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Szell — „pasMst“.
La tote ne-am fi așteptat, nu

mai la aceea nu, ca actualul ministru- 
președinte unguresc Coloman Szell 
se fiă declarat, de cătră înși-șl cona
ționalii sei, aderenți fanatici ai ideii 
statului național maghiar, „ pasi- 
vist“.

Cetitorii noștri sunt, credem, 
prea bine informați despre cele ce 
se petrec în era de față, decât ca 
se fiă seduși a crede și numai un 
moment, că aici ar fi vorba de tre
cerea primului ministru Szell în ta- 
bera pasiviștilor români. Cu atât mai 
mare va fi dâr curiositatea lor de a 
afla, de ce adversarii sei din tabăra 
șovinistă îl onorâză acum și cu epi
tetul de pasivist.

Lucrul se esplică ușor, decă 
vom ave în vedere metoda de luptă, 
ce o practică cei de nuanța ban- 
ffystă dela venirea sa la putere în- 
cdce în contra politicei sale așa 
numite naționale. Foile grupului lui 
Banffy din majoritate, ca și cele 
oposiționale de colâre banffystă, s’au 
plâns și se plâng neîncetat asupra 
„politicei naționale11 a lui Szell în 
aplicarea ei față cu naționalitățile; 
se plâng, că Szell n’ar desfășura 
destulă energiă în ccstiunile ce se 
referă la raporturile cu naționali
tățile; că politica sa națională ma
ghiară ar avâ mai mult un caracter 
defensiv și nu ofensiv și nu uită, fi- 
resce, a cita în fiă-care cas esemplul 
șovinismului agresiv al direcțiunei 
politice, ce a urmat’o Banffy ca mi- 
nistru-președinte.

Politica națională a lui Banffy 
e privită de toți aderenții acestuia 
și adversarii lui Szell caespresiunea 
cea mai înaltă a șovinismului ma
ghiar, dela a căruia validitare es- 
tremă ei aștâptă nu numai _salvarea 
rassei proprie, ci și realisarea ideii 
statului național maghiar. De aci 
vine, că ei se consideră ca adeve- 
rații șoviniști, pe când pe ceilalți îi 
privesc numai ca șoviniști de-a doua 
mână și mai mult de ocasiune.

Pentru a crea dificultăți actua
lului ministru-președinte și mai vâr
tos pentru a face propagandă elec
torală în f'avârea lui Banffy, care as
piră de a ajunge ârășl la putere, ade
renții politicei acestuia atacă guver
nul Szell în mod constant și sis
tematic pe cestiunea naționalităților.

Când am caracterisat debutul 
de deunăcji al Secuilor din Treiscaune 
în contra legii de naționalitate mai 
mult ca o manevră electorală a ari
pei banffyste din Ardeal, am avut o 
bună prevedere. Acum vin chiar re- 
presentanții direcțiunei politice a lui 
Banffy se constate, că în adevăr aici 
se tractâză de o intrigă bine țesută, 
cu scop de a atrage pe Maghiaro- 
Secuii din Ardeal cu mic cu mare 
în tabăra lui Banffy.

Intr’un articul întitulat „Poli
tica națională a lui Szell și Săcuii“ 
credinciosul trabant din opoșițiune 
al lui Banffy, „Egyetertes“, ridică cu 
totul vălul, ce acoperea încă parte 
mare din machinațiunile amintite 
alectorale din Ardeal.

Foia oposițională de colore 
banffystă citâză două fapte „marl“ 
ale Secuilor. Una este botărîrea con
gregației din Sepsi-St.-Georgiu, prin 
care s’a cerut delăturarea legii na
ționalităților și cealaltă este votul 
congregațiunei comitatului Murăș- 
Turda, despre care am făcut men
țiune în numărul precedent al foiei 
năstre. In congregația acestui din 
urmă comitat s’a decis adecă de a se 
trimite o adresă cătră întregul mi- 
nisteriu, în care să se dea espresiune 
îngrijirilor comitatului Mureș-Turda 
față cu activitatea politică a guver
nului actual.

Acest vot, care ne face să pre
supunem, că majoritatea locuitorilor 
din Mureș-Turda sunt abonenții foiei 
banffyste „Magyar Szo“, caracteri- 
sâză mai mult chiar decât votul dela. 
Sepsi-St.-Greorgiu mersul agitațiunei, 
ce o nutresc cei din tabăra lui Banffy 
mai cu sâmă în» Ardeal, unde ura de 
rassă și temerile, că naționalitățile 
nu vor pute fi așa curând nimicite, 

sunt mai intensive. Așa ne spune și 
„Egyetertes“, că acele voturi ale 
congregațiunilor săcuesci esprimă ne
mulțumirea Maghiaro-Săcuilor arde
leni cu politica națională a guver
nului actual și tot-odată arată, că 
ei de loc nu sunt dispuși a desarma 
față cu naționalitățile conlocuitore 
de dragul lui Coloman Szell.

Astfel, înșirând nenumăratele 
gravamine, ce le au aderenții poli
ticei banffyste din causă, că națio
nalitățile tot mai esistă și dau semne 
de viață, „Egyetertes*  ajunge la con- 
cliisiunea, ca Secuilor nu le place 
politica lui Szell, fiind-că ea este 
pasivă și nu activă. Pasivă într’atât 
încât se mărginesce a nu tolera ni
mic, ce vatămă legea și ce s’ar pută 
consideră ca un atac îndreptat în 
contra statului maghiar, Acâsta înse, 
4ice, nu-i destul. Națiunea cere a<ji 
dela guvern politică națională activă. 
Care va să cjică cere să fiă agresiv, 
să nu se târnă a reglementa națio
nalitățile, cum făcea Banffy.

Etă cum a ajuns Szell „pasi- 
vist“, deși o foie de frunte din Ger
mania constată despre politica lui, 
că este politica forței însoțită de vi- 
cleniă.

Afacerea căilor ferate bosniace. 
Alaltăerl s’a ținut în Viena un consiliu co
mun de miniștri în afaoerea căilor ferate 
bosniace. Consiliul a fost presidat de con- 
tele Goluchowslci partioipând, miniștri: Kallay, 
Koerber și Ssell, Lukacs și Bbhm-Bawerk, 
CaU și Heg edits. Consiliul a durat dela 3 
pănă la 7 ore săra și erl s’a întrunit din 
nou. împrejurarea, că br. Beclc șeful statu
lui major militar n’a luat parte, lasă a-se 
presupune, că s’a întâmplat deja decisiunea 
asupra aoelor linii ferate bosniace, cari în 
primul rend sunt necesare din punct de ve
dere strategic. Consiliul s’a ocupat așa-dâr 
numai ou acele părți ale oăilor ferate, oarl 
ating interesele economice ale ambelor state 
dualiste.

Vaticanul și Austro-Ungaria. Se 
scie, că dela visita, ce au făout’o în Vati
can archiepiscopul Stadler din Serajevo și 

episcopul croat Strossmayer, s’a vorbit mult 
despre un oonflict între Vatioan și Austro- 
Ungaria. Părerea acesta a fost oom bătută 
și se combate și acum, susținendu-se din- 
potrivă, că între papa și monarohul austro- 
ungar esistă raporturile cele mai intime. 

■nZeitLL din Viena constatând starea acâsta 
de lucruri adauge, că politica secretarului 
de stat Rampolla trebue deosebită de poli
tica papei. Dâoă pbte fi vr’o divergență de 
vederi între Rampolla și Goluchowski, ast
fel de divergențe nu pot sg fiă și între 
papa și domnitorul austro-ungar. Politica 
mai nouă a lui Rampolla este, de a oâștiga 
Slavilor catolici din monarohiă o mare in
fluență, oa prin aoâsta imperiul austro-un
gar sg-șl garanteze în lumea catolică slavă 
egemonia, ce o eseroită Rusia asupra orto
doxiei slave. Pe terenul acestei politice pot 
sg se ivâscă conflicte între Roma și Aus
tro-Ungaria, însg amiciția papei și a mo- 
narchului esohide înăsprirea oontrarietă- 
ților.

Schimbări de fișpani. „Magyar- 
orszâg“ vorbind în numărul său mai nou 
despre schimbările de fișpani cjioe, că vii
torul apropiat va aduce, afară de schim
bările de pănă acum, câte-va sohimbărl cu 
totul nouă. Printre cei, cari vgd sosit tim
pul de a-șî da dimisia, este fișpanul comi
tatului Hont, apoi fișpanul comitatului 
Ternava-mioă Săndor Ianos. F6ia amintită 
adauge, că privitor la înloouirea fișpanului 
dimisionat Maurer din Brașov s’a deois 
deja. Urmașul lui Maurer va fi Kiss Bela, 
un proprietar ungur din Ardeal, despre care 
se cjioe, oă aparține fostei „partide națio- 
nale“ (apponyiste). Numirea acesta nu se 
consideră însg a fi una din cele mai noro- 
oose, fiind-că Kiss n’a dat nicl-odată do
vedi de energie mai mare — cji°° „M.—g“. 
El e om independent, dâr chiar niol amicii 
lui mai apropiațl nu pot tjiee, că el ar fi 
„right man“-ul necesar în aoest loc impor
tant.

Nouă „resvrătireu la Corniareva? 
O telegramă din Lugoș, publicată în unele 
foi din Budapesta, oa d. es. și în „Alkot- 
mâny“, spune următorele:

„Dedre-oe se pregătea pentru cjiua de 
28 Octomvrie n. măsurarea pășunei, preo-
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0 scenă în tabără.
La anul 1635 într’un timp, când aprdpe 

tdte statele europene erau rgsboite între 
sine, se născură dușmănii și între Franoia 
și Spania, oarl aveau sg dureze dou6-c|ecl 
și patru de ani întregi.

In Francia se formară imediat cor
puri de voluntari și acestea, sub comanda 
supremă a tînărului oonte de Mirlemont, 
care ținea raDgul de general, aveau sg re- 
siste năvălitorilor. înainte însg de-a părăsi 
contele ou trupele sale capitala îi mai rg- 
maseo afacere privată de isprăvit, — a se 
oăsgtori. y_.

Acâstă împrejurare n’ar fi avut vr’o 
importanță, decă consdrta oe-i era desti
nată n’ar fi fost numai de 14 ani.

Este cunoscut, oă în acele timpuri și 
la începutul evului mediu la curți și între 
nobilimea îualtă, oăsgtoriile se făceau ast
fel, oă oopiil deja din lâgăn arau destinați 
unul altuia.

Contele Mirlemont era un bărbat re- 
sonabii, in etate cam de trei-decl de ani, 
căruia nu-i scăpa nici pe-un moment din 
vedere absurditatea acestei oăsgtorii.

Tîngra marchisă Heloise de Seymour 
era moștenitorea unei imense avuții și a 
unui țînut întreg de posesiuni, ce se'aflau în 
veoinătatea proprietăților contelui. Aoestedin 
urmă erau îngreunate cu multe datorii; astfel 
rudeniile și amicii contelui și ai marchisei 
orecjură folositore acâsta legătură pentru 
ambele părți.

Tote încercările de îndupleoare se sfă- 
rîmau însă de resistența contelui, pănă în 
fine însu-șl regele interveni, ordonând direct 
acâstă oăsgtoriă.

La urmă contele Mirlemont a cedat, 
sub espresa condițiune, că imediat după 
ceremonia căsătoriei el sg-șl încalece oalul 
și să plece la răsboiă, pe când tînăra-i con- 
sdrtă îl va aștepta la proprietățile ei.

Aet-fel se și întâmplă.
Deja după doi ani Heloise deveni o 

frumseță uimit,dre, așa încât rudele îi scriau 
contelui, că ar fi sosit timpul, oa el sg faoă 

din căsătoria aparentă una adevărată, și că 
ar pută sg-i facă cât mai curend o visită 
tinerei sale soții.

Răspunsul oonsta numai din ouvintele: 
„Vom lăsa-o sg mai crâscă nițel!“ Chiar și 
mai târcjiu, când acele scrisori și provooărl 
se repetau, oontele avea același răspuns.

In fine el primi o scrisdre dela însa-șl 
soția lui, în care-1 ruga sg se reîntorcă cel 
puțin pentr’un timp scurt, sg facă unele 
sohimbărl de importanță pe proprietățile 
lor. Contele se mulțumi și de astă-dată ou 
sourtul răspuns, oare-1 trimise pe o cartă : 
„lasă-o să mai crăsoă14.

Din acest moment contele nu mai primi 
nici un semn de viață din patria sa, în- 
afară de ce-i raportau administratorii mo
șiilor lui.

In tabăra dela Biarritz, de unde avea 
el să oprescă trecerea Spaniolilor peste 
graniță, a fost dată ou totul uitării căsăto
ria oontelui Mirlemont, și damele, cari mer
geau din Paris ori din Provincie pentru a-șl vi
sita printre oficerl pe ai lor, puneau nu 
numai odată la probă firmitatea contelui. 

Dâr ou oât aceste înceroărl erau mai în- 
i drăsnețe, cu atât mai mult se retrăgea el, 
pănă când în oele din urmă ignoră ou to
tul societatea damelor.

Și totuși avea să sune și 6ra lui. 
Locțiitorul în divizia armatei de sub co
manda sa era colonelul de Filibert, un 
bărbat treout de șâse-cjeol de ani, și con- 
tele-i dovedea stima, ce purta părului său 
încărunțit, prin aoeea, oă la consiliu de 
oampaniă nu-1 provooa să vină el, ci tot- 
dâuna singur îi făoea visita în cortul seu. 
Deja de oâte-va ori observă el ou astfel de 
ooasiunl o fată tînără de o frumseță fra
pantă, oare la sosirea lui imediat dispărea 
în interiorul oortului.

In fine nu se putu reține de-a întreba 
oa din întâmplare pe colonel despre tîngra 
damă.

— „Este nepdta mea, pe care la pro- 
pria-i dorință a adus’o aici de câte-va dile 
nevastă-mea“ fu răspunsul. „Ea a dorit, oa 
din propria-i intuițiune să cundsoă o 
tabără14.

Din acest moment contele deveni mai 
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tul Nistor Brâncjeiti, din Oorniareva, a ame
nințat, oă în cas oând se va împărți pă
șunea, densul va fi cel dintâiO, care se va 
opune și 4000 de omeni vor fi ou el.

„In urma acâsta", 4loe, ns’a coman
dat la fața looului un contingent mai mare 
de gendarmt și de polițiă. Pe preot l’au ares
tat. Notarul comitatens Issekutz a plecat i 
la Oorniareva, ca să liniștâsoă și îmblân- 
45soă poporul. Vice-șpanul Fialka a cerut 
dela Seghedin 30 de gendarml, dela Orșova 
honvecțime și dela Caransebeș un batalion de 
infanteria ces. și reg*

*) Din „Bibi, der Unterh. u. des Wissens".

De sigur tdtă acâsta scire e o scor
nitură menită a servi ca pretext pentru 
măsurile luate.

Masa studenților români din 
Brasov.>

In cestiunea mesei studenților- 
români din Brașov, care instituțiune 
a luat un avent atât de îmbucură
tor, fiind călduros îmbrățișată de pu
blicul nostru românesc, primim o 
veste pe cât de întârcțiată, pe atât 
de neplăcut surprincjetbre, care, sin
cer mărturisind, ne indispune și ne 
pune pe gânduri.

E vorba de un conclus al Si
nodului parochial dela biserica sf. 
Nicolae din Scheiu, luat încă îna
inte cu doue luni, prin care con
clus se detrage mesei studenților un 
ajutor anual destul de însemnat în 
împrejurările date, dâr tot de-odată 
nu mai puțin motivat și justificat 
din tote punctele de vedere.

Sită cum s’a petrecut lucrul după 
informațiunile, ce le primim :

Pe basa unui condus mai veohiii al 
bisericei Sf.-lui Nicolae, se distribuiau anual 
400 fl. din partea sus numitei biserici 
între aoei studențl ai șoolelor medii și su- 
peridre gr. or. române din Brașov, oatl 
cântau în oorul bisericesc al bisericei Sf.-lui 
Nicolae. Așa a fost asta pănă în anul 1898.

In auul 1898 d-1 direotor al șcdlelor 
medii gr. or. române venind în conferența 
profesorală din 6/18 Noemvrie cu propu
nerea sa cunosoută pentru înființarea unei 
mese a studenților, a făcut următorea pro
punere pentru utilisarea mai demnă a celor 
400 fl. anual dela biserioa Sf. Nicolae:

„Biserica Sf.-lui Nioolae din Scheiii- 
„Brașov a remunerat pe școlarii noștri, 
„cari făceau parte din corul biserioeso, ou 
„fl. 400 anual, cari bani se împărțiau între 
„coriști. Cu anul acesta școlar comitetul bi
sericii Sf.-lui Nicolae a sistat plătirea 
„aoestei sume, un lucru, pe care eu din 
„punct de vedere chiar pedagogio l’am 
„aprobat. Șoolarii noștri nu-i permis să se 
„obiolnuâsoă a fi salarisațl, pentru-că par
ticipă în mod aotiv la serviciul nostru 
„divin. Acâsta este o datorință de onore 
„pentru ei. Ei bine, dâcă asta așa este, 
„apoi eu nu-mi pot imagina o mai frumosă 
„elooare a oelor 400 fl. pe fiă-care an, 

sooiabil, el luă chiar parte la o petreoere ou 
joc a ofițerilor în Biarritz, ou tote oă el 
nioî oând nu părăsise armata pentru ast
fel de lucruri.

In curând deveni notorie, că el făoea 
curte nepdtei oolonelului de Filibert. De 
fapt iubirea contelui pentru tînăra fată ores- 
cea și zadarnic se lupta contra aoestei in- 
olinațiunl.

Intr’o <jb ’n sfârșit, oând întâlni el 
pe tînăra damă singură în cortul colone
lului, îi descoperi în cuvinte înfocate iu
birea lui.

Ea surise numai și când el insistă pe 
lângă ea, răspunse: „Mă îndoesc de sinoe- 
ritatea înolinării d-tale, d-le oonte".

— „Aoâsta îndoială nu pdte fi luată 
în serios", dise el, „d-ta de mult deja a 
trebuit să te convingi, cât de mare e iu
birea mea".

— „Fiă încă odată pe atât de mare — 
vom lăsa-o să mai crăscă*.

Ultimele cuvinte le aocentuâ ea așa 
de frapant, înoât înțelesul lor particular nu 
putu să-i scape contelui.

„decât dâcă biserica Sf.-lui Nicolae diept 
„mulțămită pentru serviciul benevol de cân
tăreți, oe 1 fac școlarii noștri în numita 
„biserică, destină acâstă sumă fondului 
„pentru șoolarii săraci și bolnavi cu me- 
„nirea specială a se folosi pentru masa sta- 

1 „denților. Propun, ca în acest sens să se 
' „facă e representațiă la comitetul bisericei 

„Sf.-lui Nicolae, care sunt convins, că nu 
„ne va refusa cu justa nostră cerere".

Conferența profes. a primit ou unani
mitate acestă propunere și Representatiunea 
propusă s’a dat încă în Noemvrie 1898 la 
biserica Sf-lui Nicolae.

Resultatul representațiunii a fost, că 
sinodul parochial al Bisericei Sf.-lui Nicolae 
a votat pentru auul șool. proxim 1899/900 
fost'a sumă de remuneraținne a coriștilor (fl. 
400) pentru masa studenților români din 
Brașov (conclusul Nr. 128 din 22 Noemvrie 
1899) cu următorea condițiune: „ca corpul 
profesoral, când va alege școlarii, cari să 
se împărtășâscă de binefaoerile acestei 
mese, să fiă — după drept și echitate — 
cu deosebită considerare la școlarii săraci 
din Scheiîi".

In conformitate cu acest decis, după 
datele eeaote oe le-a luat oorpul profe
soral a și primit la masa studenților pe 
toți acei școlari săraci din Soheiu, cari 
au oompetat și cari au întrunit oondi- 
țiunile reglementare (nota generală: „bineu 
din studii, și nota „bună" din moralitate). 
Numărul aoestora în anul școl. 1899/900 a 
fost de 3. S’au respins petițiile a doi inși 
din causă, că nu aveau oalcul „bun" din 
moralitate.

Evident deci, oă oondițiunea pusă de 
biserica Sf.-lui Nicolae a fost observată și 
încă ou atâta rigdre, încât s’au respins mai 
multe petițiunl de ale unor șoolarl forte 
săraol, și s’a preferit a se primi la masă 
un elev din ScheiO, oare avea și 50 fl. 
ajutor dela b serica Sf.-lui Nicolae, o do
vadă eolatantă despre nisuința corpului 
profesoral, de-a satisface oondiției puse de 
biserioa Sf. Nioolae.

Aflu mai departe, că în anul școl. de 
față numai 2 petițiunl din Scheiti au fost 
respinse, dintre oarl una din motiv, oă po
tentul era corigent, 6r oealaltă, că patentul 
nu avea din moralitate oalculul recerut 
„bună".

In acâstă situațiune corpul profesoral 
a fost surprins ca de un trăsnet din senin 
de soirea, că biserica sf.-lui Nicolae într’un 
sinod ținut astă-vară, prin August, a șters 
din budgetul său ajutorul de 400 fl. pentru 
masa studenților, cu tdte că nu mult după 
aoest conclus a iutervenit cu multă insis
tență la direcțiunea șcdlelor medii și eu- 
peridre, oa aoâsta să oblige pe școlari ou 
severe disposițiunl de a partioipa la pro
bele de cor și la cor în fiă-care Duminecă 
și sărbătdre.

Mă rețin dela orl-oe comentar ; totuși 
nu pot să nu întreb: ce va <ji°6 lumea ro- 

. mânescă din afară, care a contribuit pănă 
acum peste două-cjecl de mii oorone pen-

— „Aceste ouvinte", 4lse el îngălbi- 
nind, „derivă din apropierea"....

— „Nu, ele vin dela însa-șl soția 
d-tale“.

Surprins privi el la ființa, care-i sta 
înainte și aoum observa de-odată un mio 
oruoifix de aur cu brilante, oare, soos din 
juvaerele familiare ale mamei sale, îl făcuse 
cadou micuței sale soții în diua cununiei; 
atunol recunoscu și trăsurile oopilei de odi- 
nidră cu oare stătuse înaintea altarului.

— „Heloise, poți tu să-mi ierți vre
odată?" esclamâ el îngenunohiând înain
tea ei.

— „Nu aici", răspunse ea suri4ând; 
„la proprietățile ndstre voifi primi ou plă- 
oere pe bărbatul meu, dâcă el află, oă acum 
am devenit destul de mare".

încă în aceeași 4’ a dat contele co
manda supremă colonelului de Filibert și 
plecă ou tînăra lui soțiă la proprietățile 
sale.*)

i. 

tru masa studenților, dâcă va audi, oă bi
serica milionară a sf. Nioolae din Brașov, 
proprietara șcdlelor, vine acum, și detrage 
sfărîmătura de 400 fl., ce o dădea anual 
pentru masa studenților, deși aoâstă sumă 
nu era de fapt decât un echivalent pentru 
o muncă, oe-i presteză bieții studențl cu 
mult zel și multă ostenâlă?

Ne a surprins neplăcut acostă 
informațiune, fiind-că nu înțelegem, 
cum a putut Sinodul de astă vară să 
ajungă la un ast-fel de conclus, care 
stă în contracțicere directă nu nu
mai cu votul sinodului parochial din 
anul trecut, ci și cu scopul, ce-1 ur 
măresce instituțiunea mesei studen
ților, care a fost pănă acuma îm
brățișat și de biserica sf.-lui Nicolae.

Mai mult, mijlocele, de cari dis
pune biserica, cu tdte celelalte mari 
îndatoriri, ce le are și ac|I față cu 
șcdlele, nu motiveză nicidecum șter
gerea celor 400 fi., din budgetul seu 
anual, căci după noi nu se pote ad
mite, ca într’o cestiun© atât de im
portantă, care privesce de-o potrivă 
totalitatea elevilor școlelor, se fi pu
tut figura ca motiv al detragerei aju
torului respingerea petițiunilor celor 
doi elevi din Scheid, despre cari se 
vorbesce mai sus. Și acesta abstra- 
gend dela tote celelalte momente, 
nici de aceea nu s’ar fi putut, fiind
că respingerea amintitelor petițiunl s’a 
efectuit în condițiuni pe deplin jus
tificate.

De aceea sperăm și așteptăm, 
că sinodul bisericii st-lui Nicolae va 
reveni cât mai curend asupra con
clusului seu pripit din August a. c., 
și va căuta se îndrepteze ceea ce 
s’a stricat prin el.

SCIR1LE Dl LEI.
1

— 16 ‘29) Octomvrie.

In șcâlele românesc! din Macedo
nia s’au înscris anul acesta elevi în număr 
fdrte mare. Așa, din lanina se scrie, oă nu- 
măroșl elevi au cerut înscrierea lor îngim- 
nasiul românesc din lanina, oa bursieri 
supranumărarl. Și direoțiunea șcâlei a fost 
nevoită să-i primâscă, deși loourl nu avea 
pentru toți, căci altfel părinții copiilor ar 
fi amenințat cu trecerea în partida Româ
nilor greoomanl.

Monumentul lui I. C. Brătianu. Ju
riul special ÎDsăroÎDat cu judecarea și cla
sarea monumentului lui Ioan C. Brătianu, 
compus din d-nii: D. Sturdza, loan Kalin- 
deru, Eugeniu Statescu, M. Pherekyde, A. 
Leoomte du Noiiy, E. Voinescu, I. O. Bră
tianu, a luat următdrele decisiunl: 1) Cu
tdtă valorea artistioă a unora din aoeste 
proiecte, nioî unul nu întrunesoe condi- 
țiunile aerute pentru a Constitui monumen
tul comemorativ al lui I. C. Brătianu. Prin 
urmare, nici unul nu p6te fi clasat ca în
tâii!. 2) Proiectele Nr. 3 și 4 sunt clasate 
ex-aequo oa al doilea și se acordă fiă-oăruia 
din ele un premiu de câte 2,500 lei. 3) Se 
aoordă un premiu de 1,500 lei proieotului 
Nr. 1 olasat al treilea. — Proiectul Nr. 3 
se datoresoe d-lui Ettore Ferrari, directorul 
institutului de belle-arte din Roma, autorul 
monumentului Victor Emanuel din Veneția. 
— Proiectul Nr. 4 e de d-1 Ernest Dubois 
din Franoia, autorul statutelor ridioate lui 
Bossuet și Xavier de Maistre. D. Dubois a 
obținut deja medalia de on6re la unul din 
Salinele dela Paris. — Proiectul Nr. 1 e 
de d-1 profesor Hegel din Bucuresol, auto
rul monumentului, oe se va inaugura înou- 
rând în amintirea luptei susținute în Dâlul 
Spirei, în contra Turcilor, la 13 Septemvrie 
1848. — Numele autorilor celor șâpte pro
iecte au rămas absolut neounoscute mem
brilor juriului pănă după luarea definitivei 
lor hotărîrl.

Inspector școlar pentru archidiecesa 
Blașiului a fost numit d-1 canonic Dr. Au
gustin Bunea.

Episcopul Goldiș și limba maghiară.
Sub titlul acesta „Aradi Kăzlâny*  dela 28 

Oct, sorie: „Ni-se anunță din Seghedin, oă 
episcopul gr. or. român din Arad I. Goldiș 
a numit oatechet în Seghedin pe preotul 
Romulus Nestor din Cenadul-ung. Nestor 
vine odată în săptămână la Seghedin, unde 
oateohisâză pe tinerii români gr. or. Ro
mulus Nestor a declarat, oă el propune în 
limba maghiară religia și numai rugăoiunile 
prescrise la liturgic și dogmele religidse le 
propune românesce. Sistemul lui de pro
punere este, că pe acei oopii, cari nu sciu 
deoât unguresoe, ii învață numai în limba 
maghiară, și se oonvinge, dâcă acei oopii, 
cari sunt de limbă maternă română, prioe- 
put’au întrebarea și în limba română și în 
limba maghiară? Pănă aoum în Seghedin 
școlarii români gr. or. nu aveau oatechet 
deosebit, ci ascultau prelegerea preotului 
sârbeso. Episcopul Goldiș din Arad a dis
pus anul acesta, tocmai pentru-oă s’a făcut 
discuțiă de limba ds propunere maghiară, 
oa scolaaii români mai număroșl oa Serbii 
din Seghedin să aibă oatechetul lor și 
față de limba de propunere maghiară n'are 
nici escepțiuni, nici îngrijiri*.  Fâia ma
ghiară din Arad, oare aduce acâstă in- 
formațiune cam oonfusă, nu. face la ea 
nioî o observare. Pare a fi deplin mulțu
mită ca cele oe i-s’au raportat. Publicul 
român însă nu va fi dumerit eu atâta, ci 
va voi negreșit să afle dela locul compe
tent oum stă luorul cu limba de propunere 
a catechetului român gr. or. din Seghedin.

Lege despre simplificarea adminis
trației. „Bud. Hirlap" este informat, că 
ministrul Szell a decis să presenteze dietei 
un proiect de lege referitor la simplificarea 
administrației oomitatense.

Renunțarea archiducesei Maria Rai- 
neria. Din Viena se sorie, oă alaltăerl s’a 
săvîrșit în palatul împărăteso, ou obicinui
tele oeremonii, renunțarea sărbătorâscă a 
archiducesei Maria Raineria din inoidentul 
căsătoriei sale cu principele Robert de Wiir- 
tenberg. La actul acesta au fost de față 
toți arohiduoii aflători în Viena, miniștri, 
diguitarii curții și consilierii intimi. Majes- 
tatea Sa a adresat oelor de față o vorbire 
și i-a provocat să fiă martori la actul, oe 
va urma. După acâsta oontele Goluohowski 
a cetit dooumentul de renunțare, apoi ar- 
chiduoesa a oetit declarația sa și jurămân
tul și a isoălit documentul, ceea-oe a făout 
și principele Robert. In fine pe document 
s’a pus peoetea mirilor.

Un nou diar românesc, pilele aceste 
a apărut sub titlul „Sărele*  un nou 4iar 
românesc, al oărui program este să lupte 
pentru progresul șoâlei și biserioei române 
din Turcia. Noul 4i»r 86 află de ven4are 
numai în Maoedonia.

Ospeți princiari la vânătore. Din
tre âspeții prinoiarl, oarl au petrecut în 
tomua aoâsta la Godollo, cel din urmă s’a 
depărtat arohiducele de Tosoana Ferdinand, 
care singur a împușoat peste 70 de oapre. 
Despre prinții bavarezi Leopold și George 
nu se amintesoe, oă s’ar fi distins prin vâ- 
nătâre, der se spune despre ei, oă se îm- 
brăoau „în oivil" și se amesteoau adese-orl 
printre popor; s’au dus și la bărbieraoasă; 
la târgurile de săptămână se duoeau prin 
târg, umblau printre preoupețe și cumpărau 
cu predilecția paprică. Ce soi, dâoă nu Ungurii 
vor fi conchis dintr’asta, oă vrâu amintiții 
prinți bavarezi să se maghiariseze.

Logodnă. Vasile Borgovan absolvent 
de teologiă (Tăure) și Baulina Moldovan 
(Așohileul-mio) logodiți.

Milan și fiiul seu. Din oapitala Ser
biei vine o soire ciudată. E vorba, oa re
gele Alesandru să se împaoe ou tatăl său 
Milan. Acâsta se deduce din numirea oo
lonelului Lukici de comandant al regimen
tului de infanteria 7, oare pârtă numele 
regelui. Lukici este unul din oei mai in
timi prietini ai lui Milan și el a fost, care 
ou ocasia atentatului contra lui Milan, fu 
rănit de Knezeviol. Numirea acâsta a pro
dus oea mai mare surprindere în rândurile 
armatei. Afară de acâsta, regele Alesandru 
a grațiat pe redaotorul dela „Male Novine", 
organ inspirat de Milan, fără a-se fi mai 
ținut pertraotare finală.
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Domnișore duelailte. In Paris s’a în
tâmplat de curând un duel între d-rele : 
Franșoise Giobon de 28 ani și Maria San- 
zini de 18 ani. Intr’o discuția aceste fete 
au intrat în conflict într’atât, încât lucrul 
nu s’a putut aplana, decât pe oale oavale- 
râscă. Astfel oontrarele și-au ales fiă-care 
câte-un ouțit și câte două secundaute și 
într’o nâpte au mers într’o ulioiâră dintr’un 
loc mai retras. La semnalul dat, duelantele 
s’au repezit una asupra celeilalte ou ouți- 
tele și la prima reprisă un țipet de durere 
s’a audit. Obrazul d-șorei Sanzini a fost 
tăiat și sângele țișnea din rană. Aucjând 
sgomotul, nisce polițiști au alergat într’a- 
oolo, escortând întrâgă sooietatea „oavale- 
râscăM la polițiă. D-șâra rănită a trebuit 
transportată la spital.

Anarchiștii diu Patterson. Deși co- 
misiunea americană, însărcinată după oe- 
rerea guvernului italian sâ faoă o anchetă 
asupra complotului anarchist din Patterson, 
n’a descoperit nimio, autoritățile italiene 
din New-York au primit mărturiile unui 
anume Giacomo Bussetti, oare a declarat, 
că un anarchist bine ounosout, anume Luigi 
Grimatto din Patterson, și amic bun al lui 
Breșei ținea un al doilea pistol în reservă 
pentru a asasina pe regele Umberto la 
Monza, în oas când Bresoi ar fi dat greș. 
Acest Grimatto s’a refugiat în America 
de Sud.

Sânțirea bisericei din Valdhid. 
Primim următorea invitare: Sânțirea bise- 
rioei gr. cat. din Valdhid se va serba în 
diua de 4 Noemvrie st. n. prin Revds. Domu 
Dr. Basiliu Hossu, oanonic metropolitan ca 
delegat al Escelenței Sale D-lui Dr. Viotor 
Mihalyi de Apșia, archiepiscop și metro- 
polit de Alba-Iulia, la carea ou deosebită 
stimă sunteți Invitați.

Cei ce doreso b participa la masa co
mună, la care e de a-se solvi o taxă de
2 cor., sunt rugați a se anunța ou 48 âre 
mai timpuriu.

Cu ocasiunea aoâsta se va arangia și 
o producțiune teatrală sâra, anume : „Șecjă- 
târea dela sateu de T. Borza; apoi „Vis- 
tavoiul Marouu, comediă în 3 aote prin: 
I. Radu, G. Ivan, I. Rotariu, Saveta Ivan, 
Anuția Făgărășian, Teofil Rotariu, Vaiere 
Vlăduțiu, I. Nițiu. — După producțiune 
dans. — Intrarea de persână 1 oor., de 
familiă cu 3 persone 2 oor. 40 bani, peste
3 persâne 3 cor. Ofertele marinimâse se 
vor chita prin cjiare.

Liferare. Dela oamera de comercitt 
primim următorea însoiințare: Pentru ar
mata comună sunt a-se lifera pe cale de 
■oferte 15,000 țâle de iernă, 23,000 țâle de 
vară și 6,400 țole pentru cai. Terminul de 
concurs este pănă la 26 Noemvrie. Amă
nunte se pot oăpăta la biroul sus numitei 
camere.

Din România.
Vineri se lățise prin Buour^BcI faima, 

■că regele Serbiei ar fi fost detronat și oă 
s’a instituit o regență oompusă din trei 
membri. Prin tâte restaurantele nu se vor
bea, decât de aoâsta. Din partea cercurilor 
■oficiale însă s’au desmințit ourând aceste 
faime. „Patr.“ află, că cu tâte acestea cer
curile politice din Belgrad sunt rău dispuse 
contra regelui, și oă de când acesta a luat 
de soțiă pe Draghina, a început să fiă pă
răsit de multe din persânele, care-1 încun- 
jurau mai ’nainte.

*

In decursul săptămânei acesteia mi- 
nisteriul afaoerilor străine va remite guver
nului bulgar prin d. Mișu, agentul român 
diplomatic la Sofia, ultimele acte în afa
cerea oomplotului bulgăresc.

*

Vineri s’a tras la sorți lista juraților 
din oarl se vor alege 12 pentru judeoarea 
asasinilor bulgari.

*

Cu ooasia procesului orimelor bulgă
resc! -vor sosi în Capitală representanțl 
pentru fliarele „Times", „Frankfurter Zei- 
tung“ și „Kolnische Zeitung".

Pentru fliarele „Neu Freie Presse", 
„Berliner" și „Wiener Tageblatt" ed.Hans 
Kraus.

Evenimentele din China.
Din Jolcohama se anunță: După scirl 

oficiale, representanții puterilor străine au 
ținut la 27 Ootomvrie prima ’oonferență în 
oestiunea negooierilor de paoe.

*

Soiri din mai multe isvâre anunță, că 
la 19 Ootomvrie aliații au ooupat orașul 
Paotingfu. Trupele regulate ohinese n'au 
putut să resiste aliaților.

Espediția contra Paotingfu-vAvd a tă- 
bărît în 16 1. c. lângă Kucing, unde a luat 
de veste, oă o trupă ohinesă de 2000 a 
luat direcția spre nord-vest, refugiându-se. 
La 17 1. c. divizia aliaților a ajuns la An
son și a ocupat acest oraș. Aici Germanii 
au atacat pe ChinesI și după o luptă grea 
cești din urmă s’au retras lăsând pradă 
mulțime de arme și tunuri.

Ocuparea Paotingfu-ului este pentru 
aliațl un pas forte însemnat făcut înainte, 
fiind oă de aici se rămuresc drumurile spre 
sudul și interiorul imperiului.

Lui „Times*  i-se anunță din Peking, 
că comandanții espediției contra Paoting- 
fu-ului au aplicat în mod fârte neooreot 
cruțarea lor, oând n’au lăsat să se ruineze 
orașul și n’au pedepsit pe funoționarii chi- 
nesl. Ei s’au mulțumit a face o plimbare 
militară prin oraș, ca și când aoâsta li-ar 
fi impus’o urbanitatea față de funcționarii 
chinesI, ale oăror mâni sunt stropite de 
sângele misionarilor uciși.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșia/iu.
Redactor responsabil: Gregoriu fâwor. -

*
Din Shanghai se vestesoe, oă vice

regii din valea Yangtse au adresat împă
rătesei chinese un memoriu, în oare pre
tind, oa pe reusfătuitorl să-i pedepsâscă 
aspru. La acâsta împărătâsa a răspuns, că 
dâoă vor pedepsirea lui Tuan, Suang și a 
altora, să-și dea părerea cam ce pedâpsă 
li-s’ar cuveni.

*

Mare sensațiă a produs un articul 
ce-1 publică Sir Robert Hart în revista en- 
glesă „Fortnighthly Review*  asupra turbu- 
rărilor din China. Hart 4i°e> oă răsoâla 
Boxerilor este o mișoare națională, pe care 
guvernul chines a provocat’o pentru-oă s’a 
convins, că numai un sistem de apărare în 
stil mare pâte scuti imperiul de atacul 
străinilor. CâțI-va ambasadori străini au 
ounosout marea însemnătate a mișcării 
Boxerilor, însă n’așteptau isbuonirea răs- 
oâlei, decât în Septemvrie. Boxerii n’au 
avut acum decât un fiasco, nu peste mult 
însă 20 milione de Boxeri se vor tesculanu cu 
lancea, ei cu o armă mult mai perionlosă, 
având deviza: China a Chinesilor! Piiră 
strâiniil Aoesta este adevăratul „perioul 
galben/

15in Africa sudică.
Agenției „Reuter" i-se anunță din 

Johannesburg: La 8 1. c. Bohta o’nn de
tașament de Buri a tăiat, între Heidelberg 
și Greylingstadt, calea unuitren, care’ducea 
trupe englese de reounâscere. Doi oficeri 
și mai mulți soldați au căețut, in sfîrșit intriga 
trupă englesă s’a predat.

*
Tot agenției „Reuter" i-se anunță ou 

data de 22 Oct. din Maseru, oă președintele 
Steyn se află în Furiesburg, proclamând 
looalitatea aoâsta de capitală a statului liber.

*
Din Capetown se vestesoe, că Purii 

ati ocupat Jalcobsdaal, după o resintență des
perată a garnisânei englese, care consta 
din marinarii. Engiesiiou perdut 24 âmeni.

*

In 27 Oct. s’a proclamat sărbătoresoe 
anectarea Transvaalului la imperiul britanic. 
La aoest act sărbătoreso, săvîrșit în Capetown, 
au partioipat 6200 âmeni.

*
O soire telegrafioă din Mafehing spune, 

că Miercurea trecută lord Methuen cu alțl 
doi generali și trupele lor, au atacat posi- 

ția Burilor la Zeernst. Burii au fost împrăș
tia^, 39 din ei au fost prinși și 20 de oară 
au fost luate oa pradă.

*
Se mai oomunioă, oă lângă Frederihs- 

stadt, generalul Barton ar fi bătut trupele 
lui Dewett, oausându-le mari pierderi. Mulți 
Buri au căcjut în captivitate.

*
Agentul transvaaliau din Bruxella 

anunță, oă vaporul „Gelderland" va sosi la 
11 Noemvrie în Marsilia. Kriiger va petrece 
în Marsilia o fii și va primi mai multe de- 
putațiunl. Din Marsilia Kriiger va călători 
fără întrerupere la Haga, oa să mulțumâsoă 
reginei Wilhelmina pentru simpatiile ară
tate. Din Haga Kriiger va merge în Paris, 
oa pe basa artio. III. din convențiunea dela 
Haga, si ciră intervenirea Franciei.

*
In urma resboiului sud-afrioan, oare 

în luna acâsta a împlinit un an, sârtea lo
cuitorilor din Transvaal este forte deplo
rabilă; mai mult ca toți o simt însă locu
itorii din Johannesburg. In oraș e scumpete 
mare și dâcă nu va sosi vr’un ajutor, va 
isbuoni fâmetea. La cele mai multe pră
vălii nu se mai află făină, zahăr, și urez, 
precum nici ouă, unt ori lapte. Câte o lă- 
mâiă se vinde cu câte 50—60 bani, lumi
nări deja nu se mai află de vândare; chilo- 
gramul de carne costă 5—8 rnărol; un hec
tolitru de cartofi estă 105 mărci. O vacă, 
oare pănă acum se putea cumpăra ou 500 
mărci, astăcjl costă 2000.

Necrolog.
Subscrișii cu inima înfrântă de durere 

anunță tuturor rudeniilor, amicilor și cu- 
ncsouților încetarea din viață a prea iubi
tului și scumpului soț, tată și cumnat

Alesandrn Velican,
adv., subjude reg. în pensiune, membru în 

direcțiunea institutului „Iulia", membru 
ordinar al Asooiațiunei pentru lit. rom.

și cultura poporului român,

care după un morb scurt, împărtășit cu 
sfintele taine șl-a dat nobilul suflet în ma
nile Creatorului, ac|l la orele 2'/2 a. m. în 
anul 62 al vieții și al 27-lea al ferioitei sale 
căsătorii.

înmormântarea scumpului defunot se 
va face după ritul gr. oat. în oimiteriul din 
Maierl, Marți în 30 Ootomvrie 1900 la 
2'/2 d. a.

Alba-Iuba, 28 Ootomvrie 1900.
Maria Velican năso. Cirlea ca soțiă. 

Veturia și Maria oa fiioe. Valeriu, Aureliu, 
Camil, Viotor și loaohim oa fii. Ioaohim 
Fulia adv. și soția, Mihai Cirlea not. publ. 
reg. și soția, loan Cirlea m. propr. și soția, 
Petru Cirlea comeroiant, Iosif Cirlea m. 
propr. și soția oa cumnațl și cumnate. 
Aurel și Elvira oa nepot și nepâtă.

ULT1MR smn.
Sofia, 29 Octomvrie. Sobrania 

bulgară s’a deschis c’un Mesagiu al 
tronului, în care se face amintire și 
de conflictul cu România, „care mul
țumită prudenței poporului bulgar și 
a atitudinei leale a guvernului bul
gar se speră a fi în curend aplanat.

D 51 JE 8 ÎL
Imnul național engles.— Se soie, 

oă imnul național engles „God save the 
Queen" este de origină franoesă. Un docu
ment publicat de ourend oonține în adevăr o 
deolarație a 3 dâmne din Saint-Cyr : d-nele de 
Palagny, de Montier și Thibault dela Noraye, 
—deolarațiune semnată în presența primaru
lui în Sept. 1819 și atestând oă imnul en
gles nu-i altul deoât un imn francos oon- 
servat de trandiție, în comunitatea Saint- 
Cyr, încă dela Ludovic al XIV-lea și com
pus de Lulli. Ceea-ce însă nu se scia e oă 
în muzeul din Versailles există un orologiu 
datat dela jumătatea secolului al opt-spre- 
(jeoelea și al cărui clopoțel sună o arie ab
solut la fel cu aoeea a lui „God save the 
Queen".

Combaterea botelor prin rugă
ciune. — Un doctor american a ținut <j'" 
lele acestea la Londra o conferință prin 
care preconiza dootrina terapeutioă, care 
consistă în a nu combate bâlele decît prin 
rugăciuue ou escluderea orl-cărui remediu 
fisio. Aoest fapt a făout oa un mare nu
măr de studențl să pătrundă în sala de 
oonferență și să ia la gânăpe conferențiar, 
oare numai grație poliției au putut scăpa 
să nu fie și bătut bine.

Înmormântarea unui toreador. 
Lucrul cel mai sensațional este astăcfl îu 
Madrid o înmormântare. Cel mai renumit 
între luptătorii ou tauri din Spania, Domin- 
auit, a murit rj’l0!0 trecute. Mai pe urmă 
Dominguit a pășit pe arenă în Barcelona. 
Când un taur puternio a fost condus pe 
arena de luptă, toreadorul Dominguit din 
nenorocire a oăcjut, âr taurul înfuriat l’a 
ștrăpuns ou oârnele, așa oă nu mult după 
acesta Dominguit a murit. Cadavrul lui a 
fost îmbalsamat și c’un adevărat triumf a 
fost transportat la Madrid. In oimiter s’a 
petrecut un cas înfiorător. Poporul întru 
atâta s’a îmbulzit la mormânt, încât preo
tul, care sta pe marginea grâpei, a fost îm
pins în grâpă dimpreună cu oosciugul. Or
dinea s’a putut restabili numai luându-se 
în ajutor latul săbiei de oătră polițiști. 
După-ce, ore oum și cum, înmormântarea 
s’a săvârșit și polițiștii alungară publicul 
din oimiter, âtă oă întră două dame îm
brăcate în doliu, cari o luară drept spre 
mormântul toreadorului, punând pe oosoiu- 
gul lui oununl de flori. Se vorbesce, că 
oele două dame ar fi din sooietatea de 
frunte a Parisului; ele se înamoraseră la 
Biarritz în Dominguit. Aceste dame se in- 
vidiau de mârte, âr acum d’asupra mormân
tului se împăcară.

Albumul Adelinei Patti. Celebra 
cântărâță spaniolă posedă un album, în 
oare toți prinții și toți regii au scris 
câte ceva. Astfel, Țarul a scris: „nimic 
nu liniștesce ca superba d-vâstră voce" ; 
împăratul german: „oelei mai , admirabile 
privighetori din tâte timpurile11; regina 
Spaniei: „unei Spaniole din partea reginei 
sale, care este mândră b’o numere printre 
supusele sale"; în sfîrșit regina Engliterei: 
„dâoă regele Lear avea dreptate să cj'că, că 
o dulce voce e un dar prețios, d-vâstră, 
scumpă Adelină, sunteți cea mai bogată 
din tote femeile". Singur Șahul Persiei 
nu sorisese încă nimio; prins însă la Os- 
tenda în vara asta, el a scris în limba per
siană următârea refleoție: „musioa este un 
frumos lucru"...

Testament „fin de siecle*.  Un tes
tament unio pâte în felul său, e de si
gur pâte acela, pe care îl lăsă mar- 
chisul de Bute. Prin acest testament mar- 
chisul oere urmașilor săi ca după mârte 
să-i soâtă jinimaj și să i-o îngrâpe pe mun
tele Măslinilor, âr oorpul în cavoul fami
liei. Dorința acâsta a defunctului marobis 
engles are oa basă o superstiție sooțiană, 
după oare muntele Măslinilor ar fi punctul, 
de unde se pote mai ușor ajunge la oer 
la judecata de apoi.

Familia marchisului ținând să eseoute 
dorința defunctului se pregătesoe să facă 
voiagiul spre țâra făgăduinței.

De notat e, că marohisul de Bute a 
fost un om de o rară inteligență și totuși 
atât de superstițios

Literatură.
Antropomorfisme și Antiantro- 

pomorfisme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
aoesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Niâ. 
Sulioo se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematio, prelucrat după 
stricta metonă sciențilică, ci și prin limba- 
giu, său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pădă aoum. Cartea ce anun
țăm acum, se pâte procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 cr. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).
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Dela „Tipografia A. Mur e și anii “
din BSrasov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri literare pentru popor.
„Caractere morale, esemple și se

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

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

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

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

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

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Bopn. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vrâu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

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

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

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

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

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

JUusa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năseudului, culese de Iuliu Bognariu- 
(Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

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

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

Lira Bihorului,“o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

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

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

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. ImZîu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

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

Părintele Nicolăe, schiță din viâța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. ■ 3 cr.porto).

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

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

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

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

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

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

„Amicul bun11, colecțiune de lectură 
'solidătore de caracter în direcțiune reli- 
giosă morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în t9Xt. 
Se vinde acum în loc de 80 cr. cu 50 cr. 
-|- 5 cr. porto)

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

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

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

CaarsuB Sa bus’sa din Viena.
Din 27 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................
Renta de corone ung. 4%. • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/20/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • ■ • • 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii.....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr.........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
LosurI din 1860.....................................

114.40
90.05

119.40
98.-

116.75
91 10
92.50

163.50
138.50
97.10
96.90

114.35
131.75

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 651.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 653.75
NapoleondorI...............................................19.20
Mărci imperiale germane . ... 117.72 */ 2
London vista........................................ 240.65
Paris vista...........................................95.8772
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.75
Note italiene...........................................90.55

Cursul pieței Srașos.
Din 30 Octomvre n 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 19.— 
Argint român. Cump. 18.70 Vând. 18.90 
Napoleond’ori. Cump. 19.10 Vend. 19.20 
Gralbenl Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. —.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vând. 177.66 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.50
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Publicare de licitare.
Subscrisul senat bisericesc, es- 

crie prin acesta licitațiune publică, 
pentru edificarea bi seri cei, din 
parochia Rebra mare (Nagy-Rebra) 
(comit. Bistrița-Năseud), pre basa 
planului și a devisului de spese, apro
bat de Prâ Ven. Consistor Eppescu 
al Gherlei cu clausula de dtto 18 
Iulie 1899, sub Nr. 6190 pre c}iua de 
12 Novembre 1900 st. n. la 10 bre
a. m.

Licitațiunea va fi verbală, și cu 
oferte închise, cari vor fi a se așter
ne la adresa senatului bisericesc, 
provăcjute cu vadiul legal, pănă lâ 
datul licîtărei.

Planul ,și devizul de spe^e, pre
cum și condițiunile de licitațiune, 
se pot vede în cancelaria oficiului 
parochial, din Rebra mare până la 
ziua de licitare.

Prețul de strigare se statoreace 
cu 30,570 corone și 18 filer!.
Din ședința ținută la 29 Octomvre 1900.

Președintele:
Onisîm Roiariu, lacob Pop,

paroch gr.-cat’ secretar.
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ABONAMENTE
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X 
M
X

Pe
Pe
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. 
un an

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni................................................
un an ..........

3
6

12

fl.
fl.
fl.

X 
K 
X
X

âtamesU h de
Pentru Ausiro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

A
10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă.

an ...
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate:
. . . • . . . . . â franci.

. 4 franci. 
...................................... . 2 franci, 
se fac mai ușor și mai repede

an . 
șese luni 
trei luni

3

Z
1

fl. -
fl. -

50 cr.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

„Qazetei Transilvaniei^.
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Administrațiunea

Qxxxxxxxxxxxxxx
„Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde 

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


