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Politica lui Szell și Germanii.
îndată după-ce a ajuna ministru- 

președinte, Coloman Szell a fost pre- 
sentat de amicii sSi între altele și 
ca amic al Germanilor. Ne aducem 
aminte, că, curend după-ce șl-a for
mat cabinetul, Szell a arătat velei
tatea de a lua sub scutul seu pe 
Sașii ardeleni conform principiilor 
de guvernare, ce le-a desfășurat în 
declaratiunile sale, cărora le pusese 
verf cu devisa lui cunoscută. Atunci 
deputății sași au trimis o delegațiă 
din sînul lor la densul, căreia mi- 
nistru-președinte i-a promis, că va fi 
cu deosebită luare aminte față cu 
interesele de cultută ale poporului 
săsesc din Ardeal.

A trecut un an și opt luni, de 
când a făcut acele declarații și pro
misiuni. D6r zadarnică a fost aștep
tarea, că aceste se vor realisa și as- 
tăcfl pressa germană independentă 
din imperiu se vede nevoită a con
stata, că Germanii din Ungaria și 
Transilvania s’au înșelat în speran
țele lor și că în deșert s’au încrezut 
multă vreme în sentimentele cavale
resc! și în voința leală și cinstită a 
noului prim-ministru.

Una din amintitele foi, „Leip- 
ziger Neueste Nachricbten“, a scris 
de curend un articul sub titlul „Cam
pania d-lui Szell în contra Germa
nilor din Ungaria*. Din acest titlu 
chiar se vede pănă unde au ajuns 
lucrurile după un an și opt luni de 
guvernare a „amicului Germanilor*. 
Espunerile, ce le facefbia din Lipsea 
asupra situațiunei Germanilor în Un
garia merită a fi remarcate. De 
aceea voim se redăm pe scurt cu
prinsul lor.

Mai întâiu arată autorul articu- 
lului, cum a sciut se se introducă 
Szell și se se recomande cu devisa 
sa nu numai înăuntru, ci și față cu 
străinătatea germană, care — cjice 
— ușor lasă a fi amăgită prin ast
fel de apucături ale guvernelor un
guresc! și crede prea bucuros ceea- 
ce i-se spune, prin pressă, la 

banchete său în călătoriile elegant 
pregătite ale visitatorilor din Ger
mania, de cătră în tot-dăuna cava- 
lerescii Maghiari și semi maghiari.

Dâcă ic! colo s’aude, că prin 
sistematica prigonire a nemaghia
rilor, car! fac două treimi a popo- 
rațiunei — continuă autorul — se 
întăresc numai nisuințele centrifu
gale în țără și printr’asta se mic- 
șorăză în mod îngrijitor valorea 
alianței Ungaria, atunci cei din Ger
mania sunt prea aplecați a considera 
acăsta ca pesimism.

„De aceea manevra lui Coloman 
Szell a reușit de-ocamdată. Renu- 
mele său a ajuns să fiă stabilit în 
anumite „cercuri competente* și el 
pote acum se trăiască politicesce 
ușor din capitalul acestui renume; 
scutit printr’o devisă liberală-euro- 
până, intabulată la puterile amice, 
el păte să dirigeze mai departe afa
cerile publice în mod șovinist-asiatic, 
cum a făcut’o mai înainte baronul 
Banffy, dăr fără frumosul credit, ce 
și l’a câștigat d-1 SzelJ. Acum se 
păte presenta, cel puțin în interior, 
necombătut de opiniunea publică 
maghiară, ca Banffy al doilea, cel 
mai mare, căci antecesorul său a 
guvernat numai în semnul forței, a- 
cesta însă pune în serviciul seu forța 
și viclenia. “

Vorbesce apoi autorul articulu- 
lui făiei germane despre cestiunea 
maghiarisării numelor localităților, 
care s’a pus în lucrare sub Szell, și 
arată hotărîrile luate de orașele lo
cuite de Sașii din Ardeal. Ar trebui 
să credem, epee, că ministru Szell 
va țină sămă de aceste hotărîri. Dăr 
el ne lasă de tot puțină speranță, 
că va sci să facă cât de puțin des
tul legii, dreptului istoric și echității. 
Căci acest discipul al iesuiților se 
demască din c|i în cji tot mai mult, 
ca acel Banffy, care e decis să calce 
în piciăre „lege, drept și ^dreptate.*

După acăsta foia germană enu- 
mără păcatele comise contra ger
manismului îu timpul cel mai recent 
de cătră ministrul-președinte, cum

este și ordinul prin care a interejis 
ca în orașul Oedenburg din Ungaria 
să se „mai dea în viitor concesiu
nea vr’unui director de teatru pentru 
representații în limba germană etc.

In fine dice, că cursul cel mai 
nou szellist totuși nu va ave succe
sul așteptat de șeful guvernului, căci 
acum se ridică și Șvabii din Bănat 
să-ș! apere naționalismul lor ger
man etc.

D-1 Col. Szell n’are cuget cu
rat față cu Germanii și cu naționa
litățile, dăr — di°e> voindu-le rău, 
prin acăsta adeseori le va pregăti 
binele. Deci în sensul acesta îi urăză 
să lucreze tot numai așa înainte !

Este remarcabilă acăstă voce 
germană, pentru-că dovedesce, că cu 
tot optimismul „cercurilor compe
tente germane*, totuși adevărul a 
străbătut și în Germania, unde au 
început să cunoscă în cercuri tot 
mai largi falsitatea și tertipurile pri- 
mejdiose ale politicei dominante ma
ghiare.

Szell despre administrații.
Comisiunea financiară a detei a des- 

bătut alaltăerl budgetul ministeriului de 
inte'riie. Cu ocasia acăsta a luat cuvântul 
și ministru-președinte Szell, pentru a face 
o sumă de declarațiunl și a-se pronunța 
mai ales despre administrația.

înainte de tote el a declarat, că por
tofoliul internelor îl va țină încă. Nu că 
dor’ n’a putut, oi n’a vrut chiar să dea acest 
portofoliu altui 'bărbat.

Vorbi apoi despre reforma adminis
trației răspunzând imputărilor, oă pănă 
aoum n’a făcut nimio. Reforma admiuis- 
triei, dise Col. Szell, trebue să se facă așa, 
oa ea să fiă bună, urgentă, pentru popor 
puțin costisităre și în primul rând să fiă 
națională maghiară. (Vii aprobări.) îndată-ce 
va pută, are să-și espună părerile în pri
vința acăsta. Afacerea însă n’a ajuns încă 
în studiu], ca să se pronunțe înaintea co- 
misiunei cu precisiunea, care o reclamă 
importanța oestiunei. Fiind-că n'are de gând 
să presenteze dietei actuale proiectele de re
formă administrative, crede a fi pretimpuriă 

o disousiune a lor, la timpul său însă va 
utilisa de publioitate, înainte de ce ar fi 
pregătit proiectele.

Recunosoe și vorbitorul, că materialul 
cuprins în ordonanțele administrației este 
complicat; recunosce și aoeea, că și pe 
lângă sistemul numirii, administrația păte 
să fiă rea, ea însă fără acest sistem nu 
pote fi grabnică, cu atât mai puțin națio
nală. „Trebue să ne dăm silința, ca reforma 
să nu coste prea multe jertfe, se păte însă 
aștepta, că ea va urca cheltuelile în schimb 
însă va spori și peroepțiunile.*

Doresce și d-1 Szell să se faoă alegeri 
curate, îșl va da chiar silința, oa legea 
despre judicatura ouriei să se esecute în 
spiritul ei adevărat.

Privitor la dreptul de întrunire și de 
reuniuni se va sili să validiteze în prac
tică principiul, de a-se scuti interesele mari 
ale statului și libertatea individuală de-o- 
potrivă.

Revenind ârășl la administrațiă spune, 
că pregătind pas de pas reforma ei, se va 
nisui a vindeca gradat relele. Una din re
lele principale este îngrămădirea prooedurei 
spripturistice atât la centru, cât și în pro
vincia. Aid a voit să ajute mai întâiii. 
Printr’o ordonanță din 18 punote a pro
vocat atențiunea ministeriilor la revisuirea 
regulamentelor esistente, și pentru-ca și în 
provinoiă să simplifice administrația, a trimis 
un funcționar din oentru la un fișpan dis
tins, și aoolo, la fața locului, a adunat ma
terialul corăspuncjStor, care tocmai aoum 
se află în luorare. Pe basa acăsta va sim
plifica pe cât va fi posibil administrația, 
parte prin lege, parte prin ordinațiunl. Fă
când astfel, va pregăti și adminstrația de 
stat și se vor face de altă parte corecturi, 
pănă când reforma proieotată va fi rea- 
lisabilă.

Complotul contra Regelui Carol.
(Din reohisitoriul definitiv al primului-proouror

M. Miclescu).
— Fine. —

Am (fis, că acești ămenl din supremul 
comitet macedonean compun o adevărată 
asociațiune de rău-făcătorl, și afirmațiunea 
o ilustrăm cu înseși aotele sorise ale aoes- 
tor triști asooiațl, din care se pote vedâ, 
cât de puțin îi costă viața unui om și, în

FOILETONUL „G-AZ. TftANd*.

Părerea unui străin
asupra oestiunei israelite in România.

(Urmare.)
Din tote familiile mari evreescl de 

acjl, nu esistă una singură, care în ramura 
bărbătâscă să aibă sânge amestecat. Chiar 
puținele familii de bancheri mari, oari s’au 
botezat (din motive, pe cari nu le ounosc) 
oum sunt familiile Erlanger, Oppenheim etc., 
rămân și după acăsta pur evreesoi și oa nu 
oum-va să oredețl, că spun palavre în vânt, 
vă rog să luațl o oarte oficială demnă de 
încredere, de pildă: Yewisch Year Booh, ca
pitolul asupra nobleței evree a Angliei ; 
veți vedâ, că pănă în cjiua de acjl nici un 
singur bărbat din aoeste familii — nici mă
car un fiu mai tînăr, — nu se oăsătoresce 
ou o oreștină; și că dintre fiice numai pu
ține — însă în acest cas ou o înțelâptă 
alegere a celor mai înalte cercuri de curte 
— au trebuit să se sacrifice pentru causa 

sfântă, în brațele creștinilor pe jumătate 
maimuțe. Faptele fiind limpedl și sprijinite 
de documente, puteți constata aici atitu
dinea întregei națiuni evree, față de ames
tecul cu Neevreii.

Oe-i drept, în cerourile burgheze sunt 
bărbați Evrei, oari se oăsătoreso ou Nee- 
vreice; totuși numărul e cu totul minim și 
în mai multe asemenea oasurl am avut 
prilegiG. să constat cu ce sentiment sigur 
pentru rassă, acești Evrei, oari fao în mod 
ostentativ căsătorii mixte, îșl aleg „oreș- 
tinele* lor din familii, cari sunt mult in- 
feotate cu sânge evreesc.

Noi europenii nu băgăm în sâmă ast
fel de lucruri; Evreul nu pierde niol-odată 
din vedere, din lâgăn pănă la mormânt, in
teresele rassei sale.

Vedeți, dăr, că ideia generdsă de-a 
asimila prin contopire colonia d-v. ovreâscă, 
ar fi în același timp vătămătâre și ilusorie.

Voi, Românii, ați pută să înlăturați 
ultimele bariere; Evreii însă, nu le vor în
lătura nicl-odată. Acâsta ni-o dovedesce 
fiă-care pagină a istoriei lor.

Urmarea unui astfel de donchișotism 
politio ar pută fi numai acăsta: peste 
oâte-va generațiunl nu ar mai esieta în Ro 
mânia decât o singură rassă, numărbsă și 
ou totul curată, aoeea a Evreilor ; tot res
tul populației ar fi (cel puțin în oercurile 
așa (j'se mai bune, mai cultivate, și con- 
ducătbre în politică) un haos de bastarzi 
mai mult seu mai puțin jidovițl. Un popor 
românesc de sigur, că n’ar mai esista, oi 
într’o nouă Palestină, o minoritate forte nu- 
mărosă de Evrei puri ar oprima ou o mână 
de fier pe noii CananițI și i-ar esploata în 
mod sălbatic. Și pe ici pe colo s’ar arăta 
câte un nobil profet evreu: 6re Dumnecjeu 
nu va pune oapăt „orgoliului celor mândri 
și nu va umili vanitatea celor puternici, ca 
un bărbat să fiă mai scump ca aurul fin și 
un om să prețuescă mai mult oa monede 
de aur*; dăr mă tem, că frații lui îl vor 
asculta tot așa de puțin, cum l’au aseultat 
odinioră pe Isaia.

Mult stimate Domnule Redactor ! Cum 
ați băgat de sâmă, scriu au courant de la 

plume. M’am întors tocmai aoum dintr’o 
lungă absență și sunt silit să plec mâne 
ârășl! îmi lipsesce timpul de-a revisui oele 
ce am a vă spune și de-a corecta stilul. 
Totuși arejătârea mea simpatia pentru pa
tria d-vâstră și temelia solidă — câștigată 
din studii seriâse sciințifioe — a convin
gerii mele ou privire la problema evree, 
îmi garantâză, că veți oeti nu fără interes 
espunerile mele nesistematisate.

Mă rog la Dumnezeu din tâtă inima, 
să dea aoestor espunerl ore-care putere de 
convingere.

Să mai scot încheiările oelor spuse de 
mine? Nu-i așa? Nu-i nevoiă. Jos perse
cuțiile în contra Evreilor! Jos ou prejudi- 
țiile absurde medievale ! Jos ou disprețul 
social și animositatea personală! AoordațI 
Evreilor tâtă protecția legală, pe care o 
acordați tuturor străinilor; afară de asta, 
dați-le, oa veohl loouitorl ai țării, privilegii 
mai mari; lâsați-i (deâre-oe nu mai puteți 
împiedeca acâsta) să lucreze pe câmpul co
mercial și industrial — (dăr controlați-i 
bine cum lucreză !), nu le dațl însă dreptur 
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fine, care era isvorul de unde casa comite
tului se alimenta.

Avem printre aotele sesizate la Spiru 
Alexoff o serisore originală a lui Dimitrie 
Troleff, șeful pompierilor din Rusoiuk, rudă 
cu Nioola Bogdanoff, și âtă ce găsim în- 
tr’un pasagiu din ea, cu privire la un ne
gustor din Bucuresol, Pândele Stoilov: 
„Dâcă Stoilov se opune întru oeva, rog co- 
„munioați-ml, eu îl voitt amenința; dâcă și 
„atunci se va opune, îi voifi propune bun 
„luoru aici (Rusoiuk), oa să scăpăm de el 
„aoolo; âr în cas estrem pote chiar să se 
„suprime. Pentru acâsta am și vorbit cu 
„Kovaeeff, și om are1*.

Esplicațiunea acestei nouă crime pro
iectate, o găsim într’o scrisore a acestui 
Pândele Stoilov cătră Spiru Alexoff, din 
care resultă, că amândoi erau în certă pen
tru o femeiă și oă Spiru Alexoff, în spe
ranța de a rămână cu femeia, a pîrît pe 
Stoilov comitetului, înfățișindu-1 oa puțin 
credincios causei sfinte, și preoum am vă- 
4ut, comitetul îi pregătise deja om prin care 
să-l suprime.

Etă cu ce ușurință de suflet se pro
nunțau sentințele de morte de acești omeni.

Să vedem acuma, din oe mijlooe trăia 
aoest comitet, cu orgauisațiunea atât de 
întinsă.

Se trimisese în tote părțile carnete 
pentru adunarea de subscripțiunl benevole. 
Carnetul trimis lui Trifanoff portă Nr. 7357, 
după care se pote aprecia, cât de mare era 
numărul persdnelor însărcinate să facă ast
fel de apel la punga patrioților.

Se vede, că aoest mijloc de oontribu- 
țiunl forțate, erau smulse prin intimidare, 
apoi prin lovituri și în fine prin spargeri 
și omoruri, când primele mijloce nu reu
șesc. Agenții comitetului, precum Krapceff 
și Cherasimoff, se duceau pe la diferiți ne
gustori, presintându-le câte o sumă ore-care 
de bani, proporționată după cât se crede 
că este de bogat. Dâcă nu reușea să obțină 
ceva, atunci după plecarea lor veneau ame
nințările, bătăile și în fine scirea, că negus ■ 
torul este condamnat la morte.

Acesta este cașul lui Alex. Stefanoff, 
cârciumar din BucurescI, lângă hotel Avram, 
la care a fost însuși Sarafoff să-l amenințe. 
Cum însă omorîrea lui Stefanoff presenta 
dificultăți, fiind-oă trebuia să se facă aci, 
generositatea lui Sarafoff merse pănă acolo, 
încât să-l erte de aoâstă pedepsă, mulțu- 
mindu-se de a da ordin lui Marcu Bosnia- 
coff, văr ou Alex. Stefanoff, ea se-i spargă 
casa de bani și produsul furtului să fie tri
mes comitetului.

Trifanoff ne spune, că scrisârea lui 
Sarafoff din 15 Ianuarie, prin oare întrâbă : 
„ce s’a făout ou lucrul de lângă hotel 
Avram?1* se referă la acâstă spargere.

Dâr se mai hotărîse de cătră Sarafoff 
și alte două furturi cu efraoțiune, unul la 
brutarul Marou din Calea Văcărești și al
tul la d-na Hagi Velicu din Calea Moși
lor. Acest lucru este mărturisit de Nioola 
Miteff, de Nioola Bogdanoff și de Alex. Tri
fanoff.

In fine, Trifanoff ne mai spune, că 
inculpatul Mitu Stoiceff, când era în Ma
cedonia, avea misiunea de a fura copil de 
pe la omeni bogațî, lucru pe care Anghel 
Pop Arsoff l’a făout cunosout la Văcărești, 
oă acești copii erau duși în munți și îna- 
poiațl numai atunci, când părinții vărsau 
sumele cerute de acești patrioțl umanitari, 
âr produsul acestui nou mod de contribu- 

politice și drepturi de proprietate rurală. 
A face acâsta, ar însemna pentru România 
a-se sinuoide, și băgați de semă ca Evreii 
să nu ajungă să domine opinia publioăprin 
gazete și mințile și inimile prin stăpânirea 
șoolii și a produoțiunei de librăria. Cores 
pondentul de mai înainte al c^iarului „Ti- 
tnesu — un Evreu — a soos acum oâțl-va 
ani o carte despre Germania, în care de
clară triumfător: „Nu mai esistă literatură 
germană, ci numai o literatură evreâscă în 
limba germană1*. PurtațI de grijă de cu 
vreme, oa să nu se pdtă spune niol-odată 
acest lucru despre România.

Legi de protecțiune ar fi de dorit în 
acâstă privință, dâr mai însemnată înuă 
este apărarea activă, spontană, în oontra 
influenței evree prin reounâscerea consoientă 
a primejdiei, pe care o presentă acâsta 
pentru țâră. Nu dor’, oă vreu să suspectez 
motivele Evreului; n’o fac aoâsta nici pe 
terenul oultural, nici pe cel comeroial; 
Evreul are dreptul de-a fi oum este; oon- 
secuența, cu oare ține la originalitatea lui, 
este demnă de admirație și de imitațiune; 
dâr pentru intelectul nostru și pentru ca

țiune, era înaintat la casieria comitetului 
din Sofia.

Dâr aceste luorurî nu sunt spuse nu
mai de inoulpații din Văcăresol — întâm
plarea a făcut, ca d l jude instructor al ca
binetului Nr. 4, făcând o descindere în strada 
Lucaol la Bulgarul Stefan Nedelooff, să gă- 
sâscă o scrisdre primită de el la 23 Iulie 
dela un âre-oare Spase Tosef Zicoff, în care 
acesta îi face un tablou îngrozitor despre 
jafurile la cari sunt supuși negustorii din 
Rusoiuk; astfel îi sorie, oă oomeroianților 
macedoneni mai bogațî li-s’au luat câte 100 
și 200 napoleoni și, cari s’au opus, au mân
cat bătae de morte și tot li-s’au luat; ci- 
tâză oașul unui âre-care Karamfil, pe care, 
după-ce l’an bătut în mod îngrozitor, i-au 
luat și 1000 lei ca contribuțiune benevolă.

Etă dâră, în puține cuvinte, acțiunea 
acestui comitet revoluționar, care sub masoa 
patriotismului, jefuesce lumea, răspândesce 
doliă prin nenumărate familii; tâlhăresce 
averea particularilor, și outezanța ne mai 
aucjită îșl permite și luxul unui organ de 
publicitate ^Reformele*, unde t.âte * aceste 
aote de banditism sunt glorifioate.

Din cele espuse, resultă în mod neîn
doios, că Borris Sarafoff, Nicola Bogdanoff, 
Marcu Bosniacoff și Anghel Pop Arsoff au 
complotat contra siguranței interiore a Statu
lui român, urzind un atentat contra vieței Re
gelui nostru.

Acest complot a fost urmat și de ore- 
care acte destinate a pregăti eseoutarea 
lui, căci îndată după scrisdrea lui Sarafoff, 
dela 15 Ianuarie 1900, comitetul hotăresce 
să se oumpere arme lui Marou Bosniacoff 
și Pop Arsoff. Aoâstă se dovedesce prin 
procesul verbal al ședinței secrete dela 17 
Ianuarie, adeoă chiar a doua cji după pri
mirea sorisorei; âr oonturile din același re
gistru dovedesc, oă s’au cumpărat în ade
văr două pumnale pentru Bosniacoff și Pop 
Arsoff, tocmai aceștia însărcinați cu săvâr
șirea atentatului.

Cerem deci d-lui jude-insiructor, ca prin 
ordonanța sa să declare, că în contra lor: 
Nioola Bogdanoff, Boris Sarafoff, Marou 
Bosniaooff și Anghel Pop Arsoff este cas 
de urmărire pentru crima prevăcțută la ari. 71, 
al. 1, comb, cu 76 O. p.

Că în fine contra lor Boris Sarafoff, 
Vladimir Kovaeeff, Anghel Pop Arsoff și 
Marcu Bosniaooff este loc a se aplica și art. 
40 C. p. pentru cumul de delicte.

Pressa rusescă și convenția anglo- 
germană.

piarele rusesc! sunt fârte amărîte în 
contra oonvențiunei dintre Anglia și Ger
mania privitor la China.

^Herold* dice, că primirea aoestei 
oouvenții de oătră lord Salisbury, oonstitue 
manifestarea unei neîncrederi frivole față 
ou Rusia. „Toryu-i imperialiști sunt aprope 
ou aceeași neîncredere față de cinstea po
liticei rusesol, ca și față de oinstea lor pro
prie. Foia crede, că convenția a încheiat’o 
deja prințul Hohenlohe.

„Birsevija Vjedomostiu ejiese, că oon- 
venția e o. enigmă,' fiind-că susținerea in
tegrității Chinei, este un prinoipiu acceptat 
de tâte puterile. Scopul convenției ar fi 
așa-dâr scutirea unui lucru, care n’are lipsă 
de scut. La întrebarea, oă din oare parte 

racterul nostru, înriurirea lui culturală este 
o otravă distrugătore.

Și încă ceva: dâeă Evreul se simte 
nenorocit în România, oum se spunea me
reu în ultimul timp, atunol fiți generoși și 
nu vă oruțațl punga, pentru a-i ușura emi
grarea. Când Evreii n’au vrut să părăsescă 
Babylonul, Cyrus a făcut mari saorificii de 
bani pentru a-i îndupleca să se întdroă 
aoasă, și când totuși nu li-a plăcut în Ie
rusalim, Darius li-a mai trimes o sumă, 
oare ac]I ar echivala cu 5 miliâne de mărci; 
și urmașul lui, Artaxerxe Longimanus, n’a 
cruțat ostenâlă și cheltuell pentru a con
solida împrejurările în Ierusalim și pentru 
a-șl apăra țâra în acest mod de întorcerea 
Evreilor — rămăseseră dor’ și așa prea 
mulțl! Aoeștia erau monarchl înțelepți!

Ar trebui să plătiți un. premiu Evrei
lor pentru părăsirea României; ori oât de 
îngreunătâre ar fi aoâstă măsură pentru fi
nanțele d-vostră, ea va renta de-o miie de 
ori mai mult.

(Va urma.) 

e amenințată integritatea teritorială a Chi
nei, amintita fâiă epee, oă numai din partea 
acelora, oari au convenit de a învrăjbi pe 
cei oe se gândeau să împedeoe pe oontrao- 
tanțl în răpirea acelor părți din pradă, oari 
de mult și-le îuchipueso a fi ale lor. Rusia 
însă va soi să apere integritatea Chinei.

„Novostiu crede, că împărțirea Chinei 
este inevitabilă.

. „Novoje Vremjau oonsideră teritoriul 
situat la nord de Peiho ca aparținând sferei 
de interese rusesol și față de acest teritor 
nu e de părere, oă ar fi aplicabilă politioa 
„ușei deschise1*.

Din S o fi. a.
Procesul extorcatorilor lui Caradja.

Se soie, că unul din marii comercianțl 
români din Sofia d-1 Th. Caradja a fost 
aoum cât-va timp forțat de doi Bulgari din 
comitetul maoedo-andrianopolitan ca să dea 
pentru propaganda bulgărâsoă 3000 lei.

D. Caradja a dat numai o miie de lei, 
âr pentru restul de 2000 lei a dat două 
polițe a câte 1000 lei una.

Cu o lună de dile înainte de espi- 
rarea termenului din polițe, doi bandiți 
bulgari s’au presentat la d. Caradja pentru 
a-le aohita.

Aoesta însă neavând banii, bandiții 
au voit să-l asasineze și numai grație unei 
împrejurări fericite a putut scăpa cu viața.

In urma aoestor banditisme d. Ca
radja a comunicat cele petreoute d lui Mișu, 
agentul român diplomatic la Sofia. Aoesta 
intervenind cu energiă pe lângă guvernul 
bulgar, s’a ordonat faoerea unei anchete, 
oare a stabilit pe deplin vinovăția mai 
multor membri din comitetul revoluționar.

Judecarea procesului a fost fixată 
pentru cjiua de 8 Octomvrie v.

D. Caradja s’a presentat la toți avo- 
oații din Sofia pentru a-1 representa în 
prooes; nici unul însă n’a voit să-l apere.

Față de aoest lucru d. Caradja a 
pledat singur.

Tribunalul bulgăreso a condamnat pe 
Ciolaooff, unul dintre principalii autori ai 
extorcărilor, la un an închisăre, âr pe oei- 
lalțl i-a achitat.

După cum se oomunioă clarului „Patr.“ 
Ciolaooff a făout apel. El se află în liber
tate căci sentința i-a dat dreptul de-a putâ 
fi pus în libertate pe cauțiune.

SOIRILE 1)1 LEI.
— 11 24) Octomvrie.

„Deșteptă-te Române1* in italie- 
nesce. Loootenentul italian Rossi din Nea- 
pole a tradus în italienesce poesia „Deș- 
tâptă-te Române1* a bardului nostru națio
nal Andreiu Mureșianu.

înarmările Românilor din Mace
donia. Bandele bulgărescl din Macedonia 
continuă ou hoțiile și crimele lor. Aoest9 
bande — sorie „Patriotul1* — se înmulțesc 
pe fie-eare 4’- Toți Bulgarii, cari au fost 
espulsațl din România și oari n’aveau cu 
ce trăi în Bulgaria s’au refugiat in Mace
donia, unde s’au apucat de hoții și crime. 
Românii cari erau atacați nu puteau să 
lupte ou aceste cete de bandiți din causă, 
că n’aveau arme, — oăcl, după cum se 
soie, o iradea împăratescă îi opresce să 
aibă. Față ou hoțiile și crimele bulgărescl 
un număr mare de Români au intervenit 
pe lângă Valiul din Bitolia ca să stăruescă 
pe lângă Sublima Portă pentru ca să le 
dea voie să-și procure arme, căol altfel 
viața lor este în pericol din causa bande
lor bulgare. In urma stăruințelor Vaiiului 
guvernul turc a acordat Românilor acâsta 
favore și aoum fie-care Român are la oasa 
sa arme eu oari să se pdtă apăra contra 
Bulgarilor.

Majeștatea Sa monarcliul va pleca 
în 26 Octomvrie n. din Godollo în Viena 
pentru a participa la cununia archiducesei 
Maria Immaculate. In 3 Noemvrie monar- 
ohul se va reîntdroe ârășl la Godollo, unde 
va petrece cam trei săptămâni. Ou ooasia 
acâsta monarcul va da audiențe generale 
în palatul din Buda.

înfrățire română-magliiară. „Magy. 
Polg.** din Clușiuî] vestesoe ou multă satis- 
facțiă, că învățătorii dela școla de stat din 
Borgo-Prund, din inoidantul adunării reu
niunii înv. maghiari din corn. B.-Năsăud, 

au aranjat cu băieții de șodlă o prea bine 
suocâsă representațiă teatrală. „Az ordog 
fia** și „Koldus aszony1*. Băieții cari au 
avut roluri au fost recrutați esolusiv din
tre Români și Sași. Și bieții băieți au fost 
siliți să-și tortureze limba și frageda lor 
inteligență cu predarea unor priese străine 
și ca limbă și ca aoțiune. Etă numele aces
tor jertfe: Elena și Virgil Hăngănuț, Au
rora și Stefania Bozga, Ecaterina și Ale- 
sandru Purțila, Andreiu Duca, Lucreția 
Monda și Maria PopandroD. După repre
sentațiă a urmat dans. „Românii și Ma
ghiarii în deplină frățietate au jucat pănă 
în 4orile 4ilei „08ârdâs**-urI înfocate și oâte- 
odată și câte-o „Romană1*. Așa sorie „M. 
P.“ Dâcă e adevărat, Bârgăuanii nu sunt 
tocmai vrednici de laudă.

jDiarul „România Jună1* din Buou- 
rescl șl-a sistat aparițiunea cu numărul de 
Luni. Comitetul de redaoțiă îșl esprimă 
speranța, că în scurt timp, probabil pe la 
15 Noemvrie v. 4'arul va putâ reapărea.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat: a) pe lista Nr. 133 
(oolectând d-1 Dr. D. Barbu, paroch gr. 
or. în Peolca Română) cu totul 38 corone, 
și anume: Biserioa rom. ortod. din Peolca 
rom. 5 cor., Asociaț. de econ. și ajut. 5 
cor., Dr. Dem. Barbu 5 oor., Dr. Lazar Ge- 
beleș, adv. 5 cor., A. Bodrogean 1 cor., S. 
Iosa direct, șool. 1 cor., Dr. N. Giaclan 
medic corn. 10 cor., (indescifrabil) notar 
corn, la administrația 2 cor., Nio. Barbura 
not. com. la oontribuțiă 2 cor., Stef. No- 
vao, jude reg. 2 cor.;

&) pe lista Nr. 224 (colectând d-1 Aron 
Flucuș, paroch, Săcel) cu totul 10 corone, 
anume: Ar. Fluouș 5 cor., Val. Pop notar 
2 cor., 1. Diou 1 cor., S. Badu 1 cor., II. 
Măgian 1 cor. Primescă nobilii donatori cele 
mai vii mulțumite. Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. rom.

Societatea filarmonică din Brașov 
va ținâ Vineri sâra în sala reuniunei in
dustriale o adunare estra-ordinară. La or
dinea 4fi0’ este 0 propunere privitore la 
la oinstirea memoriei răposatului director 
de musică Brandner, care șl-a câștigat 
mari merite pentru aoâstă societate.

Escursiuni la Sinaia au făout alal- 
tăerl comandanții militari din Brașov d-1 
general de brigadă Iuliu Weyrich și Paul 
Jamborfy comandantul regimentului de hu
sari Nr. 2. In Sinaia au fost primiți în au
diență de Regele României.

Scandal studențesc. Ministrul ins-*
trucțiunei publice din Ungaria permițând 
înscrierea femeilor oa studuente la faoul- 
tatea de filosofiă s’au presentat 4'lele aces
tea la cursul profesorului Bekefy pentru 
întâia-dră un mare număr de studente. 
Spre marea lor mirare înse, în loo de o 
primire oolegială, oum se așteptau din par
tea colegilor lor de sex bărbătesc, studen
tele la intrarea lor în sală s’au găsit 
în fața unei demonstrațiunl dușmănose cu 
țipete, fluerăturî, bătăi din picidre, eto. In
tervenția profesorului Bekefy în favdrea 
studentelor n’a putut calma de loo arddrea 
belioosă a studenților. Cașul va veni îna
intea senatului universitar. Vorba ăluia: 
Vodă vrea și Hîncu ba.

Scolele din Colialm sunt închise de 
Sâmbătă din causa, oă s’au ivit mai multe 
cașuri de soarlatină și difteriă.

Sultanul și Țarul. Vineria trecută 
Sultanul a comunicat ambasadorului rus 
din Constantinopol, că fostul ministru de 
ester De Turkham pașa a fost însărcinat să 
salute pe Țarul Nicolae în Livadia.

Statua lui Bismarck în Eger. Se 
soie, oă Germanii din Eger (Austria) au 
voit să ridice o statuă a lui Bismarck. 
Acum se anunță din Viena, că tribunalul 
imperial a confirmat hotărîrea autorității 
locale oprind ridicarea statuei. Sentința tri
bunalului 4ice: Prin oprirea ridicării sta
tuai nu s’au vătămat drepturile naționale, 
fiind-oă planul este a-se reduce la o de
monstrația politioă, oeea-ce nu se pote 
permite.
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Teatru german în Brașov. D-l di
rector Leo Bauer diu Sibiiu ne oomunioă, 
oă va începe oiolul de representanții cu 
trupa sa teatrală aid în Brașov cam pe la 
30 ori 31 Ootomvrie st. n. Abonamentele 
se pot face în orele obiolnuite în cancela
ria teatrului din casa de concerte.

Ciangăii din Bucovina, oarl au fost 
aduși de guvernul UDgureso, ca să ooloni- 
seze ou ei Bănatul, care va să dică să-l 
maghiariseze, sunt forte nemulțumiți cu sta
rea lor, după cum i-se raporteză lui „Ma
gyar Szo" din Panoiova. întreprinderea gu
vernului unguresc ou colonisarea lor a fă
cut un desăvârșit fiasco. Coloniștii ciangăi 
nu numai, oă nu pot împlini dorința gu
vernului, ci sunt chiar firm deoișl de a-se 
reîntorce în Buoovina, de unde i-au adus 
promisiunile fraților lor. Sute de familii, 
cu traista și bâta, au pornit deja acolo. 
Corespondentul numitei foi ia la refeo pe 
guvern pentru paguba cea mare, ce dice, 
că se causâză intereselor țârii prin emigra
rea lor, adăugând, că prin acâsta emigrare 
aspirațiunile Românilor și Sârbilor din Bă
nat se întăreso și resistența lor în contra 
maghiarisării se măresce.

Catecliisare în limba sârbescă. 
Sâmbăta treoută, în 24 Ootomvrie, s’a ce
tit în adunarea membrilor magistratului 
orășeneso dela Seghedin o ordinațiune a 
ministrului de culte Wlasios, prin care se 
deolară, că in școlele serbescl în decursul 
acestui an se pâte propune religiunea în limba 
serbdscă. „Egyetârtâs" dice, oă ordinul acesta 
a produs „mare sguduire" în adunarea oră- 
rănâscă, mai ales fiind-că într’o ordina
țiune de mai înainte ministrul a declarat 
hotărît, spune foia kosuthistă, oă în scâlele 
sârbescl limbă de propunere numai cea 
maghiară pâte fi. Aceeași foiă mai spune, 
oă cetățenii Seghedinului în urma ordina- 
țiunei ministrului au hotărit, oa în magistratul 
orașului să subtragă bisericei sârbesol ajutorul 
și numai atunci să ’i-1 dea din nou, dâcă în 
soola sârbă se va propune mimai în limba 
s&bdscă. — Va să cjic& ministrul a permis 
„pentru acest an* a se cateohisa elevii în 
școla s&rbâscă în limba lor maternă, âr ma
gistratul orașului 11-a subtras ajutorul ce se 
da biserioei sârbesol pentru a-șl susține 
școla.

Măceluri în Armenia. Din Oonstan- 
tinopol se telegrafâză lui „Petit Bleu" din 
Paris, că Musulmanii au prădat, violat și 
măcelărit timp de trei dile împrejurimile 
orașului Diarbekir, fără ca trupele turcescl 
să intervină. Opt sate armenescL au fost 
distruse.

Cererea (le grațiare a uoigașilor 
Papp Băla și Zsoldics Mibâly osândiți la 
morte e înaintată deja la Majestatea Sa. 
Curia a reoomandat pentru grațiare numai 
pe Zsoldios Mihâly. Ministrul de justiție 
n’a schimbat nimio în holărîrea senatului 
de grațiare, ci a înaintat’o simplu Mo- 
narchului.

încurcăturile în China.
Am semnalat erl, că pressa englesă 

salută cu satisfacția convenția germano-en- 
glesă. Tot așa și pressa germană, care apre- 
țiază oovenția ca pe un act menit a forma 
cheia la resolvsre a eestiunei Chinese, firesce 
însă numai dăoă tote puterile vor accepta 
principiile fundamentale ouprinse în con
venția.

Se dice, oă Austro Ungaria și Italia 
sunt de acord cu convenția, âr America 
să fi deolarat deja, că primesoe prinoipiile 
ouprinse în convențiă. Mai rămâne deolara- 
rea Franciei și Rusiei, a oăror atitudine 
pănă acum e îndoiâsă. La alt loc arătăm, 
cât de neplăcut a surprins oonvențai pe cei 
din Rusia și cum judecă pressa rusâscă 
acest coup diplomatic.

▼

„New-York Herald" publică un arti- 
cul fdrte important prin oare arată, că Ru
sia e pe cale de a-se retrage din concertul pu
terilor. După telegrame din Petersburg, Ru
sia ar fi hotărît să ducă o politică perso
nală față de China. Rusia n’a dat nici-odată 
multă importanță acțiunei ootnune cu oe- 

lelalte puteri și aoum va deolara, că nu 
păte urma politioa răsboinică a unora din 
puteri] și va oăuta să se înțelâgă'ou China, 
fără a ținâ sâmă de scopurile pe cari le 
urmăresc celelalte puteri, în speoial Ger
mania.

*
Același d'ar din Hong-kong, că 

insurgenții au ocupat posiții forte tari în 
apropiere de Huișau, unde își au cuartierul 
general. Șefii insurecției, probabil partisan! 
de ai lui Konghinvais, au lansat o procla
mația în care spune, că China a f >st lăsată 
la discreția dușmanilor săi, stare de lucruri 
pentru care numai Mandarinii sunt vinovațl. 
Un detașament de insurgenți a pornit spre 
Nord în direcția spre Canton.

*
„Agenția Reuter" află din Tien-Cin, 

ou data de 19 Octomvrie, că după soirile 
din Paotingfu aliații, sosind aoolo, au gă
sit orașul ocupat de oolona francesă care 
se află acolo dela 15 Ootomvrie. Deși co- 
lona francesă a fost avangarda trupelor ali
ate, Germanii și Englesii sau arătat fârte 
indispușl de succesul antioipat al Franoe- 
silor.

Curieri ohinesl asigură, că Germanii și 
Franoesii au săvârșit multe prădăciunl în 
mersul lor și oă au incendiat mai multe 
sate.

După soiri dela 18 Ootomvrie, primite 
de Agenția „Havas“ din Peking, Paotingfu 
a fost ocupat de o colână francesă sub oo- 
manda generalului Bailloud, înainte de so
sirea colonei internaționale, care venea dela 
Peking.

Cio Ceu, care era ocupat de 200 de 
soldați ai lui Li-Hung-Ciang a fost evaouat 
pe o simplă somațiune a unui căpitan fran- 
oes.

fffcriimnift îsa Faris.
Multora dintre visitatorii esposiției 

din Paris li-au bătut la oohl faptul, că de 
astă-dată esposiția a fost cercetată de forte 
mulțl Germani. Jjliarele francese și ou deo
sebire „Figaro" în numărul său mai recent 
se ocupă în mod prietinos cu Germanii, 
cari au visitat esposiția, scriind între altele 
următârele:

Astă-vară, oei mai mulțl, cari au vi
sitat esposiția, au fost Germanii de clasa 
de mijloc a sooietății. Familii întregi oer- 
oetau esposiția, palatele, avenue-le și pe 
timpul prânzului restaurantele mai eftine 
erau tote ocupata de ei. In aceste restau
rante era raritate, dâcă la a treia seu a 
patra masă se aucjea vorbindu-se limba 
franoesă, pe când la celelalte se vorbea 
tot numai limba germană. Acum pe tomnă 
ne-au visitat esposiția și societatea mai de 
frunte din Germania. Cei mai mulțl n’au 
vorbit limba francesă. Totuși, mulțămită 
bunăvoinței chelnerilor și servitorilor, s’au 
putut înțelege.

înainte de asta cu vre-o 10—11 ani 
n’ar fi mers lucrul așa de neted. Atunol i-ar 
fi desprețuit pe PrușI, s’ar fi făcut, că nu le 
înțeleg limba și în fiue soootelile lor le-ar 
fi pipărat. Prin anii înainte de 1870 iu
beam mult pe Germani. învățam unii dela 
alții și âmenii mari ni-i admiram și lăudam 
împrumutat. După aoâsta a iebucnit răs- 
boiul din 1870, oare de-odată a rupt rela- 
țiunile amicale și inimicițiile au rămas și 
după răsboiti, cu tdte că Germanii numai 
decât ne-au atins mâna de împăcare. Ei au 
luat răsboiul, oa și duelul, după oe s’au 
sfârșit ostilitățile, părțile inimice se împacă. 
Noi însă n’am luat și niol atjl nu luăm așa 
lucrul, acesta este causa, oă nici după 30 
de ani nu ne putem înțelege.

Autorul rândurilor de mai sus vor- 
besce cu mare însuflețire despre împăratul 
Wilhelm II, apoi încheie astfel: Ore va 
veni un Augustus, un Antonius, său un 
Marc Aureliu, oare să vindece ranele, pe 
oarl le-a causat Attila?

Pot se fiă femeile medici?
Nu puțină sensațiă a produs soirea, dă 

renumitul profesor universitar dela clinioa 
din Viena Nothnagel, a pretins, oa o dom- 
nișoră, oare era înscrisă în totă regula ca 
studentă în medicină, să părăsâscă sala, alt

fel el nu-șl începe prelegerea. Cașul era 
pentru mulțl neesplicabil, mai ales, că Noth
nagel e ounosout ca aderent învăpăiat al 
emancipării femeii. Esplicarea prooederei 
sale însă a dat’o însu-șl Nothnagel, care 
trecând filele aceste prin Budapesta, a de
clarat următorele consilierului sanitar Dr. 
Hertzka:

Reounoso, că mișoarea pentru eman
cipare a femeilor și nisuințele lor de a-șl 
câștiga cualificațiă mai înaltă, și-au avut 
căușele lor. Era mai mult o oestiune de 
pâne pentru fetele sărace, oestiune, care 
(jie și eu, că trebne sprijinită, chiar prin 
legislațiune. Nu vorbeso despre modalități 
și mijldce, căci m’așl estinde prea departe. 
Sunt amicul educației mai înalte a femeii. 
Ele să învețe chiar așa ca bărbații, să se 
dedioe literaturei, esteticei, soiințelor na
turale și altor studii, oe aparțin progresu
lui și oulturei generale.

Der pe oât de hotărît pășeso în inte
resul educației superidre a femeii, tot așa 
de neîmpăcat adversar sunt la aoeea, ca 
femeile să pășâseă pe cariere, oarl recer 
studii specialiste. Eu prețuesc femeiaîngrad 
mult mai mare, căol ea este, care ne au- 
resce viața ; ea este poesia și idealismul 
nostru. Ce ar deveni ea, dâcă s’ar scoborî 
în pulberea drumurilor și ar lupta oa băr
batul pe arena luptelor vieții? Bărbatul 
trebue să-și porte femeia, cum se dice, pe 
palme, dimpotrivă însă și ea să radieze dela 
sine acel spirit recoritor și dătător de viață, 
care să fiă o adevărată binecuvântare pen
tru bărbatul, care se reîntârce acasă dela 
munca obositore.

Eu cred, oă etica sanctuarului nostru 
familiar, și firesce, întrâga nostră viață so
cială și de stat âr deveni o nimica, decă 
femeia pășesce oa și bărbatul pe terenul 
publio și al luptelor de tote fidele. Cine 
va cresce atunci copiii. Institutele, pensio
natele ? In astfel de împrejurări sanctuarul 
nostru familiar s’ar nimici. Declar hotărît, 
că chiar și posiția manufacturierilor și a 
munoitorilor de fabrioe a-șl dori să o sciu 
de sșa, încât femeia să potă se trăâsoă nu
mai misiunei sale, adecă să-și țină în or
dine casa și oopiil.

Ce privesce știința medicală, ea nu 
este de loc pentru femei și ar ti de prisos 
să se mai vorbâscă despre acesta. Conced, 
că și din rândul femeilor s’ar putâ ivi me
dici buni, tot așa pe cum sunt destui me
dici răi. Corporația medicilor însă n’are lipsă, 
de femei, oăcl și așa numărul lor este des* 
tul de mare. Nu voiO se vorbesc despre 
aceea, decă și întru cât ar pută femeile se 
ridice nivelul sciinței. Eu ași concede și 
mai mult femeilor, dâoă chiar voim să cres- 
cem din ele savanțl specialiști. Căol, decă 
vom aplica oonsecuent principiul emanci
pării femeii, atunci pe aceste le putem 
aplica în tote carierele, putem să le punem 
în. servicii înalte de stat, să le alegem de- 
putațl, ba să le desohidem loo chiar în 
armată.

Aut —aut! Seu oă urmăm calea ce 
ni-o indică natura, seu întoroem totul cu 
fundul în sus. Ce privesce îndeosebi punc
tul meu de privire, oă ce ored despre 
aceea, dâcă femeile sunt trimise în clini
cele universităților să studieze, âtă oare 
este părerea mea :

Studiarea în olinioă se întâmplă cu 
seriositate demnă și ou deoență; dimpo
trivă însă, sunt de lipsă unele esplicațiunl 
și demonstrări, cari vatămă pudiciția firâscă 
a femeii. Nu esitez a mărturisi, că m’ar 
supăra, dâoă ași vedâ pe fiica mea între 
asoultătorl. Dâcă statul vrâ să-și creeze 
mediol-femei, asta ar avâ loo singur și nu
mai în universități femeesol.

Cum îșT cresce împăratul Wilhelm 
fiii sei?

Din incidentul, că unul dintre fiii îm
păratului, prințul Adalbert, a primit fiilele 
acestea saoramentul confirmațiunei, un fiiar 
din Berlin publică mai multe amănunte asu
pra modului de cresoere a fiilor împăratului 
Wilhelm. Etă ce spune între altele:

împăratul Wilhelm își cresce fiii 
săi forte cu multă rigâre. Li-se dă de îuvățat 
forte multe și li-se pretinde să învețe în mod 
fundamental; abia 2 ore de distracțiali-se 

permite pe fii. întrebuințarea fiilei le este 
împărțită după un plan, oare oa și planul 
de învățământ, lucrat de însu-șl împăratul, 
se eseoută ou tâtă punctualitatea.

Vara se scâlă prinții la 6, iarna la 7 âre. 
La 8l/2 li-se servesce ca dejun ceai și pră
jituri, de mai multe ori în sooietatea pă
rinților. La 8 ore urmâză firele de învăță
mânt, cari durâză pănă la 11, apoi li-se dă 
1 âră pentru mânoare și odihnă; urmâză 
ârășl învățământ timp de 2 âre, și apoi un 
prănfi simplu de aoi înainte studiu pănă la 
6 ore, întrerupt cu ore de oălărit, gimnastioă 
și mișcări. Terminând ou o cină de bucate 
felurite, reci și calde, termini ou joourl so
ciale, oarl să isprăvesc la 9 âre, când e 
sosit timpul de ouloare.

La dorința hotărîtă a împăratului, prin
ților nimio nu li-se trece ou vederea, oi au să 
stea cu diligință de studiu și eventualele 
pedepse nu li-se iârtă nici-odată. Neîncetat 
și eu interes strict veghiază atât împăra
tul, cât și împărătesa asupra educației soi- 
ențifice. împăratul cu deosebire pune pond 
pe soiiDțele militare, Aoâstă grea ocupa- 
țiune o au.— Impărătâsa, întoomai oa șijj so
țul său înooronat, pedepsesc ori ce îndîr- 
jire, nesupunere și ohiar și greșeli mai mici.

Literatură.
La Arad a apărut „Gramatica ro

mână* pentru scâlele primare de loan 
Petran, profesor. Partea II Pentru cl. IV. 
Conține 95 pag. și costă 60 bani,

*
Avis pentru d-nii învățători. Aduc la 

cunosoința d-lor învățători români, oă se 
află sub tipar și în curând va apărâ Geo
grafia pentru scâlele poporale române de 
Nicolau Pop, fost oonrector la gimnasiul ro
mân din Brașov, în edițiunea a noua, ou 
multe ilustrațiunl, harțe și ou harta Ungariei 
colorată, îndreptată și potrivită oelui mai 
nou plan ministerial de învățământ. Cartea 
aoâsta se pote procura încă de acum la sub
scrisul, precum și la tote librăriile. La 10 
esemplare serveso cu unul gratis. H. Zeid- 
fier, editor de oărțl școlare în Brașov.

ULTIME SC1RI.
Viena, 23 Octomvrie. Scirî tele

grafice 9osite din China anunță, că 
resboiul a prefăcut Mandsuria într’un 
vast și desolat cimitir. Orașele AI- 
gun, Sokalin și alte localități bogate 
și înfloritdre înainte de resboiu, sunt 
acum o grămadă de ruine. Fluviul 
Amur e așa de plin de cadavre in
trate în putrefacțiune, încât pescii 
mor în enorme cantități.

Dublin, 23 Octomvrie. Foile ir
landeze publică o adresă cătră pre
ședintele Kruger în numele națiune! 
irlandeze. Adresa glorifică virtuțile 
președintelui și are cele mai aspre 
cuvinte de reprobare față de na
țiunea englesă. — Adresa acesta se 
va ceti lui Kriiger în limba irlan- 
desă și olandesă, apoi va fi afișată 
pe placate în întregă Olanda.

OII' f £ S 15.
Nuntă de zinc. Soim, oă mulțl din

tre omenii cu dare de mână își serbeză 
nunta de argint sâu chiar Munta de aur. 
Dâr ca să-și serbeze oineva și nunta de 
tine, acesta e un lucru mai rar. In Paris 
înțeleg sub nunta de zinc sărbarea anului 
al 10-lea dela căsătoria. O astfel de nuntă 
și-au serbat de curând baronul și baronesa 
Mainville din Babei de pe țărmul Senei, 
întreg serviciul folosit la masă era din zinc. 
Erau din zinc farfuriile, lingurile, cuțitele, 
ba chiar și vinul din uloiârele de zmo l’au 
beut ou pahare tot de zinc. Ospeții au fă
cut daruri părechei ce șl-a serbat nunta de 
zinc mulțime de luoruri tfite din zino îm
podobite cu petri scumpe.

Proprietar: Dr. Aure! fâursșiatus 

Redactor responsabil: Gregoriu fâanir.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 113.35
Renta de corone ung. 4%. • ■ • 90.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% . 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 98.-
Oblig. căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 163.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr..............................96.60
Renta de hârtie austr.............................. 96.36
Renta de aur austr................................. 114.10
Losuri din 1860..................................... 131.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 645.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 617.— 
NapoleondorI. ..........................................19.21
Mărci imperiale germane . . . .117.72%
London vista......................................... 240.75
Paris vista...............................................97.90
Rente de corone austr. 4% • • • 97.40
Note italiene...........................................90.30

al Gherlei cu clausula de dtto 18 
Iulie 1899, sub Nr. 6190 pre cjiua de 
12 Novembre 1900 st. n. la 10 bre
a. m.

Licitațiunea va fi verbală, și cu 
oferte închise, cari vor fia se așter
ne la adresa senatului bisericesc, 
provecjute cu vadiul legal, pănă la 
datul licitărei.

Planul și devizul de apese, pre
cum și condițiunile de licitațiune, 
se pot vede în cancelaria oficiului 
parochia], din Rebra mare pănă la 
ziua de licitare.

Prețul de strigare se statoresce 
cu 30,570 corone și 18 filerî.
Din ședința ținută la 29 Octomvre 1900.

Președintele:
Onisim Rofariu, lacob Pop,

paroch gr.-cat’ secretar.

^xxxTcârnățarie fină și cu gust. |xxxQ
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Prețuri ieftine.
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Cursul pieței Brașov.
Din 24 Ocfomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vând. 18.96 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’ori. Cump. 19.15 Vend. 19.20 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. —.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.69 Vend. 177.66 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.50

Nr. 88—1900.

Publicare de licitare.
Subscrisul senat bisericesc, ea- 

crie prin acesta licitațiune publică, 
pentru edificarea b i s e r i c ei, din 
parochia Rebra mare (Nagy-Rebra) 
(comit. Bistrița-Năseud), pre basa 
planului și a devisului de spese, apro
bat de Pr6 Ven. Consistor Eppescu
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BRAȘOV,
,Plaja mare, sal, laica ,.AlMia"

la „SACELE A1T 4..“
său bine 
asortat
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Am onore a face cunoscut On. public din oraș și din 

că am deschis sub firma

E. R. FERNENGEL
Strada Ilirsclier, podul ISătușilor iVr.

(lângă pivnița Esterhazi),

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

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

Rugându-mă de o cercetare num&rosă sunt

<3

CIX

Mărfuri de băcănie.
Singurul Deposit ieftin 

și bun de 
BTOBAS de țlOT 

albe și colorate.

Arnicîuri de tote colorile.

de casă etc. etc.

Rum și Liqueur! fine.
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Paris s™1 e»o©8§
8SES0N7L de TOMNA și IARNĂ

Recomandăm On. public renumitele nâstre fabri
cate, recunoscute ca forte solide, și anume: pentru 

Goslume, Pardlseuri, Slofe pentru jaltone
forte moderne.

Stofe de uniforme pentru oficerl și amploiați. 
Postavuri șs Loden, pentru sport, economi și agricult.

Pleduri pentru bărbați, Plapome șî Covore.
Ne rugăm de o cercetare numerosă.

Wilhelm Scherg & C-ie
fabrica de postav, ISrașov.o

o ^==_=====_==__ 
RRooool Membrn al Jnrynlui li 1885 și 1896 la Biflanala. |o©oogg
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Vinuri de Ardeal
Aducem la cunoscința On. public din oraș și jur, că:

Vendares de vinuri a marelui nostru deposit
se continuă în “W

Pivnița de Vinuri
— a nostxă proprie,—
Strada PoB’tin 25.

j

— Cu prețurile ieftine de până acuma. —
p^eg'oț tie Vinuri in en gros. 1^
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cu totă stima:

E. IE FERNENGEL, 
prăvălie cu carne, brânzeturi și cărnățărie.

cu totă stima

Prima cârnâțârie română,.

Subsemnatul are onbre a aduce la cunoscința onor, 
pnbbc, că d n I Octomvre st. n. am deschide sub firma

& GăgățiRt 

o prăvălie de carne și cărnățărie 
în Strada Ilirsclier sub podul IRătușilor, 

unde se va află în tot timpul și pbte servi onor, public și 
clientelei sale cu tot-feliul de carne și Cărnățărîi prbspete 
de prima calitate, precum: Salam, unsore topită de porc, 
slănină pârlită, af miată și neafumată, ȘUIICUlițe mici și mari, 
șuncă fiertă, cărnațl cu hrean, limbi afumate, precum și tot 
felul de cărnațl reci și pentru fript, forte bine pregătiți.

<Cu i»B*ețkai*ile cele mai moderate.
Comandeîe voi esecuta prompt și espedez pachete cu 

posta ori

Sper 
începător

11C05.-5

și unde.
Prețuri curente Ia cerere trimit gratis.

că onor, public Brașovean și strein, ca prim 
român, mi va da sprijinul cuvenit,

numitru IV. Căpățină, 
măcelar și fabricant tfe cărnâțărie.

PlBcarea ;i sosirea trenurilor Ho stat ros. oii£. îi Brașov
Valabil «lin fi Octomvre st. n. fiOOO.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

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

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

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

(ce vine pe la Clușiu).

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

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 8'20 min. noptea.

D. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m. 

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

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

II. Trenul mixt la ora 5-26 min. p. m.

Dela Brașov ia Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 6ra 549 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Ulușiîî la 6. 2'9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la 6ra 10"25 min. sâra.
Dela Hucuresd la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 248 min. p. m.
II. Trenul pers., la ora 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la 6ra 5.— min. dim.
(ca e circulă numai Vinerea dela Predeal'.

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

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

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

II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m.

Dela Citic-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1*51 m. p. m.. 
III. Trenul mixt la ora 6'48 min. sâra

W* „Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Kic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


