„Trib. Poporului" s’a dovedita fi o fantomă 
iscodită din răutate. — Culegăt.).

Părintele Episoop Popea din motive 
de sănătate renunță la postul de v.-preș., 
și astfel se alege Episcopul Ios. Goldiș — 
primindu-se propunerea comisiunei de-a 
funcționa și pe viitor delegațiunea.

FOILETONUL „(IAZ. TRANS".

Părerea unui străin
asupra cestiunei israelite în România.

(Urmare.)

Ce se întâmplase 6re în acest timp? 
Căci soliditatea și cinstea absolută are o 
maximă de oomerciti a Englesilor și de 
aceea în astfel de orașe mici, prăvăliile 
mai mari aveau O stabilitate neolintită. Așa 
de esemplu nimeni nu putea să spue despre 
sus numiții B. și C. de când esistau, oei 
mai în verstă omeni îi cunoscuse ca nisce 
firme străvechi; A. a cărui prăvăliă era mai 
mare, putea să dovedâsoă ou dooumente în
temeierea ei în anul 1619. Și aoum, în 
puțini ani, mai mult de a a treia parte 
din aceste străveohl oase se prăbușiseră. 
Soiam, oă proprietățile, în urma depreoierii 
cerealelor, căzuseră la cam a treia parte 
din valârea lor de mai înainte, dâr numă
rul fabricilor, și prin acăsta viața de oraș 
cresouse; mijlocitorul unor mărfuri mult ce

rute trebuia der să stea mai degrabă mai 
bine, decât mai rău.

„Da, ai dreptate, mi-se răspunse, ar 
trebui să stea mai bine, uiți numai un sin
gur luoru, invasiunea Evreilor germani" 
(„Evrei germani" numesce Englesul pe toți 
Evreii venițl de curând de pe continent, 
ori de unde ar fi venit de fapt).

Și aoum începu o conversația asemă- 
nătâre ou cea de aoum două-deol de ani; 
numai că rolurile erau schimbate, căol eu 
arătaiii cât de ultra-conservative Englesul 
de provinoie, incapabil de a se depărta de 
veohile lui obiceiuri; aouma a venit Evreul 
mult mai vioiii, oare, afară de aoâsta, putea 
să-și faoă un loo alături de vechii negus
tori, numai prin introducerea de nouă măr
furi și nouă metode în afaoerl, și așa mai 
departe. Der rudele mele fură puțin încre
dințate de aceste observațiunl. Riceau, că 
Evreii năvăliseră în țâră oa un roiu de lă
custe flămânde și ruinaseră firmele stră
veohl, nu prin inteligența mai mare și măr
furi mai bune, oi prin ooncurență necinstită, 
prin falimente fraudulose, prin esploatarea 

neomenăsa a lucrătorilor, prin introducerea 
unor mărfuri rele, cum nu s’au văcjut niol- 
odată la noi, și așa mai departe. Și, din 
neferioire, aceste afirmări nu erau înteme
iate: niol una din rudele mele nu văcjuse 
măcar vre-odată o scriere antisemită; nu, 
vorbeau din esperiență și dovezile, anume 
povestirea cașurilor conorete, mă copleșiră. 
Când a doua de diminâță treoui prin 
oraș, mă încredințaiîl singur de adânca 
schimbare, ce se petrecuse ; veohea mea An
glie era abia de recunoscut. Un mio esem
plu : oâtor-va prieteni bosniaci le promise
sem să le aduc brioege adevărat englesescl: 
sub guvernul părintesc al Austriei s’a pur
tat de, grijă, ca în Bosnia să se aducă marfa 
cea mai prostă de cătră aoel „cifut", 
oare ține monopolul în fie-care sat. Insă 
țăranii bosniaol mai bătrâni au din timpul 
dinaintea ooupațiunii bricege veritabile en- 
glezesol, preoum și haine din stofe adevărat 
englezesol. Amândouă au ajuns proverbiale 
oa „mărfuri bune". Ei bine, astfel de marfă 
bună promisesem prietenilor mei. In tot 
orașul însă n’am putut găsi unul din acele 

inoomparabile brioege englezescl! Când 
eram copil, nu se găseau alte bricege ; orl- 
oărui negustor i-ar fi fost rușine să ție marfă 
prâstă, chiar dâoă olienții lui i-ar fi oerut’o 
pentru eftinătate. In schimb, acuma am găsit 
numai marfă prâstă, parte de fabrioațiă en- 
glesă, dâr în oea mai mare parte de fabri
oațiă germană. Negustorul evreu nu ține 
marfă bună, fiind-oă câștigul lui la aoâsta 
e mai mic și pentru-oă e lipsit de ori-ce 
simț de oinste comercială. Ce-i drept, dâcă 
te uitai îu ceroul oaselor comerciale și al 
fabricanților mai mari, se schimbase puțin 
în acel oraș ; oâte-va nume suspecte se stre- 
curaseră, dâr cele din vechime rămăseseră. 
La țâră nu se întâmplaseră încă schimbări 
în proprietate, dâr acel */4 °/0 de Evrei fă
cuse mai mult numai în douăcjeol de ani! 
Industria mică era deja în parte ruinată, 
și ori i9gonită, ori intrată în servioiul 
Evreilor; oealaltă parte se lupta cu sărăoia 
pentru esistență și putea esista numai re
nunțând la cinstitele tradițiunii ale părin
ților lor.

(Va urma.)



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 225.—1900.

Co misiune a școlară.
Referent Dr. D. P. Barcianu. 0 dis

cuția mai îndelungată se pornesce pe tema, 
dâcă pe lângă conferențele învățătoresoi, 
prevăcjute în statutul organic, pot funcționa 
și Reuniunile învățătoresoi. Comisiunea ple- 
dâză pentru modalitatea din urmă.

Vas. Dămian e contra instituțiunei 
Reuniunilor. Conferențele sunt mai practice 
și duc mai bine la scop. Pentru reuniuni se 
cer statute, aprobate din partea guvernu
lui; inspectorii regesc! pretind a li-se 
anunța înainte ordinea de cji, a fi repre- 
sentațl și în fine a li-se așterne protocolul 
ședințelor. Afară de aoeste în decursul vre- 
mei s’a dovedit, că activitatea reuniunilor 
s’a mărginit mai mult la lupte electorale și 
cestiunl administrative. Pledâză pentru con- 
ferențe,

P. Cosma cjioc, că nu 0 consult, ca 
noi din Congres să ne amestecăm în afa
cerile altei eparchii prin luarea de con
cluse, cari nu cad în competința nâstră. La. 
noi sunt conferențe și reuniunile încă nu 
sunt de tot cassate, în diecesa Aradului 
sunt numai reuniuni. Să lăsăm, ca fiă-care 
eparchiă sășl reguleze aoâstă oestiune după 
cum mai bine se potrivesce cu raporturile 
eparchiei.

Se primesce prop, comisiunei cu mo
dificarea făcută de dep. P. Cosma.

Ședința VII L-a Vineri in 19 X 1900.
Ședința se desohide la 4 âre d. a. 

Președinte: Metropolitul. Totă ședința a 
fost ocupată de comisiunea școlară. Comi- 
siunea prin raportorul Dr. Barcianu pro
pune, ca pentru elevii de religiunea gr. or., 
cari cad afară de jurisdicțiunea Metropoliei, 
să se intitue catechețl.

Se primesce.
Consistoriul metropolitan printr’un con

clus anterior a fost însăroinat a prelucra 
un plan de învățământ poporal. Dâr nepu
tând aduna din totă Metropolia datele ne
cesare, — planul menționat nu s’a putut 
efectui.

Consistoriul se îndrumă a lucra și mai 
departe în direoțiunea de a realisa cât mai 
îugrabă planul de învățământ.

Comisiunea propune, și congresul con
clude, oa văduvelor și orfanilor să li-se acorde 
jumătate din salarul avut, având a li-se 
solvi suma aoâsta în decursul unui întreg 
an dela rjiua morții.

Clasificarea stațiunilor învețătoresci.
Archidiecesa și dieoesa Caransebeșu

lui se declar oontra clasifioării stațiunilor 
învăț. Comisiunea școlară însă, prin ref. 
Rom. Cioragariu pledâză pentru clasificare. 
Și anume stațiunile de ol. I. cu salar fund, 
de 500 fi., cl. II. 400 fi. și cl. III. 300 fi. 
afară de cuartir. La stațiunile de el. I. 
pot concura numai candidați, oari au ab- 
solvat cel puțin IV. cl. medii și au făcut 
esamenul de cualificațiune cu fi. bine său 
distins. La oele de cl. II. candidații, cari 
au prestat esamenul de primire și au esa
menul de cualificațiune ou oaloul oel puțin 
de: bine', în sfîrșit la cele de cl. III. cei 
cu oaloul suficient. Să se admită și avansa
rea, tot din 5 în 5 ani.

Dr. Suciu susține prop, comisiunei, 
amplificată în felul acela, oă dâoă nu sunt 
candidați cu cualificațiunea recerută de cla
sificarea stațiunei respective, să se admită 
cei cu cualificațiunea următâre.

In contra propunerei comisiunei, vor- 
beso deputății: Simonescu, Pinciu, Barzu, și 
Cosma, cari susțin, că ar fi greșit dâcă s’ar 
lua de normativ absolvarea unor anumite 
clase, pentru-oă esperiențaja dovedit în oele 
mai multe cașuri, că învățătorii cu mai pu
ține olase, sunt tot-dâuna oei mai destoi
nici întru îndeplinirea ohemării lor. Ase
menea constatare face și archimandritul 
Hamsea, ca competent în afaoere.

Propunerea oomisiunei la votare se 
respinge.

Ședința lX-a Sâmbătă in 20 Oct. 1900.
Ședința se desohide la orele 9 a. m. 

Președinte: Arohiepisoopul și Metropolitul, 
Ioan Mețiawu. Se autentică protocolele șe
dințelor VII și VIII.

La ordinea fiilei: Comisiunea șco
lară. Raportor Rom. Ciorogariu.

Inspecțiunea didactică. Consistoriul me
tropolitan a receroat tot.e eparchiile a se 
declara în acâsta afacere. Răspunsul a fost: 
Archidiecesa a instituit inspectori școlari-, 
diecesa Caransebeșului a aflat, că aoâstă ins- 
tituțiune e prea costisitore: se mărginesoe 
deci a face inspecțiunea din centru ; diecesa 
Aradului a instituit inspectori pe proto- 
presbiterl; pe lângă aceștia un învățător 
mai praotic ca referent. In centru pe lângă 
referentul școlar să mai fiă un sub-refercnt, 
care să cutriere comunele luându-șl informa- 
țiunile necesare. Laesamene se se numâscă 
comisari. Consistoriul din Oradca-mare a 
instituit inspectori salarisațl.

Comisiunea oonstată îmbunătățiri; în 
urmare propune, âr oongresul primesce a 
se lua la ounosoință raportul eonsist.orului 
metropolitan, prin care se îndrumă dieoe- 
sele a faoe tot posibilul pentru promovarea 
învățământului nostru școlar.

Cateehisarea.
Raportul consist, metropolitan cons

tată, că cateehisarea elevilor noștri dela 
șoâlele străine se face prin anumițl cate- 
ohețl instituițl spre aoest scop.

Comisiunea nu e mulțămită cu modul 
cum se face cateohisațiunea și face o pro
punere constătătore din vre-o 15 puncte.

Archimandritul Musta laudă zelul cu 
oare comisiunea a studiat afacerea, dâr nu-i 
pote primi propunerea, pentru motivul, că 
aoeea conține șiluorurl, a căror hotărîre nu 
se ține de agendele congresului nostru. 
Propune deci: Raportul consist, metrop. 
se ia la cunscință, âr propunerea comisiu
nei școlare se transpune consistoriului me
tropolitan spre studiare.

La votare se primesce contra-propu- 
nerea archimandritului Filaret Musta.

Fundațiunea Gojdu.
Raportorul Ioan ^Lengeru într’un ra

port detaiat arată amănunțit starea actuală 
a fundațiunei. Pentru ca și publicul mare 
să-și potă face o ideă despre binefacerea, 
ce acâstă fundațiune revarsă peste neamul 
nostru, scot următârele date:

Fundațiunea la întemeierea ei a fost 
de 94 mii florini. Starea ei actuală e de 
1,813,732 fl., deci în restimp de 30 de ani 
a orescut cu 1,719,732 fl. Fundațiunea nu 
are nici o datoriă.

Representanța fundațiunei se ocupă 
cu ideea înființării unui internat pentru cres- 
cerea știpendiștilor în Budapesta.

Deputății oongresului aduc calde ova- 
țiunl membrilor din represenlanța funda
țiunei : archiereilor și [d-lor oav. de Pwș- 
cariu, Ios. Gall, G. Serb, Berlogea, D. Poe- 
nar și Part. Cosma. Comisiunea doresce, ca 
oonsist. metrop. să se îngrijâsoă, oa paras
tasul pentru fericitul fundator să se țină 
în fiă-care comună an de an, âr portretul 
lui de nioăirl să nu lipsâscă. Comunelor să
race să li-se dea gratis.

Se ia spre plăcută cunoscință !

Comisiunea petiționară.
Raportor Dr. I. Far caș. Rugarea pa- 

roohului din Broștenl, Ilie Ciorenl, oa pre
ședinții comitetului paroohial să fiă omeni 
cualificațl, — nu pote forma obiect de dis- 
cuțiune.

Rugarea adv. Dr. Cornel Jurca din 
Lugoș pentru nimicirea alegerii de proto
pop în tractul Belinț. Se remonstrâză în 
oontra prooedurei oonsistoriului aradan, oare 
a introdus pe respeotivul protopresbiter, ou 
tâte-oă alegerea a fost apelată.

Actul se transpune oonsistoriului me
tropolitan.

— Cererea poporului din Hădlac fiind 
tipărită, dâr neiscălită, oa aot neautentio se 
transpune oonsist. din Arad spre oompe- 
tată afaoere.

— Arătarea poporenilor din Fenlac 
se transpune oonsistoriului din Arad.

Cererea credincioșilor din Bănat-Com- 
loș ca centrul cercului eieotoral într’un pe
riod să fiă Timișora și în altul S.-Nicolaul 
mare, — se transpune oonsistoriului me
tropolitan.

— Apelațiunea protopresbiterului Moise 
Bocșan în oausa sa disoiplinară — se tran
spune oonsistoriului metropolitan.

— Cererea comunei Parța, ca fiind 
încheiată prin sentință consistorială se res 
titue spre comunicare celor interesați.

Alegerea consistoriului metro
politan.

Membrii aflători în viâță se realeg, 
rămânând a se întregi numai locurile va
cante.

In sensul bisericeso sunt vacante 2 
locuri de asesori primari, ambi din diecesa 
Aradului; în senatul epitropeso un asesor 
ordinar din archidieoesă și în senatul șoolar 
un asesor suplent de asemenea din archi- 
diecesă.

Votarea e secretă. Bărbați de în
credere sunt numiți deputății: Fii. Musta, 
Dr. I. Mihu și Dr. N. Oncu. Votâză ou 
totul 79 deputațl. Maioritatea absolută e 40.

La scrutiniu au întrunit:
I. In senatul biserioesc Aug. Hamsea 

63 voturi, Ioan Ign. Papp 44, V. Mangra 
33 și Vasilie Beleș 13; 1 bilă albă și una 
nevalidă.

II. In senatul epitropeso: Part. Cosma 
73 voturi; 3 albe și 3 nimicite.

III. In senatul școlar: Nicolau Ivan 
46 și Dr. Tr. Badescu 26 voturi.

Președintele declară aleși în senatul 
bisericeso pe Aug. Hamsea și Ign. Papp; 
în senatul epitrop. pe Part. Cosma, âr în 
oel școlar pe Nio. Ivan. îndelungate „să 
trăiâscă" au aooperit vorbele ilustrului 
prelat.

Alegerea delegațiunei.
Membrii delegațiunei pentru procesele 

de despărțire ierarohică se realeg cu una
nimitate. Singur representantul din părțile 
ardelene se substitue prin unul din dieoesa 
Aradului. Astfel delegațiunea de nou re- 
alâsă se cumpune din membrii: Filaret 
Musta, Zeno Mocsonyi, Dr. Jos. Gali, Vin- 
oențiu Babeș și Petru Truța.

Spesele congresului.
Competențele deputaților din arohi- 

diecesă fac 1872 corone; în diecesa Ara
dului 1744 cor., âr în Caransebeș 1672 co- 
râne, la olaltă diurnele 5288 oorone. Spe
sele de oălătoriă în archid. 426 cor. In 
diecesa aradului 1248 oor. In dieoesa Ca
ransebeșului 1138 oor. La olaltă 2812 
corone.

Budgetul oassei se primesce.
Protooolu) ședinței ultime rămâne a se 

autentica de membrii congresului din 
Sibiiu.

De încheiere Archiepiscopul și Me
tropolitul mulțămesce lui Dumnezeu pentru 
darul înțelepciunei și dragostei, oare i-a 
adumbrit, precum și deputaților pentru bu
năvoința ou oare au luat parte la desba- 
terile congresuale. Doresoe sănătate și tărie 
tuturor, oa încă mulțl ani să pâtă oonluora 
la bunăstarea și înflorirea sfintei nâstre bi- 
seriol naționale.

Din partea deputaților răspunde d-1 Dr. 
Ios. Gali, oare dă espresiunea mulțămitei 
față cu mersul desbaterilor congresuale. 
Laudă capacitatea de conduoere a Es. Sale 
Metropolituiui și-i doresoe mulțl ani de 
stăpânire mănâsă în fruntea bisericei nostre.

Fnrtnnâse ovațiunl la adresa Archie- 
reului-Metropolit loan Mețianu.

Rap. — Rip.

Rectificare. In raportul despre Congresul 
naț. bis. dela Sibiiu și anume în interpelarea dep. 
P. Cosma în Nr. 221 al foiei nostre s’au străcurat 
unele greșeli de tipar; anume la început rendul 3 
în loc de: „situatiunea de atunci forte deliciosă" etc. 
este a se ceti: „forte delicată11 etc. Apoi pag. 1 
col. 3 rend 10 din jos în sus în loc de „ce capital11 
este a se ceti; „de capital". In fine la pag. 2 col. 
1 rendul al 13 din sus, în loc de: „prin care nu 
ni-se atacă constituția1' etc. este a se ceti: „prin 
care ni-se atacă constituția nostră" etc.

Mișcarea electorală în Bucovina.
O fâie vienesă primesce următorele 

informațiunl interesante cu privire la mișoa- 
rea electorală din Bucovina :

După oum ni-se comunică din Cer
năuți, comitetul electoral central pus la 
oale de fracțiunea lui Lupul, nu păte des- 
volta nici o activitate din causă, că cele mai 
cu vază persâne au eșit din el. Din acâsta 
pricină numitul comitet a sistat aprâpe în- 
trâga sa activitate și tâtă speranța lui se 
sprijinesce. pe promisiunea lui Bourguig- 
non, că oficiile administrative îi vor da aju
tor. Partidul poporal desvoltă însă o mare 
activitate, decis fiind a-se opune fracțiunei 
feudal-clericale a lui Lupul chiar și atunci 
oând acâsta ar fi sprijinită de guvern. Co
mitetele locale ale partidului poporal na
țional au convocat îo tote loourile adunări 
ale bărbaților de înoredere, spre a-se sfătui 
despre candidații, ce ar trebui proclamați.

*

Fâia vienesă esprimă curatul adevăr. 
Pănă acum s’au ținut de fapt numărâse 
adunări districtuale de fruntași Români, în 
oare s’a proclamat solidaritatea cu partidul 
poporal național și au fost invitați d-nii 
Dr. G. PopovicI și Eud. Hormuzachi să pri- 
mâsoă candidatura de deputat. S’au ținut 
adunări electorale districtuale în Suoâva, 
Gura-Homorului, Câmpulung, Dorna, Ră
dăuți, Șirete și în alte locuri. Ele au fost 
bine oercetafe, au decurs în oea mai bună 
armoniă și nota caraoteristioă a lor a fost 
însuflețirea, devoțiunea și hotărîrea ener- 
gioă de a lupta, ca la viilorele alegeri stâ- 
gul partidului să iese victorios.

D-1 Dr. G. PopovicI a conchemat acum 
și pe alegători în Dorna, Câmpulung, Gura 
Homorului, Suceava, Rădăuți, StorojinețI, 
pentru ași desfășura programul său politic.

*

Grija de căpeteniă a fraților noștri 
buoovinenl din numitul partid, este îndrep
tată acum la alegerea de electori. Dela huna 
reușită a alegerilor de electori atârnă și 
alegerea deputaților. Dâoă partidul va is- 
buti ou alegerile eleotorilor, a făout un 
mare pas înainte și șl-a asigurat așa-cjioând 
isbânda cea mai însemnată, oe o aștâptă 
cu toții. In privința acâsta „Deșteptarea11 
din Cernăuți publică un apel cătră Ro
mânii bucovineni îndemnându-i să fiă ou 
băgare de sâmă la alegerea electorilor (val- 
mannilor) și să nu lipsâsoă niol unul dela 
împlinirea aoestei datorii.

Flori de teiâ.
IX.

Pornesc din două părți ale lumii, din două 
leagăne de flori. Cu drag îșl amintesc pe 
oale de vremea oând erau copii, oând 
mama îi legăna pe brațe și le spunea po
vești ou dîne. O nesfîrșită primă-vară e ’n 
amintirea lor frumâsă.

Cu oât înaintâză ’n oale, se pierde 
amintirea sfântă, ca o duiâsă melodiă. Și 
ciripit de păsărele abia abia se mai aude— 
acuma și fluturașii oei sburdalniol se răs- 
fățau din flâre în flore, se șterg încet din 
amintire și nu mai văd acum pribegii, făr’ 
umbra unor fluturași.

Mânați de aoelașl vânt al sorții se 
duo nesoiutorl pribegii. Câmpii de flori 
înpodobite, vâlcele limpecjl, dealuri, tâte 
rămân în urma lor pierdute. Priveso înapoi 
la tot cu jale, dâr nu mai pot să se reîn- 
târoă împinși de dorul fără margini, de-a 
merge vecinie înainte.

Și după ani de cale lungă ajung de 
se privesc în față, oăcl drumurile se ’n- 
preună. Se’nprietineso și se simt bine apro- 
piațl unul de altul.

Dâr drumurile reslățite se fao un 
singur drum aouma, o poteouță, oe stră
bate printr’un pustiu de mărăcini, prin care 
după oum pe oerurl luoesce printre nori o 
stea, așa surîde ici și colo jăluindu șl viața 
oâte o flâre.

Poteca însă e îngustă, de nu pot merge 
doi alături.

„Treol tu ’nainte, cjioe densul, și uite-’țl 
jur, oă îți vin în urmă chiar pănă la sfâr
șitul lumii.“

„O! nu, vrâu amândoi alături să mer
gem să ’ndurăm viața11...

Și se ’nvoeso... și dându-șl mâna se 
duo șoptindu-șl taine sfinte, câte-un picior 
și’l duo pe cale, âr celălalt prin mărăoinl.

Din vreme în vreme oâte-o flore îșl 
dărueso și merg ’nainte, și-’s ferioițl, și nu 
simpt ghimpii.

Târcjiu după-ce vreme lungă trecut'a 
dela întâlnire, se pomeneso străini pe-o 
stâncă. In față le rânjesce o grâpă nemăr
ginită oa pustiul și stau încremeniți de 
spaimă.

O cât ar da aoum se potă din oale 
o clipă să se’ntârcă. Dâr e târcjiu... Sar
casm și rânjet din grâpa nâgră se ridioă, 
și după o oiipă totul dorme oa și oând n’ar 
fi fost nimio.

Veturio.

— 9 (22) Octomvrie.

O nouă volnieiă în contra gimna- 
siului din Năsâud. Foia biserieâsoă din 
Blașiîl primesce din parte vrednică de cre
dință următorea scire: „Profesorul de soiin- 
țele naturali, trebuind să-și câră din mo
tive de sănătate oonoediu pe un timp mai 
îndelungat, ârele lui au rămas să fiă făcute 
de ceilalți profesori. Directorul suprem 
Kuncz Elek din Clușiîi a trimis însă la 
Năsăud pe un tînăr român, absolut de fi- 
losofiă cu titlu de profesor substitut. Nu 
pricepem, ou oe putere faoe d 1 Kuncz ast- 
fol de numiri. Noi soim, oă școlele grăni- 
țăreeoî dela Năsăud au statut și orl-oe nu
mire de profesor trebue să se facă pe basa 
oelor statorite aoolo. Și nu oredem, oa d-1 
Kunoz să fiă învestit ou astfel de drepturi 
de satrap.11
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Visitațiune canonică, pilele trecute 
d-1 oanonio din Oradea-mare Moise Nyeș, 
însoțit de arohidiaoonul părților sătmărene 
Dr. Felioian Bran, a făcut o visitațiune 
canonioă sosind mai întâii! în Ardusat. La 
gară au fost așteptați de fruntașii poporu
lui cu parochul looal, care li-a adresat cu
vinte de salutare. După amia^I au visitat 
parochiile Ardusat, BuzeștI, Tamaia și Far- 
cașa; apoi parochiile BorlescI, Ponol, Vîș- 
mort și Borhid.

Gimnasiu în Abrud. In Munții-Apu- 
•senl de un timp înooce s’a pus la cale o 
mișoare pentru a-se oere dela guvern să 
înființeze în Abrud gimnasiu de stat. Ac
țiunea isvoresce din cercurile maghiare Zlse 
patriotioe și au fost invitate să se asocieze 
la ea și comunele românesol. — Nu cumva?

Atentat contra Țarului, fiarele din 
Londra „Times** și „Daily Telegraph1* aduc 
spirea sensațională, că s’a descoperit un 
atentat contra Țarului Rusiei. întreg planul 
de atentat, după numitele foi, a fost urmă
torul : Țarul Rusiei era să plece cu trenul 
din Spala la Livadia. Pe linia acesta între 
Nozovași Sebastopol se află mai multe tu- 
nele, între cari unul lung de 690 metri. In 
acest tunel se află de-alungul o țâvă de 
fier, prin oare se scurge apa. înainte cu 
două săptămâni de oălătoria părechei im
periale rusesol, gendarmii au observat, că 
la gura tunelului din spre Sebastopol, un 
tînăr student universitar și fiiul unui oă- 
pitan dela marina rusă, săpa cu multă di- 
ligință la capătul țevei de fier. La început 
n’au pus mare pond pe săpăturile, oe le 
făcea tînărul. Mai târcjiu însă lucrul a de
venit suspect și însu-șl căpitanul de gen- 
darml merse la fața looului, âr tînărul vă- 
dendu-1, a fugit. Gendarmii l’au urmărit și 
l’au prins. In urma cercetărilor făcute, s’a 
constatat, că țâva de fier a fost umplută 
cu material explosibil. Aoâstă parte dețâvă 
au luat’o dela loc, au dus’o pe oâmp liber 
și pentru a face probă cu ea, au deschis’o 
și au aprins materialul, oe-1 conținea. Țâva 
a esploadat cu mare sgomot. ChimiștI spe
cialiști au constatat, că acest material es- 
plosibil n’ar fi nitnioit numai trenul Țaru
lui, oi întreg tunelul. Urmarea acestui oas 
sensațional este, că se fac numărâse ares
tări.

In interesul economilor din comi
tatul Făgărașului suntem rugați a publica 
următârea însoiințare: La cererea reuniunei 
agrioole oomitatense, d-1 ministru de agri
cultură a binevoit a-ne pune la disposițiă 
spre folosire o mdră de măcinat pome și un 
teasc de fier. Gei oe doreso să folosâsoă 
aceste aparate practioe și din pdme se pre- 
pareze un vin bun și trainio să se adreseze 
la subsorisul referent eoonomic în Sâmbăta- 
de-jos spre a lua în folosință aparatele și 
a obțină instrucția de lipsă la manipulare 
și facerea vinului. — Sâmbăta-de-jos, 20 
Oct. 1900: N. Albani.

Guvernul bulgar a oerut guvernului 
român, ca supușii bulgari din Silistra, cari 
au proprietăți în România în plasa Ostrov, 
să fiă primiți a trece granița fără pașa- 
pdrte regulate, ci numai ou un bilet de 
trecere pentru 48 de căsurl, ca în trecut. 
Acăstă oerere a fo9t respinsă.

Loteria „Casei Naționale1* s’a sor
tat alaltăerl, Sâmbătă. Prinoipalul câștig în 
valâre de 10,000 oor. l’a câștigat „Asooia- 
țiunea** ou losul nr. 28.621. Ceilalți numeri 
sortați a se vedâ la pag. 4.

Contele Revertera la Papa. Din 
Roma se telegrafâză, că ambasadorul aus- 
tro-ungar din Vatican contele Revertera a 
fost primit erl de papa. Revertera a făcut 
mai întâii! O visită secretarului de stat pa
pal cardinalul Rampolla, ou oare a avut o 
lungă convorbire.

Clinuniă. D-1 loan Crișan absolvent 
de teologiă și d-ra Aurelia Chiciudean fiioa 
d-lui paroch din Țag se vor cununa în 28 
Oct. n. o. în biserica gr. oat. din Țagul- 
mare.

Din insula St. Helena. Mai mulțl 
voluntari străini, care au servit în rându
rile Burilor și cari erau internați în insula 

St. Elena, au debarcat cailele trecute la Til
burg, fiind puși în libertate pe cuvânt. Prin
tre ei se aflau contele de Brdda și oinol 
alțl FranoesI; apoi prințul rus Bagratin și 
mai mulțl Germani. Ei spun, că au fost bine 
tratați. Generalului bur Cronje nu-i este 
permis a părăsi loouința sa decât Dumineca 
pentru a fi în fruntea prisonierilor la ser
viciul divin.

Kriiger spre Europa. Din Lorenzo- 
Marques se telegrafâză cu data de 20 Oc- 
tomvrie, că vasul de răsboiîi „ Gelderland* a 
plecat alaltăerl diminâța spre Europa. Co
rabia va trece prin porturile dela Dar-es- 
salem, Tanger și Dsibuti și va debarca în 
Marsilia.

Un furt de 100,000 franci. Vineri 
s’a săvîrșit în strada Colentina din Bucu- 
rescl un furt însemnat în valâre de 100,000 
lei. De oătră autori necunoscuțl s’au furat 
d-lui Dumitru Gangajiu o ladă în oare se 
afla un borderou al casei de depuneri în 
valore de 100.000 lei și 600 lei în argint. 
Victima a făout cunosout siguranței. D-nul 
Puiu Alexandrescu, șeful siguranței, s’a dus 
imediat la fața looului. După cercetările 
făoute, d-sa a oonstatat, că autorul furtului 
nu pote să fiă decât fiul acestuia. Lada a 
fost găsită spartă și asvîrlită pe un măidan.

Băile de abur ale Eforiei vor fi în
chise săptămâna aoâsta MerourI 11(24), 
Joi 11(25), Vineri 13 (26) și Sâmbătă 14(27) 
Ootomvrie a. o.

Din România.
Sâmbătă ministrul de interne C. Olă- 

nesou a dat oetire la Cameră următorului 
Mesagiu regal pentru înohiderea sesiunei 
extraordinare a Corpurilor legiuitâre:

Domnilor deputății
Corpurile legiuitâre, deși întrunite 

într’un timp înaintat al anului, pe oând 
muDoa câmpului ohema pe cei mai mulțl 
dintre domniile vostre, au terminat luoră- 
rile pentru cari au fost convocate.

Sacrificând binelui public interesele dom
niilor vâstre, ați contribuit la îmbunătățirea 
situațiunel nostre finanoiare.

Mă simt dâr fericit a vă exprima mul
țumirile Mele.

Domnilor deputății
In virtutea art. 95 din Constituțiune,
Eu declar închisă sesiunea extraordi

nară a Corpurilor legiuiiore.
Carol.

*
In ultima ședință Camera a votat pro- 

ectul de lege prin care comuna Bucuresci e 
autorisată a oontracta un împrumut de lei 
2.500.000 efectiv, în țâră său în străinătate 
prin emisiuni de bonuri său obligațiuni la 
purtător, ou procentele cele mai avanta- 
giăse, după-oe proectul a treout prin tote 
seoțiunile Camerei și prin comitetul dele- 
gaților, fiind ales raportor d-1 N. Șoimeseu.

*
La ministerul de interne a fost alcă

tuit un proiect pentru modificarea legei 
administrative din 1894 și a legei oomunale. 
Prin acest proieot se prevede mărirea co
munelor rurale pentru ea pe viitor veni
turile să acopere cheltuelile, să lasă în 
vigâre disposițiunile aotuale pentru alegerea 
primarilor, schimbă oondițiunea notarilor, 
cari vor fi numiți prin ooncurs și vor avea 
lâfă mai mare oa în present.

înmormântarea lui Bellissimus. 
Erl după amăfll s’a făout înmormântarea 
directorului în rertragere al soălei primare 
din loo, G. Bellissimus. înmormântarea au 
faout’o d-nii protopopi I. Petrie, V. Voina, 
preoții Iosif Maximilian din Brașovul-veohiîi 
și d-1 Dr. Saftu.

Conduotul funebru a fost compus astfel: 
oopiil și copilele dela șoolele primare din locîn 
frunte cu stăgul șoâlelor^ îmbrăcat în doliu; 
corpul învățătoresc; carul mortuar însoțit 
de ambele părți de oei mai bătrâni învăță
tori; membrii familiei; corpul profesoral și 
apoi oelalalt public.

Cortegiul a trecut prin Grâverl pe lângă 
edificiul gimnasiului pănă la biserioa S-lui 
Nioolae, unde oosciugul afostfdus în biserioă 

de opt învățători prin cordonul format de 
elevi și eleve.

La finea prohodului a fost rostit dis
cursul funebral din partea d-lui învățător 
loan Dar iu, care în pătruncjătâre cuvinte a 
tălmăcit durerea, ce o simt toți, câți au 
tragere de inimă pentru șoălele năstre, în 
urma perderei regretatului Bellissimus, unul 
din cei mai însemnați factori, cari au pus 
fundament solid șoâlelor poporale din Bra
șov, și în general învățământului poporal 
româneso din Ardeal.

Intre calitățile distinctive ale bătrânu
lui Bellissimus oratorul relevă în deosebi 
abnegațiunea și devotamentul, oe l’a dove
dit răposatul față de șoolele nâstre în tote 
actele vieții sale. Cosciugul a fost apoi ri
dicat și condus la mormânt, unde a fost 
depus spre vecinioă odihnă în răsunetul 
duiâsei cântări „In vaci pomenirea lui“ in
tonat de trei ori de oolegii răposatului.

Dintre vechii dascăli ai Brașovului, 
cari au contribuit la întemeiarea și conso- 
solidarea șoolei poporale din loo, cum a 
fost George Cioflec, Ioan Peligrad și loan 
Dobrean, — G. Bellissimus a fost ultimul, 
care mai rămăsese în viață și care acum a 
trecut și el la cele veolnice, lăsând după 
sine numai memoria aoelor vremuri de en- 
tusiasm și devotament pentru oausele oul- 
turale ale poporului nostru. — Fiă-i acestă 
memoriă binecuvântată! x

Surprindere diplomatică în cestiunea 
chinesă.

O telegramă din Viena cjioe, că cer
curile diplomatice de acolo consideră în
țelegerea germano-englesă înoheiată la 16 
Oot. a. o. cu privire la China ca o surprindere, 
adauge însă, că ea este o operă diplomatică 
olasică, mai vîrtos, oă nici îu Petersburg, 
niol în Paris nu s’au așteptat la așa ceva. 
Austro-Un gări a, spune telegrama, a fost 
avisată de mult despre aoest lucru, și acum 
se esplioă și mai bine, de ce oontele Bulow 
a fost numit cancelar. Biilow adecă este 
aoela, oare a încheiat înțelegerea cu Anglia 
și era lipsă de energia lui pentru con
tinuarea negooierilor diplomatice, oe sunt 
necesitate de înțelegerea aoâsta, oare în- 
sâmnă un punct de întârcere în cestiunea 
ohinesă.

*
Pe când se petreo aoeste, se anunță 

oă Li-Hung-Clang și prințul Cing au trimis 
corpului diplomatic o notă, prin oare oferă 
să trateze despre condițiunile păoii. Declară, 
oă toți funcționarii compliol ai Boxerilor 
vor fi pedepsiți; primesc în prinoipiu oa 
China să plătâscă o indemnitate pentru 
distrugerea legațiunilor și adaugă, oă ofe
rind a înoheia un tratat de paoe, oer, ca 
oonseoință a propunerilor, încetarea ime
diată a ostilităților.

Ambasadorul franoes Pichon a răspuns 
la aoâsta notă, cerând o pedâpsă esemplară 
pentru oulpabill și adăugând, că pănă când 
capetele celor vinovațl nu vor fi căcjut, 
înoetarea ostilităților va fi imposibilă.

*

Boxerii din împrejurimile orașului 
Tung-Ciao desfășură o aotivitate vie, au 
afișat proclamațiunl, invitând populațiunea 
să ia armele în contra străinilor. Ei răspân- 
deso svonul, oă Li-Hung-Clang s’a dus la 
nord spre a organisa resistența în contra 
Europenilor și oă va lua comanda trupelor 
de resistență. Acest svon evident are de 
soop de a determina pe Boxerii, oarl se mai 
oodesc, oa să ia armele din nou. Boxerii 
au incendiat mui malte case de lângă Tung- 
Ciao.

*
O depeșă din Hong-Kong adresată lui 

„New-Yok Herald** anunță, că insurgenții 
ocupa o posiție întărită lângă Hunoeau, 
unde au stabilit ouartierul lor geueral. Șefii 
au publicat o proclamație spunând, că China 
a fost dată pe mâna străinilor, mandarinii 
sunt răspunzători. O parte din răsvrătițî 
se îndrâptă spre nord în direcția orașelor 
Canton.

Convocare.
. Membrii despărțământului Sibiiu al 

„Reuniunei înv. gr. cat. din arohidieoesa 
gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș", precum 
și toți doritorii de înaintarea și prosperarea 
culturală a poporului român, prin aoâsta 
sunt rugați a lua parte la adunarea, ce se 
va țină Sâmbătă îu 27 Ootomvrie n. o. în 
șoâla gr. cat. din Alamor.

Program: 1) Constatarea membrilor 
presențl și participare la servioiul divin. 2) 
Prelegere practioă ou elevii șcâlei, ținută de 
S. Florea înv. în Alamor. 3) Cuvânt de des
chidere. 47 Raport general despre aotivitatea 
despărțământului. 5) „Pentru-oe e mai bine 
ea fetele să fie instruate din partea unei 
învățătâre" de Maria Simonca înv. în Or- 
lat. 6) luoassarea taxelor și înscrierea de mem
brii noi. 7) „Cum am pută propune mai cu 
suoces în șoâla poporală materialul prescris 
de planul de învățământ,**, de I. Stoia înv. 
în Orlat. 8) Alegerea a 2 membrii pentru 
verifioarea procesului verbal. 9) Disousiune 
asupra lucrărilor de sub p. 2, 5 și 7. 10) Even
tuale propuneri. II) închiderea adunării.

Orlat, în 10 Ootomvrie 1900
Leon Maior, Aurel Pintea,

president not.

fig g If iu SI S S'L
Cât cântăresce domnitorii Euro

pei? In aoâstă privință cetim în „Echo de 
Paris**: Dintre toți domnitorii Ehropei, 
recordul greutăței îl ține Carlos ',din Por
tugalia : el cântăresce esact 92 klgr.; lui 
îi urmeză Ferdinand din Bulgaria cu 87 
klgr.; regele Oskar al Suediei cântăresce 
80 klgr.; împăratul Wilhelm, cântăresce în 
termini mijlocii 90 klgr.; împăratul Fran- 
cisc Iosif 70 klgr.; Victor Emanuel 60 
klgr.; Leopold al Belgiei 65 klgr.; Prie
tenul nostru — Țarul e forte ușor: 55 klgr.; 
Regina Victoria, care acum 2 ani cântărea 
95 klgr. cântăresce acum 88 klgr.; „Mica** 
regină a Olandei, cântăresce 75 klgr.; „Mi
cul** rege al Spaniei cântăresce numai 45 
klgr.; Simpatica nostră poetă Carmen Sylva 
cântăresce 82 klgr. — Emile Loubet cân
tăresce 82 klgr.

Alcoolismul in Rusia. Nicăirlefec 
tele beției nu sunt mai grozave oa în ma
rele imperiu de Nord. Acolo beția a ajuns 
adevărată oangrenă sooială. Alooolismul este 
produs în Rusia nu atât din causa canti- 
tăței de alcool, ce se absorbe, cât din causa 
prâstei calități a beuturilor.

Spirtul aoolo nu este decât de 90° 
pe când la noi este de 96° și lipsit de im
purități oum este cel rusesc.

In Rusia mor în fie-oare an peste 
5000 inși din causa beției. După oalculul 
profesorului de psihiatrie Merjeevsky, în 
Rusia numărul sdrunoinaților sufletesoe, din 
oausa beției, atinge colosala cifră de 42 la 
sută din numărul total al nebunilor. Din 
300 oopii isbițl de epilepsie, 145 au fost 
născuțl din părinți alooolicl. De aoeea se 
fac în Rusia tâte sforțările posibile pentru 
combaterea marelui rău.

NioăirI literatura antialcoolică nu e 
mai seriosă și mai mare ca în Rusia și so- 
oietățile de temperanță nu sunt mainume- 
râse ca acolo.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiâsa scriere economioă a d-lui I. Si. 
Furtuna, edițiunea a treia ou 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiQ 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 scris 
cu multă ounoscință de oausă și forte 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 pâte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu1* cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Dr. Âure! fâareșianit.

Redactor responsabil: Gregoriu Ma>urr
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„Associațiunea [pentru literatura română și cui 
tura poporului român.“

Lista tragerii la sorți
a,

LOTERIEI CASEI NAȚIONALE
î(2<>) Octo bre 4900.

(Câștigurile se vor ridica cel mult până la 20 Dec. c.)
Au câștigat obiecte în valore de:

10,000 corone: Nr. 28621.
3,000 corone: Nr. 2558.
Câte 1,000 corone: Nrii. 13705, 93605.
Câte 500 corone Nrii: 3381, 15236, 

35321, 60579, 67693.
Câte 200 corone: Nrii 5798, 8645, 

11819, 27760, 41385, 43617, 44147, 66283, 
86509, 87983.

Câte 100 cor.: Nrii 4386, 4929, 9868, 
23790, 35856, 40744, 46851, 64713, 95542, 
97029.

Câte 75 corone: Nrii 21741, 23188, 
43474, 46350, 52206, 53185, 54016, 59396, 
62146, 62966, 64660, 65354, 66750, 66971, 
74184, 82361, 85055, '92543, 94478, 99150.

Câte 50 corâne: Nrii 7334, 11651, 
12079, 12203, 14482; 17389, 17658, 30667, 
33488, 36780. 37560, 42430, 46959, 57986, 
76252, 79079, 85996, 90044, 93732, 99376.

(Me 20 corone: Nrii 429,2439, 2879 
5278, 6411, 7183, 13952. 14097, 15361, 
22820, 23867, 25001, 26^27, 28877, 28998, 
32690, 3951K, 43064, 43178, 52285, 54593, 
55388, 58755, 59114, kt60371, 60899, 64111, 
65217, 67817, 67854, 68055, 69C09, 72351, 
73768, 78683, 83757, 86061, 86103, 87375, 
89357, 89735, 90399, 91222, 91530, 92106, 
93026, 94811, 98611, 99461, 99730.

Câte 10 corone: Nrii 12, 2040,2102, 
2913, 5318, 5394, 6468, 7046, 7118, 7132, 
8383, 8970, 9420, 9680,11012, 12735, 12748 
13579, 13931, 14108, 14307, 15816, 22277, 
23599, 23882, 23948, 24554, 24563. 25084, 
25522, 26015, 26808, 27662, 28316, 28926, 
32519, 32901, 36241, 36556, 38673, 39490, 
39828, 42186, 42458, 42681, 42917, 42970, 
43118, 43313, 44443, 44541, 45900, 47677, 
48661, 49671, 50068, 50484, 54039, 55456, 
55978, 58589, 60143, 63973, 64895, 65736, 
66397, 67528, 69332, 69769, 70675, 73491, 
73693, 74804, 75182, 76362, 7'6498, 77741, 
78131, 79238, 79525, 80793, 81566, 82045, 
82087, 82203, 82535, 83395, 84631 85848, 
88040, 90869, 93701, 94' 06, 94762, 97203, 
97299, 97314, 97391, 97923, 99310.

Biroul Loteriei.

Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.—
Impr. ung. cu premii................... 163.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.— 
Renta de argint austr......................... 96.65
Renta de hârtie austr......................... 96.35
Renta de aur austr........................114.25
Losurî din 1860.................................  131.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 647.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 647.— 
Napoleondorî...........................................19.22
Mărci imperiale germane .... 117.75
London vista..................................... 241.—
Paris vista...................................... 96.—
Rente de corone austr. 40/0 • • • 97.20
Note italiene.......................................96.30

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Octomvre n. 1900.

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

19.04
18.80
19.20
11.30

127.—
58.50
10.70

100.-

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

19.06
18.90
19.26
11.40

101.50

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Bursa de Bucuresci
din 18 Oct. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă ..... &7o Apr.-Ocf 88.—
„ „ Impr. 1802 . . . 5„ Ian.-Iul1 88 >/,
„ „ din 1893 . . . 5 „ 8 ?/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 321/, mii. 4„ lan.-Iiilie 74.—
„ „ impr. de 50 mii. . 4 „ 71 71 74.‘/2
„ „ impr. de 274 m. 1890 4 „ 77 71 x/4
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ 75.—
„ „ Im. de 120 mii. 1-94 4 „ 75 —
„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4„ 76.—

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6„ Mai-Nov. 7G.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1893 5°/o Ian,-Iul. — .—
„ „ „ din 1884 5 n Mai-Nov. —.—
„ „ „ dm 1888 IM.-DBC. —.—
„ „ „ dm 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . Ian.-Iuli. 90.’/8
Scris, fonciare rurale din I860 4„ 73-72

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 11 n 79?/
71 1? 11 1 * • 6 „ 77 77 73 71

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ « 71

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
500 '50 v.

Banca Națion. uit. 'iv. 86.— 500 într. v. 22 10
Banca ag1 ici lă............................... 500 150 v. 292.—
Daca-Roinânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 220.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 71 71 390.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 395.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
,,Patria" Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 n 7i —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n 7) —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —,—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 V n 90.—

S c o m p t u r i s

din 18 Oct. 1900
Cuali-

Semin î e tatea Prețul per
per 

Hect, 100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.45 7.46
Grâu dela Tisa .... 80 7.91 7.92
Grâu de Pesta 80 7.55 7.66
Grâu de Alba regală . . 80 7.40 7.42
Grâu de Bâcska .... 80 7.65 7.75
Grâu unguresc de nord . 80 7.70 7.80
Grâu românesc .... 80 —- — —•—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per 
Hect. 100 chilograme

dela pană la
SScara. . . 10—72 7.07 7.08
Orz .... nutreț. . 60—62 6.50 6.60
Orz .... de rachiu 62-64 5.09 5.80
Orz ....
Ovăs . . .
Cucuruz . .

de bere . 64— 66 5.50
5.44

5.10
■5.45

bănățân . 75
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
n n

73 —-—

Hirișcă . . 5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u I

dela pănă
Săm. de trifoii Luțernă ungur. QJ

„ transilvană —.— —.—
„ bănățenă fi» *
„ roșiă tin —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupl 11 0r-î —.— —.—
Ulei de in . . <r1(1 —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 59.50 —.—

dela țdră . 01
Slănină . . sventată . 51.50 —
Prune .... din Bosnia 0 55.— 55.50

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0 rl 18^— 18^25
din Serbia în s. HOJ 

ft
— —.—

Nuci . . . • slavon nou —. - —.—
Gogoși. . . • serbesc — —.—

n din Ungaria
Miere .... ungurescl. (D —— —.—■

sei-bescl . h
Pi —.— —.—

Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. — —

Cursul losurilor private
din 18 Oct. 1900.

cump. vinde

Basilica.................................... 12.80 13.40
Credit.................................... 390.— 391.50
Clary 40 fi. m........................... 124.— 128.—
Navig. pe Dunăre.................... —.— —
Insbruck ....... 65.— 68.50
Krakau.................................... 49 — 72 25
Laibach . . '.......................... 49.50 52.—
Buda......................................... 126.50 128.50
Pa’fiy......................................... 132.75 130.—
Crucea roșie austriacă . . 42 50 43 25

„ „ ung..................... 20 25 21 —
„ „ ital..................... 60.— 62.-

Rudolf.................................... —.— —
Salm......................................... 170.— 173 -
Salzburg..................................... 60 75 66.50
St. Geuois .......................... 195.- 2C0 —
S tanislau............................... 150 — —.—
Trientine 4'/,% 100 m. c. . 160 — 160 —

„ 4% 50..................... 27.50 30.—
Waldstein ....... —.— —.—

„ de 10 franci . . . —.—
Banca h. ung. 4°/0 ....

V 
o 
wV 
o
O
V 
0Cursul la bursa din Viena.

Banca naj. a Rom. 3% Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . «u/n
C isa de depuneri 12„ Berlin .... 5'7o
Londra .... 3 „ Belgia .... 4%
Viena.................... 47, Elveția .... b°/c

cantai cu ocasia Daiuiui ooc. acaa. 
„România Junăw din Viena a. c.Din 20 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................113.80
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • H9.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 95.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116. —
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.10

□
Y
0V-
Y
0

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

ȚERAN-Oravița
—= Prețul 8 cor. 40 fii. =—■
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fiue, se pot că-

Antreprise ie pompe funebre

Brașov. Strada Porții Vr. 12.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la caaurî de mărte, așe4ămeutul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tăte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloi* de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de CUDUUl pentru monumente și plantîCI cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră mi și transporturi de morți in 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
14-* E. Tutsek. I

8z. 6427-1900. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassăi kir. târvenyszek, mint tlkonyvi hatăsâg, kâzhirre teszi,. 

hogy Benedescu szul. Sulica Anna holbaki lakos vâgreha.jtatooak Sulica 
lerj. Floricel Paraschiva holbaki lakos vegrehajtâst szenvedâ elleui 225’ 
kor. 16 fii. tâke kâ^etelâs âs jârulekai irănti văgrehajtâsi iigyâben a- 
brassăi kir. târvszăk (a zernesti kir. jârâabirosâg teruleten levâ a hol
baki 94. sz. tljkvben A f â. foglalt 191 es 192/2 hrsz. ingtlnra 354 kor., 
a 433, 434, 435/a, 435/b es 436 hrsz. ingatlanra 672 koronăban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban az arverest elrende’tetik es hogy a fen- 
nebb megjelâlt ingatlanok 1900 evi November ho 15 ik napjân delelott 9 
orakor Holbăk kozseg hâzâoâl megtartando nyilvânos ârveresen a meg
âllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-âr. 
kăszpânzben, vagy az 1881 ăvi LX. t. cz. 42. §-baa jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hă l-eu 3333. sz. alatt kelt isaz- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik $ ban kijelolt ăvadekkepes ertekpapirbao’ 
a kikuldâtt kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. târv. ez. 170-ik 
ertelmeben a bânatpeaznek a oirăsâguâl elâleges elhelyezeserâl kiâlli- 
tctt szabâlys'eru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassă, 1900. ăvi Augusztus hă 4-en.
A kir. trvszek, mint telekkonyvi jhatosag. 1129.
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. ...
șese luni. . ,
un an ...

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni................................................
un an......................................................
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12

ti. 
fi.
fi.

h aummle ra dah ds 
Pentru Austro-Ungaria: 

an ... .
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
an..............................................................8
șese luni................................................... 4
trei luni...................................... .2
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50 cr.
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franci,
franci.
franci.
repede prin

a
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Abonamentele se fac mai ușor și mai
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

„Gazetei Transilvaniei".

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ă 10 fii. se vinde

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


