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„Luptă de rassă“.
ii.

Etă cum continuă Bartha în 
„Magyarorszâg44:

„Una dintre principalele întreb&rl de 
viață, ale patriei nâstre, este păstrarea și 
consolidarea caracterului maghiar istori- 
cesce desvoltat. întrebări de viață nu este 
datină a le jertfi unor ambițiuni necâpte 
de rassă. Acest stat sdu este stat național 
maghiar, s6u încetă de a fi stat. Tradițiunea 
maghiară, simțul de datorință maghiară și 
oonduoerea maghiară nu se pot suplini 
prin mijlâce de farmaciă. Acest pământ 
se sparge în bucățr, îndată-ce nu este stat 
maghiar. Gohesiune nu-i pote da acestui 
păment alta, deoât cea mai completă he
gemonia maghiară14.

fită o mulțime de aserțiuni, pe 
cari noi t6te le negăm și cu noi 
dimpreună le nâgă mintea sănetdsă 
și esemplul bătător la ochi al altor 
state. Caracter național nu e de 
lipsă să aibă un stat, ca să esiste, 
se înflorăscă și se-și fericăscă cetă
țenii. Esemple: Elveția și America. 
Cestiunea de viață a statului nostru 
o jertfesc Maghiarii singuri unor am
bițiuni necopte de rassă. Ei pregătesc 
spargerea statului în bucăți prin 
grandomania maghiară. Cohesiunea 
i-o dă acestui stat nu hegemonia ma
ghiară, ci dreptatea și asigurarea 
naționalității poporelor lui i-ar da o.

„Pun următârea întrebare omenilor 
trezi: Dâcă ar abcjioe rassa maghiară de 
rolul ei conducător, cine l’ar primi ? Ar 
pută să esiste unitatea patriei sub con
ducere slovacă, română, germană său sârbă? 
Nu s’ar sfârși acâsta esperimentațiune ne- 
soootită așa, că sub presiunea naturală șirela- 
țiUnilor, âră ar recădâ soeptrul oonducerei 
în mâna probată a soiului maghiar?14

Rolul conducător l’ar primi drep
tatea pentru toți. Acesta mai bine ar 
păstra unitatea țării, decât orgoliul 
nestîmperat maghiar și ea ar îm- 
pedeca pentru tot-deuna hegemoniile 
de rassă, precum le împedecă și nu 
este în veci nici pomană de ele în 
America și Elveția.

„Aceste sunt adevăruri turbat de veohl, 
dâr din oausa nu soiu cărui blăstem nu mai 
pătrund în mintea agitatorilor ; ce le pâte 
fi scopul, decă sunt deomeniă? Pentru-oâ 
dâoă sunt de nimica, atunol agitarea la ei 
nu este alta, decât miserabilă câșiigare de 
pane. Dâr de sunt de omeniă, ce scop vor 
să ajungă cu neliniștirea internă, cu deș
teptarea ilusiunilor imposibile și cu mur
dărirea patriei lor înaintea străinătății?14

Da, aceste sunt adevăruri tur
bate, prostii, ■ cum le 4i°em n°i Pe 
românesce, dăr nu vechi, ci forte noue, 
numai de atunci, de când duc roluri 
însemnate politice la noi ămeni ca 
și Nicolau Bartha. Blăstămul pentru 
care nu pătrund aceste adevăruri tur
bate în mintea „agitatorilor44 și nu vor 
pătrunde în veci, este, că omenii 
n’au aplecare a și spinteca pântecele 
de dragul altuia, nu vor să se facă 
nici Maghiari, nici Secui, pănă când 
pot fi ce i-a lăsat Dumnezeu : Ro
mâni, Germani, Slovaci și Șerbi 
Agitațiunea lor este agitarea celuia 
ce nu vră să mără de mâna altuia, 
prin urmare cea mai îndreptățită în 
lume; der a patrioților ca Bartha 
este miserabilă câștigare de pâne, 
căci ei vor să ombre, să înghită na
țiuni, popore de ale patriei.

Ce scop au „agitatorii44 cu agi- 
tuțiunea internă, și esternă?! Scopul, 
de a-și scăpa viața atacată. Credem, 
că este destul de ponderos scop. 
Da d-văstră cum agitați înăuntru 
și în afară și ce mai promisiuni (min
ciuni) patriotice mai făceați pe vremea 
Nămțului, deși Nămțul nu vă tracta 
mai rău, decât pe noi eștialalți, cari 
ne-am luptat alăturea cu el.

„Cred ei âre, că la glasul (jiarului 
„Hamburger Nachriohten44 Germania va 
mobilisa? Cred ei, că împăratul Wilhelm 
va schimba note diplomatice, ca să fiă 
numirea ofioiâsă a orașului Brașov „Kron
stadt14 ? Pentru acea întâmplare outremu- 
rătore de lume, că guvernul maghiar uu va 
numi Sibiiul Hermanstadt, ored ei că va 
declara răsboiîi Austro-Ungariei ? Cred’o 
acesta ?*

„Și dâoă du o ored, oare le este 
atunol scopul? Slăbirea simpatiei interna
ționale față de Maghiari? Aoâsta o pot 
ajunge. Pentru-că eu nu cred în triumful 
durabil al minciunilor (și totuși le ești cel 
mai aprig campion), dăr nu neg faptul 
lor vremelnioesoe distrugător. Vor ajunge 
dâră slăbirea simpatiilor față de noi. Vor 
pune în lumină rea elementul conduoător 
al patriei lor. Vor seoa isvorele înorederei 
Se va nasce toiet și ură în contra Ma
ghiarilor. Vom fi obiectul observațiunilor 
dejositâre. Vor orede despre noi, că noi 
suntem oel mai de jos popor al lumei.14

„D’apoi?! Cui bono? Ce va fi resul- 
tatul ? Face-se-va prin aoâsta Kronstadt 
din Brașov? Deveni-va germană Ungaria? 
Inoeta-va românisarea Sașilor? Decă este 
neîndreptățire, lecui-se-va ore prin acâsta ?“

Nu se va lecui acum, dăr se va 
lecui în viitor. Așa nu s’au lecuit illo 
tempore nici strigătele d-vostră asu
pra faptelor Nemților, dăr s’au le
cuit dup’ aceea, și ătă, că ați scă
pat de germanisare și ați ajuns de 
maghiarisațl și asupriți d-văstră. 
Popărele nu mor, pe câtă vreme nu 
se sinucid prin abejicere de sine. Noi 
nu vom abejice de noi în veci. In- 
zadar ne veți maghiarisa d-vostră, 
majoritate tăcută prin măiestriă din 
minoritate, numele orașelor, văilor și 
munților, acele numiri în veci nu 
vor prinde rădăcini la popărele nos- 
tre. Acele numiri sunt numai ca 
năua din Mărțișor, acjl sunt și mâne 
nu. Apoi nu uita, d-le Bartha, că și 
viermele se agită și insecta țipă, 
când i-se tinde la viață — și noi 
se tăcem tăcerea pescelui ?

Ori dără să cântăm imnuri ce
lor ce ne sugrumă și ne spun pe 
tăte variațiunile, că resonul de stat 
maghiar pretinde, ca acest stat să 
fiă național, adecă să dispară ne
maghiarii din el, să fiă înghițiți, ni
miciți prin soiul maghiar ? Popărele, 
cari nu se sciu apăra pe ele înse-le, 
ba nici nu se agită, când li-se tinde 
la viață, nu vor apăra nici țâra, în 
care trăesc, ci o vor da legată în 
mâna inimicului, cum se dau ele pe 
sine — d-le Bartha. Gu de aceste 
nu vei face d-ta o Maghiariă mare 
în vecii vecilor. Semnul puterei, vi
talității, este capacitatea de a-se agita 
la bine și la rău. Nesimțirea este 
semnul stupidității său morții. Nu 
cel ce țipă de durere este dără pă
cătosul, ci cel ce causăză durerea.

„Dâr vor deștepta în contra lor în- 
și-șl totâ amărăoiunea oalumniatului (?) soiQ 
maghiar. Va înceta toleranța nobilă, care 

în oestiunl de soiii oaraoterisâză pe Maghiar. 
(Dâr nu pe politicii lui). Se vor aprinde 
pasiuni păn’ acum neounoscute. Pe cine 
va arde para, dâcă și noi ca ei, vom da 
mâna ou toții în solidaritatea urei ârbe și 
așa îi vom ataoa ou putere unită, ou în
verșunare sălbatică și nemilâsă, ou până 
împlântată în fiere și ou cuvânt omorîtor, 
cu tâtă puterea guvernărei și ou totă ar
matura puterei naționale? Der pe oine va 
arde atunol para ?“

Tăte le ați făcut și le faceți și 
ac|l în măsură așa de mare, încât nu 
o mai puteți mări, și noi tot aci sun
tem. Ați face d-văstră și mai mult, 
ați planta ura și furia d-văstră în 
poporul maghiar, dâcă ați pută ; 
dăr acesta ca totalitate nu pote pri
cepe, și fiă 4’9 spre lauda minții sale i 
sănătose, nu va pricepe în veci, că 
este de lipsă pentru fericirea patriei, 
ca noi nemaghiarii, cu limbile, nu
mirile și datinele năstre să dispărem 
de pe acest păment strămoșesc, pe 
care trăim cu ei dimpreună în bine și 
în rău de atâtea sute de ani. Și mai 
puțin pricepe, că el, cel mai mic, să 
ne înghiță pe noi, cei mai mari.

Avem speranță, că para furiei 
poporului maghiar, care se va deș
tepta odată, va arde pe politicii săi 
șoviniștl, cari au păcătuit atâta pe 
conta lui și cari i-au contras atâta 
ură în lumea civilisată prin utopiile 
lor naționale!

„Au ei folos dintr’aceea, oă se va în- 
toroe de cătră noi încrederea și aplecarea 
Germaniei ? Dâoă va esohide rentele nâs- 
tre, oum a făout Bismarok cu valorile ruse ? 
Dâcă nu va cumpăra mai mulțl cai dela 
noi? Dâcă va întrerupe cu noi legăturile 
oomerciale? Dâoă ne va traota la stipu- 
larea tarifelor vamale oa pe inimioi?14

N’au folos, dăr cel din gura 
morții nu cugetă la folos, cugetă 
să-și scape viața, cărcă ajutor, ori 
unde 'l’ar afla. Și unde să-l cerce 
bieții Sași mai natural, decât la frații 
lor de-un sânge! Da d-văstră, pe 
unde ați colindat pe „vremea Năm
țului?44 N’ați umplut tătă Europacu 
strigătele d-vostră desperate în con
tra Nămțului? Și etă, că a4i faceți 
de alți compatrioți ai voștri umplu 
Europa cu țipetele lor de durere dina
intea d-văstră. Eri alaltăerl sclav văie- 
rător, și a4l tiran fără milă. Cum e 
omul slab, nesocotit si îngâmfat în 
norocul său orb?! Nu învață nici 
din propriele sale suferințe. îndată 
ce nu-1 mai dore pielea de loviturile 
împilatorului, nu-și încape în ea și-i 
vine pofta să impile însu-și?!

„Cine îndrăsnesce a cjice, că aoeiSașI, 
cari îșl duo calumniile lor (?) la foile ger- 
maue, nu sunt nătântool desăvârșiți?44

Dăr unde să le fi dus — nu ca
lomniile, ci prea basatelelor plângeri 
în contra brutalității șovinismului?! 
La foile rusesc! ? său chiar la „Ma- 
gyarorszâg44 și „Egyetertes44, ori la 
„Magyar Szo44? Pote că atunci 
Banffy îndată le sărea cu d-vostră 
dimpreună într’ajutor ! ?

Noi 4icem, că aceia sunt nă- 
tântoci desăvârșiți, cari au inaugurat 
și continuă politica cea șovinistăma
ghiară, care sapă grăpa acestei ne
fericite țări!

Dieta ungară a oontinuat în ședința 
sa de Sâmbătă desbaterea proieotului de 
lege privitor la declarațiunea moștenitorului 
de tron. In ședința aoâsta s’au pronunțat 
două discursuri.. GyUry Elek a susținut punc
tul de vedere al partidei oposiționale in
dependente. Horanszlvy N. a desfășurat pun- 
etul de vedere al partidei liberale. El a 
oombătut viu argumentele oontrare aduse 
de oratorii diu oposițiă. — Desbaterea se 
oontinuă acjl și se crede, oă va lua cuvân
tul și Desider Szilăgyi.

Svonuri de crisă. 'De oâte-va tjile 
oiroulă prin Viena și Budapesta soiri alar
mante despre isbuonirea unei crise minis
teriale atât în Austria, cât și în Ungaria, pro
venite din neînțelegerile năsoute între cele 
două guverne în afacerea căilor ferate bos
niace. Răspândirea acestor svonuri s’a făout 
mai ales după nesucoesul, oe l’a avut con
siliul comun de miniștri ținut Vineri în 
Viena. Positiv înoă nu se scie nimio pănă 
acum.

De altă parte însă este neîndoios, oă între 
miniștri austriacl și ungari esistă divergențe 
de păreri. Cestiunea, oare creâză greutăți 
mai mari este, oă guvernul austriac voesoe 
să garanteze prioritatea pentru construirea 
liniei ferate Bugojno-Arzano, pe oând gu
vernul comun pretinde prioritatea pentru 
oalea ferată, oe ar traversa Sandjaoul, âr 
guvernul ungar cere, oa de-odată omacâsta 
să se oonstruâscă linia ferată Samaș-Doboj- 
Serajevo. Se 4i°°j niol guvernul comun, 
niol guvernul austriao și ungar nu vor să 
se abată dela punotul lor de vedere în Ges
tiunile aceste.

Aoum se anunță, că în afaoerea aoâsta 
se va ținâ acjl său mâne în Budapesta un 
consiliu de miniștri, în care se speră, oă 
divergentele se vor aplana printr’o propu
nere mijlooitore. Aoâstă propunere ar oul- 
mina în aceea, oa linia Brugojno-Spalato 
să se oonstruâscă numai după-oe se va fi 
isprăvit linia Serajevo-Novibazar și Samag- 
Doboj.

Din România.
Vineri sera ministerul de interne a 

primit soirea dinpartea prefeotului de Buzău, 
oă sătenii din comuna Pârscov sunt eslern 
de agitați. Prefectul oerea instruoțiunl asupra 
oelor ce avea să urmeze.

Ininte ca ministerul să fi putut răspunde, 
o a doua telegramă a prefeotului de Buzău 
anunță, oă tulburările au isbuonit. Trupele 
erau oonoentrate în comunele agitate din 
Buzău, înoă de aoum oâte-va cpl0- Vineri 
după amiacjl, sătenii din Pârsov, în număr 
de vre-o 300, se adunaseră în fața primă
riei, oare era păcfită de trupe de infante
ria; trupele de oavaleriă se aflau pe șosea, 
în apropiere de primăria. Inoeroările pre
feotului de a potoli pe săteni, au rămas ou 
totul inutile.

In timp oând prefectul parlamentar cu 
un grup de săteni din fața primăriei, ca
valeria de pe șosea a fost atacată ou pie- 
tril și ciomege de un alt grup de țărani. Co
lonelul Gocea a fost trântit ou cal ou tot 
jos, lovit și d-sa și oalul de pietril și oio- 
mege. De asemenea maiorul Baranga și lo- 
o'ot. Vasilescu oad răniți.

O șarjă de oavaleriă reușesoe pentru mo
ment să degajeze șosâua. In mai puțin de 
deoe minute, țăranii sa’u adunat din nou pe 
șosea și au atacat de astă-dată armata ou
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descărcaturi de armă. Soldații oad loviți 
de alioe.

In aoest timp se face prima soma- 
țiune ou trîmbița. Următârele două somațiunl 
rămân fără niol un resultat. Sătenii con
tinuă a ataoa pe soldați. O primă salvă ou 
oartușe 6rbe înoă nu reușesce a împrășcia 
mulțimea, oare din potrivă deveni din oe 
în oe mai agresivă și ajunse a lupta acum 
corp la corp ou soldații.

Oâte-va desoăroăturl de armă, fao să 
cadă trei țărani: 1 mort și 2 răniți. Nu
mai în urma acestora se 'reușesoe a se 
degaja primăria și șosâua. Ou multă difi- 
oultate sătenii, inoă agresivi, sunt împrăș- 
oiațl.

Prefeotul Bărbulesou, care a fost tot 
timpul în mijlooul tumultului, a scăpat ca 
prin minune de furia sătenilor. Pănă săra, 
după ultimele soiri din localitate, totul s’a 
liniștit și pănă aoum, la ministerul de in
terne, nu s’a mai primit niol o soire alar
mantă.

*

Ministrul de esterne a trimis câte 
un exemplar din ordonanța d-lui Floresou, 
tipărită în franțuzesce, personal fie-cărui re- 
presentant al țărilor străine în Capitală și 
un altul pentru guvernele lor respective.

Legațiunilor române se va trimite 
aoâstă ordonanță în broșură, fiilele acestea.

*

Mesegiul regal pentru închiderea se- 
siunei ordinare de tâmnă a S-tului Sinod, 
a fost supus sămnâturei M. S, Regelui. Se
siunea Sfântului Sinod se va înohide afil 
Luni.

*

AA. LL. RR. Principele Ferdinand și 
Principesa Maria, au ajuns Sâmbătă la âra 
12 și 7 minute la GolescI, de unde Prințul 
Ferdinand a plecat ou suita în munte pen
tru vânătâre, âr Prinoipesa s’a dus la Câm
pulung. A. Sa Prinoipesa Maria va faoe o 
escursiune la Ruoăr și Dîmboviciâra.

*

Vineri la amiafil a avut loc la Caste- 
telul Peleș din Sinaia recepțiunea ou so
lemnitate a noului ministru plenipoten
țiar al Serbiei în BuourescI, d-1 Milovan Mi- 
lovanoviol, oare șl-a presintat scisorile de 
acreditare M. S. Regelui.

Au asistat la acâstă recepțiune per
sonalul legațiunei sârbe, precum și d 1 Titu 
Maioresou, ministru ad interim la afacerile 
străine.

*

Joi a sosit la Ungheni un prim tran
sport de 1500 oal din remonta, ce s’a făcut 
în Rusia, pentru trebuințele artileriei ro
mâne. Mai sunt așteptate transporturi atât 
din Rusia, cât și din Austro-Ungaria.

♦

D. Frenoesohini se află în BuourescI 
în oalitate de corespondent al marelui fiiar 
„Tribuna1* din Roma, trimis speoial pentru 
a asista la procesul conspiratorilor bulgari.

*
Cu prilegiul aloătuirei proieotului de 

lege asupra monopolului câroiumelor la 
sate, ministerul de interne a făout o sta- 
tistioă de câroiumele, cari sunt în totă 
țâra.

Din acâsta statistică se constată, că 
avem 23.000 oâroiume la sate, dintre oarl 
o mare parte se desființâză în urma pune- 
rei în aplioare a legei monopolului oâroiu- 
melor.

*

„Timpul11 e informat, oă la ministerul 
cultelor și instruoțiunei publice se studiâză 
Gestiunea înființării monopolului asupra oâr- 
ților didaotice, pentru a se împedeca ast
fel speoula, oare se faoe afil ou cărțile di
dactice. Io oașul înființării acestui mono
pol, oărțile didactie vor costa cu mult mai 
eftin, decât se vând acum.

„Bistritz“ nu „Besztercze".
In oongregația oomitatului Bistrița- 

Năsăud, ținută la 31 Octomvrie n. în Bis
trița, între altele a venit la ordinea fiilei 
și oestiunea numelui ofioial al orașului Bis
trița.

Soim, că representanța Jorășenâsoă a 

hotărlt oă pe viitor orașul Bistrița să se 
numâsoă „Bistritz", âr nu „ Besztercze". Con
tra numelui „Besztercze" a vorbit în con
gregația cu multă însuflețire membrul pre
otul evangelic Frideric Kramer. El fiice 
între altele: oă Sașii au venit aici chemați 
de regii ungari, ca să cultive aoâstă țâră 
și să o apere oontra inimicilor esternl și 
oa proprietățile nesigure să le transforme 
în proprietăți sigure. Acei regi, cari au 
ohiemat pe Sași, fiind-oă au avut lipsă de 
ei, nu și-au însușit dreptul de a sili sâu 
de a da ei nume localităților coloniștilor 
sași, acest drept fireso f’au avut ooloniștii 
dând localităților înființate de ei nume 
germane. Pâte va fiice cineva, că de ce 
aperăm noi numirea slavă de „Bistritz11 a 
orașului. Numirea poporală a orașului a 
fost și este Nosen, numele ofioial însă de 
cât-va timp este „Bi9tritz“ și nu „Besz
tercze".

Dâoă Sașii, continuă oratorul, sunt pe 
lângă numele negerman al orașului, o fao 
din oausă, oă aoel nume este istoric și a 
rămas moștenire dela strămoși. Acâstă moș
tenire Sașii nu o pot lăsa. Legea pentru 
stabilirea numelui comunelor nu cuprinde 
niol o disposițiă, în sensul oă numele oficios al 
localității trebue să fie esclusiv maghiar. 
Sașii nici când nu se învoieso ca numele 
orașului Bistrița, care l’au moștenit dela 
străbuni, chiar și dâoă nu e de oaraoter 
german, să se schimbe. Pănă când ei vor 
mai putâ ridica vooea lor pentru el, vor 
apăra acest nume, ca nu cumva odată să 
li-se fiică: „voi ați arunoat un|dreptsoump, 
pe când datorința vă era, să-1 țineți și să-l 
păstrați".

După acâsta vorbi tot pentru numele 
„Bisztritz" din partea Românilor advocatul 
Dr. Tripon. Pentru „Besztercze" a vorbit 
preotul reformat Balazs. In fine s’a făcut 
votarea. Numele „Bistritz* a învins, 
căci s’au da’t pentru el 69 voturi, âr con
tra 31.

Turburările din Albania.
Din sorginte austriaoă se oomunioă 

următârele asupra turburărilor petrecute 
aoum în urmă în •Albania:

Numirea lui Mehmet-pașa ca coman
dant al jendarmeriei din Scopia, a provo
cat mulțumiri, din oausă, oă este considerat 
oa partisan al Austriei și al planurilor ce
lor din Viena. Din oausa acâsta sa’u pro
dus ciocniri destul de seriose intre Turei 
și AlbanesI, căfiend din amândouă, părțile 
și morți și răniți.

Comitetul albanes din PrisdrenI au 
împrăștiat printre populația albanesă ma
nifeste, învitând’o să ia armele în oontra 
Turciei. Comitetul acesta oere numirea unui 
guvernator străin ca principe al Albaniei 
autonome. în care să se ouprindă vilaetele 
Cosova, Scutari, Soopia, Bitolia și Ianina. 
Prinoipatul să se pue sub proteoția pute
rilor.

La Castivan comandantul turoeso s’a 
încercat să potolâscă, răsoola întemnițând 
pe capul Albanesilor de acolo.

La Dsucatini, vilaetul Soutariului, sa’u 
resculat Albanesii, pentru-că Turoii sau opus 
la deschiderea unei șooll albanese. In tim
pul răsodlei au fost omorîțl patru soldați 
turci și 8 răniți, âr din partea Albanesilor 
au oăfiut 5 morți și 3 răniți. In cele din 
urmă armata turoâscă a fost pusă pe fugă 
și urmărită pănă la o bună distanță.

In vilaetele Coșov și Scutari," popu
lația refuză să plătâsoă dăjdiile și nu se 
supune la tributul sângelui.

Linia ferată în construoțiă între Sou- 
tari și Bitolia, numai sub pafia militărâseă 
se luorâză și de aceea cu greu avansâză.

La Mati populația oere numirea Al- 
banesului patriot Seghil pașa, ca guvernator.

La Tetova au fost înch șl 100 de al- 
banesl din ordinul caimaoanului.

Firul telegrafic dintre Tetova și Soopia a 
fost distrus de AlbanesI, oarl întrunindu se 
într’o geamiă, au pronunțat discursuri în 
contra Sultanului.

— 23 Octomvrie v.

fi- Stefan Moldovan. Din Lugoș ni-se 
telegrafâză, că bătrânul și venerabilul 
preposit Stefan Moldovan a încetat din 
viață afil diminâță. Deoedatul a avut o 
viață plină de activitate și era unul din 

generația aoelor bărbați meritoșl ai noștri, 
oarl au luptat cu ardâre pentru oausa na- 
țiunei și biserioei. In anii turburărilor din 
1848/49 Stefan Moldovan era protopop în 
Mediaș.

Reuniunea femeilor române din 
Blașiu și-a ț'nut a 20-a adunare generală, 
oare a fost binișor ceroetată, fiioe „Unirea". 
După ouventul de deschidere al d-nei pre
sidents, care vorbi despre curentul pen
tru emanciparea femeilor, s’a raportat des
pre activitatea reuniunii. De present reu
niunea are 124 membri, din cari mulțlsuut 
în restanță cu taxele; fondațiunea Vlassa 
are un oapital de 557'26 cor. și a distri
buit premii elevelor dela șoola de fete 24 
o. fondul Negruț are avere 849 78 cor. 
și a dat copilelor sărace în cărți și mate
rial pentru lucru de mână 41-07 o. Proieo- 
tul de budget prevede și pe viitor 400 c. 
ajutor elevelor școlii din Blașiii. Comisia 
de înscriere a inoassat cor. 130; membri 
noi s’au înscris: D-na Sabina Popescu din 
Reghin cu taxa de 40 c. și d-1 Dr. Iuliu 
Maniu cu 60 o. âr membrii ajutători d-nil: 
Emil Sabo și Ajirel Ciato. — Pentru dis
tragerea membrilor săi în lungile sări de 
iernă, reuniunea împreună cu Casina va 
relua firul seratelor literari. Averea reuni
unii e aprope de 9000 cor.

Congregația din Aiud din săptă
mâna trecută a fost slab ceroetată. Din 
cele hotărîte amintesoe foia din Blașiii de- 
cisiunea unanimă de-a respinge invitarea, 
oa banii orfanilor să se depună la „Hitel- 
szăvetkezet" din Pesta și ordonarea nouă- 
lor alegeri de membri în oongregațiune pe 
28 Nov. Sunt 5 locuri vacante în cercurile 
Abrud, Aiud, Alba-Iulia, Ighiuși Uiora. S’a 
mai raportat, eăjoasa comitatului e terminată 
și costă 140,000 fl. Din oomitetul permanent 
D-1 canonic I. M. Moldovan s’a retras și 
s’a ales în looul d-sale D-1 oanonio Dr. 
Vas. Hossu.

Necrolog. ErI sâra primirăm din 
Brăila soirea telegrafică, oă fostul oomer- 
oiant loan Mwr&șan Gherlanul, a răposat, 
înmormântarea i-s’a făcut erl, Dumineoă.

Ungurii din Bucuresci. In timpul 
din urmă s’a scris mult prin foile șoviniste 
maghiare de dinoâoe, oă ungurimea din 
oapitala României sufere de-o bâlă grea: 
în loo de unire și armoniă, certele dintre ei 
îi oonsumă ca un blastăm. Un oas recent 
faoe pe fițuica locală guvernamentală să 
țipe ca mușoată de șârpe, oă Ungurii din 
Bucuresol sunt pe povîrnișul peirei. După- 
cum spune „Bukaresti Magyar Nâplap", 
prefectura oapitalei a oprit ținerea seratei 
societății Maghiarilor bucurescenl, „fiind că 
din partea unor Maghiari s’a respândit soi
rea, că venitul seratei a destinat lui Sarafoff, 
șeful comitetului macedonean.* Mai târfiiu 
însă s’a văfiut, oă serata a fost oprită din 
causă, oă ea nu fu anunțată cu 48 fire îna
intea autorităților. Nu putem sci cum s’a 
petrecut lucrul. Faptul însă, că numita făiă 
buouresoână ungurâsoă ridică grava aousă, 
că o parte din Ungurii buouresoenl voiau 
să-și petrâca în folosul Sarafoffilor, — dă 
măsura pănă unde au ajuns certele și îm- 
păreehiările din sinul lor. In fața acestor 
constatări, pe cari le face însă-șl fâia ma
ghiară locală, pare ridiculă esclamarea ei : 
„stindardul maghiar nu trebue negligiat în 
Bucuresci; Maghiarii bucurescenl au datoria 
de a-1 apăra".

Esposițiă arnienescă în Clușiu. Cu 
ocasiunea desvălirei statuei lui Matia, 
Armenii din Ardeal vor aranja la Clușitî o 
exposițiă armenâsoă. Intre alte curiositățl 
ale exposițiunei, se va afla și o odaiă ar
menâsoă, în care vor fi espuse reliouii și 
obiecte de etnografia. Dela colonizarea lor 
în Ardeal întâmplată în 1672 și pănă afil 
vor fi espuse relicuii, tablouri, tipărituri, 
haine etc. din diferite timpuri.

Un polițist curngios. Vinerea tre
cută, în 2 Nov. n. pe la 8 âre diminâță în 
strada lungă Brașovul vechiti, doi cai ce 
erau inhămațl la o trăsură, spăriindu-se de 
tramvaiă, au luat’o în fugă nebună spre 
strada vămii. Polițistul loan Rus, fără a 
se teme, se aruncâ ou periculul morții îna

intea cailor oprindu-i. Bravul polițist, oare 
a fost tîrît o bwcată de loo de cai și a 
primit și unele lesiunl, merită tâtă lauda 
și recunosoința, împedecând ast-fel o even
tuală nenorocire, oe s’ar fi putut întâmpla.

S’a perdut erl, Dumineoă, pelaârele 
11% dela Târgul inului Nr. 27 pănă în 
strada lungă un portofoliu ou 10 fl. dim
preună cu o carte de visită cu numele Ca
rolina Hull. On. aflător pe lângă o remu
nerația corespunfiătdre e rugat a înapoia 
obiectele perdute.

Logodnă. D-1 Dr. Alexandru German 
din Bistrița și d ra Ana Filipan din Năsăud 
îșl anunță oununia săvârșită în 28 Ootom- 
vrie n. o.

Un incident tragic. Un îngrozitor 
inoident s’a întâmplat fiilele aoestea în sa
lonul de ras al unui bărbier din Varșovia. 
Un mușteriu se dusese să-l rafiă, dâr abia în
cepu bărbierul a-1 rade și de-odată îl ouprinse 
o furiă, îuhățâ oapul mușteriului și-l ataca 
cu briciul, rănindu-1 greu, tăindu-i fața dela 
o parte pănă la cealaltă. Nenorocitul s’a 
apărat din răsputeri și striga după ajutor, 
dâr pănă când a venit ajutorul, el din oau
sa mai multelor răni îșl perduse consoi- 
ința. Bărbierul fu dus în oasa nebunilor.

Automobil la polul nordic. Prințul 
de Abruzzo se fiice, că a pregătit un auto
mobil, pe care îl va duoe ou sine ou ooasiu- 
nea expediției proxime, ce are s’o facă la 
polul nordic.

Scrîsorea unui anarchist câtră 
Regele Carol.

„Evenimentul" din Iași publică urmă- 
târele:

înainte de a espune cele oe urmâză, 
voim a asigura pe cetitorii noștri, că ga
rantăm absolut autenticitatea scirei. Cătră 
mijlooul lui August, secretarul particular 
al Majestății Sale Regelui, deschise din co
respondența fiilnică, ce vine pe numele 
regescului său stăpân, o sorisâre, oare avea 
alure neobiolnuite. Scrisorea era din Paris. 
Desohifiând scrisârea, uimit, d-1 Basset ceti 
și reciti următorele rânduri:

„Sire, între monarohii condamnați la 
morte de noi, seoția anarchistă, ești și tu. 
Find-că trebue să urmez jurământul depus 
la Washington, adecă să atentez vieței 
Tale, dâr pe de altă parte, ne-având inima 
de ucigaș, vrâu să scap eu, cât și Măria 
Ta. — Am găsit un mijloc: la un moment 
dat să se facă sgomot, că în contra Măriei 
Tale a atentat cine-va ou un revolver, dând 
3 focuri, dâr care atentator nu a fost prins. 
Ast-fel oa frații mei vor orede, oă în ade
văr ml-am făout însărcinarea și vei scăpa 
împreună cu mine, cu copiii și nevasta mea, 
dedre-ce dâcă nu voiii atenta, atunci voi 
fi eu omorît. Atentatul trebue să fie rela
tat prin tote jurnalele. Acesta însă trebue 
să fiă pănă la 13 curent, oăcl la 15 trebue să 
mă reîntorc la Paris și să predau revolve
rul cu trei foourl unui frate de aoolo.

„Am făcut acâstă oonoesie Majestăței 
Tale, fiind-că Bunt născut în România, dâr 
trăeso în America de 4 ani, sunt Român, 
dâr străin... Rog, însă, pe Majestatea Sa, 
să ție cel mai mare secret, oăol oontrar 
voiii fi silit a-ml îndeplini însărcinarea. La 
10—12 voi fi la Iași să primesc instrucțiuni, 
oa să le predau la Ungheni. Cel mai mare 
secret, dâcă Măria Ta vrâ să scape și să 
aibă milă de copiii și de nevasta mea. 
Arma este un revolver muntenegreso. Anar- 
chiste.

P. S. Ca reoompensă: cel mai mare 
secret, secret, seoret".

*
Domnul Basset transorie imediat scri

sorea și o înainta prefectului de poliție din 
Bucuresci, care luâ tâte măsurile de pre- 
oauțiune posibile.
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Cuvântul de adio
rostit de directorul Virgil Onițiu cătră corpul 

profesoral al șcdlelor] medii și superiors gr. or. ro
mâne din Brașov, în diua de 19 Octomvrie v. cu 

ocasia anunțării demisiunei sale din postul de 
director.

Onorat Corp profesoral! Iubiților mei 
colegi! Era în vara anului 1894, oând pre
decesorul meu in postul de direotor, sti
matul nostru coleg D-l Ipolit IlasievicI, din 
considerațiune la sănătatea sa sdrunoinată, 
îș! înaintase demisiunea din postul de di
rector al șoâlelor medii.

Atunol Eforia școlară, în contra pro
nunțatei mele voințe și dorințe, făcându-ml 
o penibilă surprindere, m’a numit director 
interimal al șoâlelor nâstre medii. Numirea 
neașteptată mă zăpăcise ou desăvârșire. 
Un om tînăr, ou puțină esperiență în ale 
șoâlelor, împlinisem abia 30 de ani ai etății, 
cu aplecări pronunțat idealistice, mă îngrozi
sem formal de marea răspundere, ce mi-s’a 
impus pe de o parte, âr pe de altă parte 
nu-mi puteam nici deoum sugruma aversiu
nea fârte pronunțată în contra funcțiunei 
administrative-birocratice, care nu concorda 
ou disposițiunea mea sufletâscă idealistică. 
Simțiam lipsa sensului praetio în mine și 
mă îngroziam de înourcăturile ce le voitt 
face din acâstă causă.

Astfel la îndemnul lumii întregi, ou 
care conveniam, și în contra voinței mele 
am primit oonduoerea interimală a afaceri
lor direcționale, în firma speranță, că nu 
voiti fi nevoit niol-când a ocupa în mod 
definitiv scaunul direoțional. Prietinii mei 
de pe atunol îșl vor fi aducând aminte de 
silința, pe care și-au dat-o cji de di, săp
tămâni de-a rândul, pentru de-a mă îndu
pleca, mai mult, pentru de a mă oonstrînge 
să primeso directoratul șoâlelor. Ei m’au 
învins și când am văcjut stăruința atât a 
corpului profesoral, oât și a forurilor nos- 
tre administrative, cari îșl puseseră tâtă 
nădejdea în mine, ml-am reprimat toți soru- 
pulii, ml-am oăloat pe inimă și am dis: 
Dâmne ajută-mi și dă-ml puterea necesară 
ca să pot fi acestor șoole aceea, ce atâția 
omeni de bine astâptă să le fiu.

Și dâoă repriveso astăfll la munca, ce 
am săvârșit în răstimpul de 6 ani sourțl la 
șoâlele nâstre, sufletul meu se umple de 
mnlțumire. Mulțumirea acâsta nu se nasoe 
din oonvingerea, că am făcut mult, oi din 
convingerea, oă am făcut mai mult, decât 
îndrăsnisem a erede la început.

Și dâcă mă întreb și caut o csplicare 
acestui fapt, o găsesc în 3 momente: oă 
nu am rămas rece față ou nici o ideiă 
bună, ce se lansa în afaceri școlare din ori
ce parte, — că nu am pierdut nici pe un 
moment din vedere prinoipiul idealistic și 
«tio în conducerea afaoerilor șoolare, — și 
că în tâte lucrările mele am avut neînce
tatul sprigin al On. corp profesoral și al 
autorităților mele superiâre biserioesd- 
șoolare.

înzestrat ou aceste talismane mi-a fost 
ușor, mai bine flis, ne-a fost ușor sătreoem 
naia școlei întrâgă prin oele mai cumplite 
furtuni, cum a fost oestiunea rentei și con- 
fliotul între bisericele comproprietare ale 
șoâlelor, furtuni, oarl în singuraticele lor 
peripeții ne amenințau cu perire.

Șoâla, cum cjio, a eșit integră, ba în
tărită chiar din furtunâsele valuri, și ce 
sărbătâre au avut sufletele nâstre, când în 
dilele neuitate ale fubileului ei de 50 de 
ani, ce am serbat acum câte va luni de 
flile, o am văcjut la liman sigur, scăldată 
în raze calde de sore, pășind cu înoredere 
spre viitorul ei indisoutabil de mare și 
frumos 1

Cum însă omul, oare petrece în rău, 
tot după bine suspină, âr când ajunge la 
bine, nu se astâmpără pănă nu dă iute și 
de grabă ârășl de râu, — așa au pățit’o și 
șoâlele nâstre. Dâcă nu erau năoasurl ex
terne, au trebuit să se creeze rele interne, 
pentru-oa să ai cu ce să-ți opăceștl aoti- 
vitatea școlară.

Timpul de bine al liniștei, oare s’a 
revărsat asupra școlelor, s'a părut fârte po
trivit, pentru-ca grupa atotputernică din 
Scheiti, pe oare am caraoterisat’o detailat 
în actul meu de dimisiune, să iasă pe față 
cu forța brută și terorisătâre a programului 
ei, program în oare școlele nostre, pentru 
cari noi ne dăm sufletul, figurâză ca un 
balast, ca un buoluo, oa o piedeoă.

Prilegiul pentru aoâstă bravură au 
fost alegerile de profesori la șcâlele medii, 
săvîrșite de Eforia școlară în 14 August 
v. a. o.

(Va urma.)

Adunare de învețători.
De lângă Sibiiu, 31 Oct. 1900.

Onor. Redaoțiune! Permiteți-ml ca în 
următârele șiruri să fac un sourt raport 
despre adunarea despărțământului Sibiiu al 
„Reuniunei înv. gr. oat. din archidiecesa 
gr. oat. de Alba-lulia și Făgăraș14, oe s’a 
ținut în Alămor (lângă Sibiiu) în 27 1. c.

La aoâstă adunare am luat parte 20 
înv. din protopopiat. Plăcut ni a atins par
ticiparea Mgnf. D-n Iuliu Bardosy inspector 
șool. reg. în retragere apoi a D-lor: Nic. 
Togan preot-oapelan în Sibiiu, R. Simn în
vățător pens. în Sibiiu, N. Opriș preot în 
Armeni cu familia, D. Tobias not. cero. 
preoum și a d-lor preoți locali, presența 
cărora a ridioat mult prestigiul adunării. 
Se vede oă le zaoe la inimă înaintarea nos- 
tră pe terenul învățământului. Primâscă 
mulțămitele cele mai sinoere.

La 9 ore am partioipat în cprpore la 
serviciul divin în biserica gr. cat. oficiat 
de On. d-nl Lazar preot looal și Opriș din 
Armeni. Cântările dela s ta liturgiă frumos 
le-a esecutat corul improvisat al învățăto- 
r lor. La finea servioiului divin On. d-n N. 
Togan a esplioat poporului scopul venirei 
nostre în Alămor, preoum și țînta oe o ur- 
măresce Reuniunea nâstră îndemnându-l 
oa în număr cât mai mare să participe la 
adunare. Vorbirea a fost ascultată ou viu 
interes și popor a partioipat la ședință în 
număr destul de frumos.

îndată după s. liturgiă am mers în 
șcâla gr. cat. la ședința-I. Punctul prim 
a fost o prelegere practică ou elevii șcâlei 
ținută de Samoilă Florea înv. în Alămor. 
Recomand d-lui Florea oa mai mult pond 
să pună pe însușirea unui metod bun.

A urmat ouvântul de desohidere ăl 
presidentului desp. d-lui Leon Maior înv. 
în Orlat. D-sa arătând prin frumose cu
vinte foiâsele, ce le putem trage dela Reu- 
nile învățătoresol, ne-a îndemnat să parti
cipăm la ele în-tot-dâuna, fiind un bun 
mijloo pentru înmulțirea cunoscințelor și 
un factor cultural însemnat.

A urmat disertația d-rei Maria Si- 
monoa înv. în Orlat: Pentru-oe e mai bine 
oa fetele să fie instruate din partea unei 
învățătâre? D-șâra învățătore cu luorarea 
d-sale s’a achitat pe deplin spre mulțămi- 
rea tuturor și merită tâtă lauda.

Pentru incassarea taxelor președ. sus- 
pinde ședința, âr după redesohidere cassa- 
rul desp. aduse la ounoscință, oă dela mem
brii ord. s’au încassat 30 cor. âr dela mem
brii ajutători 24 oor. Mulțămitele nostre!

A urmat disertația d-lui loan Stoia 
înv. în Orlat: Cum am putâ propune mai 
cu sucoes materialul prescris de planul de 
înv.? Tema d-lui Stoia asemenea a fost 
fârte bine luorată stîrnind aprobările tuturor.

Fiind timpul înaintat ședința I să în
cheie.

Prândul a fost comun, în șoâla gr. 
cat. A fost dat gratuit din partea Alămo- 
renilor. Primâsoă și pentru acâsta sincerele 
nostre mulțămite. La prânfl s’au rostit mai 
mai multe toaste: pentru Eso. Sa Metrop. 
Mihalyi, pentru Rev. d-n protopop, pentru 
preoțime și învățătorime etc.

Ședința a II s’a început cu disousiune 
asupra prelegerei praotioe și asupra diser- 
tațiunilor. Au urmat apoi propuneri even
tuale. Un membru a propus oa avândn-se 
în vedere, că după § 9 art. de lege XXVIII 
din 1876 învățătorul e membru ordinar cu 
vot deciv al senatului școlar, despărțămân
tul se râge comitetul oontral ca acesta 
să intervină la Prea vener. Consistoriu 
ca și învățătorului, confesional gr. cat. să 
i-se recunbscă, după cum i-se recunâsce 
învățătorului de altă confesiune. Preoum 
nu pâte lipsi preotul din comitetul bise- 
riceso, tot așa nici înv. din seuatul școlar.

Adunarea despărț. în privința acâsta 
a decis a se alege o oomisiune de 3 mem
bri, oarl să studieze cu de-amănuntul Re
gulamentul scol., âr în primăvară să vină 
ou raportul. Pe basa acestui raport să faoă 
despărțământul pașii mai departe, ca nu 
numai dreptul de membru în senatul școl., 
oi și alte drepturi, oe îi oompet, de cari ar 
fi eventual lipsit înv. gr. oat. să i-se reou- 
nâscă și asigure.

Mgf. Sa Iuliu Bardosy propune, ca 
desp. nostru se intrevină la comitetul cen
tral pentru o reuniune de înmormântare a 
înv. din Archidiecesă.

Propunerea se predă unei comieiunî 
de care va avâ să studieze oestiunea și în 
primăvara următâre să vină cu raportul.

Adunarea de primăvară se va ținâ în 
comuna Racovița cu ooasiunea esamenului.

După aceste presidiul mulțămind mem 
brilor și st. partioipanțl pentru interesul 
față de Reuniunea nâstră închide adunarea.

A fost o adunare frumosă, deși nu 
am fost mulțl. Desbaterile au decurs în or
dine. La desbaterl au luat parte pe lângă 

oei mai mulțl înv. și Mgn. d-n Iuliu Bar- 
doși On. d-n Togan și Simu.

La ârele 6 sâra am părăsit aprâpe 
toți oom. Alămor, salutându-ne cu un: la 
revedere la Racovița!“

is.

9>in Africa sudică.
„Standard* primesoe din Pretoria soi

rea, că s’a dat o proolamațiă, după care lord 
Kitchener va rămânâ în Africa-sudică ca co
mandant al trupelor englese.

*
Agenției „Renter* i-se anunță din 

Bloemfontein, oă într’una din flilele lunei 
trecute 300 de Buri au intrat în Reddersburg, 
a oărui garnisână englesă Js’a predat, însă 
Burii au pus’o pe pioior liber.

*
„Daily Express* anunță, că în oerou- 

rile oficiâse situația militară din Africa su
dică e considerată ca critică în urma neîn
treruptei resistențe a Burilor. Se orede, 
oă răsboiul va dura încă o jumătate de an. 
Se mai orede, oă Dewett și Botha vor în
cepe într’un punct strategio mai slab o ao- 
țiune, oare va atrage din nou atențiunea 
Europei asupra Transvalului și va crea apa
rența, oă Burii numai la părere sunt invinșl.

*
0 telegramă din Bruxella vestesce, oă 

prin oercurile din Transvaal s’a lățit svo- 
nu), că Krîiger s’a bolnăvit așa de rău pe 
vasul „Gelderland44, încât medicul său este 
fârte îngrijat de starea lui.

Convocare.
Onor. Dâmne membre ale Reuniunei 

femeilor române din loo, se oonvâcă în în
țelesul statutelor la adunarea generală or
dinară, ce se va ținâ Luni în 6 (ZP) Noemvrie 
a o. la ârele 2‘/2 p. m. în sala oea mare 
din edificiul șoâlelor.

Pentru orientarea Onor. Dâmne să 
aduce la cunosoință, că în aoâstă adunare, 
pe lângă obiectele obicinuite, prescrise de 
statute, va fi la ordinea flilei și alegerea 
Comitetului pe un nou period de 3 ani.

Brașov, 23 Octomvrie 1900.
Susana Dopovict, Lazar Nastasi, 

vice-preșe'fintă. actuar.

Din suferințele Burilor.
O damă din societatea distinsă a Bu

rilor a trimis de curând presidentei „Ligei 
de paoeu din Țările-de-jos o epistolă, oare 
desfășură un tablou înfiorător al suferințelor 
Burilor și mai ales ale femeilor și oopiilor. 
Despre purtarea din cale afară nemilâsă a 
Englesilor în Transvaal și despre sortea 
tristă a Burilor, amintita epistolă dă ur- 
mătârele amănunte:

„Stimată Domnă! In numele poporului 
meu îți mulțămesc pentru marea simpatiă, 
ce o păstrezi față de noi! Suferințele 
nâstre sunt înfiorătâre. Statul Oranje și 
întreg Transvaalul este pustiit, și pretutin 
denl să văd numai ruine. Soțiile prisonie- 
rilor sunt despoiate de tot ce aveau, ele 
n’au nici locuință, nici haine și mor de 
fâme. Mie-’ml este cu neputință să scriu 
tâte, oe se întâmplă aici. Romanii pentru 
unele deliote nu aveau pedepse, deârece 
atari fapte erau prea fiorâse, și nu oredeau, 
că omul pâte comite așa oeva.

„Aiol însă, eu sunt martoră, că oom- 
patrioții mei, nu numai bărbații, ci și oopiil 
și femeile, — sunt mai1 rău tratați, decât 
cânii. Si dâoă împărații Rusiei, Germaniei 
și Austriei ar soi oe lucruri înfiorătâre să
vârșesc flilnio aici nu soldații, cari să luptă, 
oi soldații, oarl atacă un popor, ei nu oa 
domnitori, oi ca âmenl îșl vor ridica glasul 
pentru soutul femeilor și a oopiilor bruta- 
lisațl.

„Noi femeile lucrăm aiol oât putem, 
dâr 6000 de mile ne desparte de Europa. Sori- 
sorile nâstre înainte de a sosi la d-vostră 
treo prin oensură și acâsta oostă timp. Eu 
vă rog, în numele lui Dumnefleu, să nu vă 
liniștiți pănă ce nu ne veți fi ajutat! 
D-vâBtră n’avețl ideiă despre suferințele 
nâstre. Nu este âre luoru înfiorător, câod 
oopii de 9 pănă la 14 ani sunt răpiți dela 

mamele lor și sunt trimșl în țâra Basuților 
în lagărul Englesilor?... Și spre ce scop? 
Dumnecjeu singur soie! Și oe ne aștâptă 
în viitor ?

„Cafferii văd tâte, oe fao Englesii ou 
noi, și folosesc ocasiunea pentru a se arăta 
inimici față de noi. Gafferii, sub oonduoerea 
căpitanului lor Lewellyn, au sugrumat 17 
femei; fete de 8 ani au fost siluite de sol
dați englesl și Cafferl. Tâte aoestea se în
tâmplă fără să se audă, oă făptuitorii au 
fost pedepsiți... înainte ou câte-va cjile sosi 
la mine din statul Oraoje d-na Van Vuren 
de Wepener. Era pe la 10 âre sâra. Auto
ritățile militare îl porunciră să se urce 
dimpreună ou nepoțelul ei de 12 ani în
tr’un delejanț, fără să-i permită ași lua 
oeva haine sâu bani. Copilul ei de 14 ani 
a fost dus în țâra Basuților, bărbatul ei 
și oopilul mai mare au fost trimiși pe in
sula Sânt-Elena în captivitate; un alt copil 
al ei a fost omorît la Ladysmith. Când ea 
se imbaroâ la Cap, un ofițer îi cjise : rJa 
vecjl să pleci de aiol numai decât44 și așa 
a trebuit să stea într’un oraș străin fără 
un ban și fără bagaj.

„Eu am fost atât de fericită, că i-am 
putut da adăpost, dâr oe va fi de ea mai 
departe? Un Bur dintr’un distriot aprâpe 
de graniță șl-a luat oonoediu pe câte-va 
cjile să-și oaute familia. Când sosi acasă, 
află pe mica sa copilă lângă ușă plângând, 
câțl-va pași dela ea zăoea mort fiiul său, 
oeva mai departe soția lui sugrumată și 
tăiată bucăți și la altă parte era fiica lui 
mai mare masaorată în mod neomenos. 
Burul se plânse la comanda militară en
glesă, dela care oapătâ următorul răspuns: 
„Noi nu putem înfrâna pe Cafferl14...

„Mă rog, scumpă dâmnă, înoă-odată£ 
să faceți oeea-ce eu nu pot, spuneți în 
lumea largă suferințele nâstre, apelați la 
consciința omenâsoă, ceroațl a mișoa fe
meile, oa să partioipe și ele la durerile su
rorilor lor, a oăror martiriu numai mai 
târcjiu se va putâ soi ou de-amăruntul!“

Literatură.
A apărut Manual complect de agricul- 

ură rațională de Dr. George Maior, profe
sor de agricultură la șoâla centrală dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon din Bu- 
ourescl.

Vol. I. Agrologia sâu agrioultura ge
nerală. Carte didactică aprobată de minis
terul agrioulturei din România, prețul 5 
corâne.

Vol. II. Fitoteclinia sâu cultura spe
cială a plantelor. Carte premiată de Aca
demia Română în sesiunea generală 1899 
ou premiul Nasturel-Hăresou, prețul 8 cor.

Vol. III. Zootechnia sâu cultura ge
nerală și specială a vitelor oornute dim
preună ou lânăria și lăptăria, prețul 8 cor.

Vol. IV. Economia rurală seu or- 
ganisarea moșiilor mari și mid, prețul 8 
corâne.

Cartea de față, deși în 4 tomuri deo
sebite, dâr formâză un singur tot și tra- 
tâză despre agricultură din tâte punctele 
de vedere, din tote țerile locuite de Ro
mâni. Ea este scrisă într’un limbagiu ușor 
popular cu terminii culeși din însuși graiul 
poporului agricol. Este deci o carte, oare 
n’ar trebui să lipsâscă din biblioteca nici 
unei soole oonfesionale române, căol se 
jormâză cea mai bună ură leot pentru în
vățători și preot și conține esplicațiunile 
și povețele de dat poporului munoitor asu
pra tuturor cestiunilor, ce privesoe agrioul
tura și orl-care din ramurile ei. De aseme
nea o recomandăm comunelor românescl și 
tuturor institutelor culturale ale nâstre.

Se pâte căpăta dela Tipografia nâstră 
și dela librăria W. Krafft Sibiiu ou pre
țurile de mai sus -|- 1 cor. porto pentru 
tâte 4 volumele.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianv. 
Redactor responsabil: Gregoriu fflaior.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 236.—1900.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“
din BSrn^ov.

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de ședlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sto
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechifl) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

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

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

Gramatica limbei române, pen
tru școlele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescău său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (eu posta 90 cr.)

Bursa de mărfuri din Budapesta. Cursul la bursa din Viena.

Cursul pieței Brațos.
Din 4 Novembre. 1900.

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

18.92
18.75
19.20
11.20

127.—
58.75
10.70

100.-

Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând. 
Vând.
Vând. 
Vând.

18.96
18.90
19.26
11.26

101.—

Tergul de rîmători din Steinbrach.
Starea rîmătorilor a fost la 29 

Octob. n. de 35,341 capete, la 39 Oct. au 
intrat 398 capete și au eșit 633 capete, 
rămânând la 31 Octob. n. un număr de
35,106 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
96—98 fii., de mijloc dela 96—97 fii., 
ușoră dela 96—98 fii. — Serbescă: grea 
94—96 fii., de mijloc 93—94 fii., ușoră 
92—94 fii. kilogram.

Bursa de Bucuresci
din 31 Oct. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... 5“/o Aur.-Oct 87.—
„ „ Impr. 1892 . . . &„ Ian.-Iul.’ 88 —
„ „ din 1893 . . . 5 n 88 —
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 » Ajl.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32’/2 mii. 4„ Ian .-iulie 75 —
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n n 75.—
„ „ Impr. de 274 in. 1890 4 „ » n 75.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 75.—
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 75 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4„ »» n 76.—

Oblig, de Stat (Conv ru-ale) 6 » Mai-Nov. —.—
, Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—

„ comunei Bucuresci 1863 5% Ian.-Inl. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov. —.—
„ „ „ dm 1888 ft„ înn.-Dec. —.—
„ „ „ dm 1890 & ,, Mai-Nov. ——

Scrisuri fonciare rurale . . 5 „ ian.-inil. 90.‘/2
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 79.'/4

„ „ urbane Bucuresc ,, 79.’/,
n n n • ft„ h n 73 —

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„
V. N.

n n —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 50 v. —
Banca Națion. uit. liv. 86.— 500 într. v. 21 50
Banca agricolă............................... 500 150 v. 290-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 210.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 260 390.—
Soc. bazalt artif. uit,, div. lei 30 250 393.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —1—
, Patria11 Soc. de asig. uit. 4 In 100 —
Șoc. rom. de petrol 1 etn. u. d. 0 200 n n 105.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 n n —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1, 300 n n —
„Bistrița11 soc. p. £ hârtii 30 1. 1000 n n —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 n >7 —.—
20 franci aur............................... — „ n ——
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 « n 90.-

Scompturi:
Banca naț. a Rom. 8% Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . «u/o
C isa de depuneri i‘A; Berlin .... ft'7o
Londra .... 3 „ Belgia .... 4“/o
Viena.................... 4'1, Elveția .... 3°/c

din 31 Oct. 1900
Cuali-

S e m i n j e tatea Prețul per
_per 
Hect,

100 chilograme

deJa pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.75 7.95
H-râ.n AaIji. 80 7.75 7.85
Grâu de Pesta 80 7.65 7.85
Giâu de Alba regală . . 80 7.40 7.42
Grâu de Bâcska .... 80 .— —.—
Grâu unguresc de nord . 80
Grâu românesc .... 80 —•— —•—

Cuali-
Semințe vechi Soiul

tatea Prețul per
ori nou§ per 

Hect. 100 chilograme

doi a până la

Săcara. . . ;o—72 6.85 7.05
Orz . . . nutreț. . 60—62 6.80 6.90
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... 
Ovăs . . .

de bere . 64-66 5.50 5.80

bănățân . 75 .— ,—Cucuruz . .
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

» n
5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r 8 u ț

dela pană

Săm. de trifoin Luțernă ungul. 0
„ transilvană a —.— —.—

n „ bănățenă l'
H „ roșiă im —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu. 0r4 —.— —.—
Ulei de in . . îi —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 58.50 59.—

n n dela țeră . 0 —.— —.—
Slănină . . . sventată . 51.— 51.50
Prune .... diu Bosnia 0 14.50 15.--

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0■d 18’25 18^50
din Serbia în s. H — —.—

Nuci . . . 1 slavon nou ih
H

—.—
Gogoși. . . • serbesc

n din Ungaria —.—
Miere .... ungurescl.

serbescl . PiCeră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. — —

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din '2 Novembrie. 1900.

Analisat de autorități medicale 

și aplicat în spitalurl cu mare 
succes ca medicament exterior

Mesura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 11
1 60

Grâu mijlociu . . . 11 40
77 Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat 9 —
77 Săcară frumosă. . . 8 20
7) Săcară mijlociă. . . 8 —
77 Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 6 60
Ț) Ovăs frumos. . . . 4 40
77 Ovăs mijlociu . . . 4 —

Cucuruz ...................... 7 60
n Mălaiu (meiii) . . . 8 -

Mazăre........................... 15 40
Linte........................... 20 .—.

7) Fasole........................... 10 —
M Sămânță de in . 21 —
71 Sămânță de cânepă . 8 20
)f Cartofi........................... 1 50

Măzăriche..................... —
1 kilă Carne de vită .. . . — 88

Ti Carne de porc . . . — 96
Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
n Său de vită topit . 70 —

alină în 5 mirnite

vindeca iute și sigur

soîdină, Rheuma, Ischiasșj alte.
Efectul în unele cașuri este 

extra-ordinar, că după o mi, ă 
întrebuințare, înceteză durerile 
și la bole învechite. 

temfe fa

Prețul unei sticle cu instrucția ftlosiiei 
1 corănă, calitate mai tare cor. 2.40

Se capătă în t6te farmaciile.
Cu posta cu rambursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WIDDER GYULA 
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. — in Brașov : la far
maciile d lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas

Din 3 Novembre n. 1900.
Renta ung. de aur 4%........................ 114.75
Renta de corone ung. 4%. • . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119.60
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/20/0 98.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 91 35
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................163.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr..............................97.20
Renta de hârtie austr..............................96.95
Renta de aur austr.................................114.60
LosurI din 1860..................................... 132.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.87
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 656.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 658.75
Napoleondorî...............................................19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.60
London vista........................................ 240.55
Paris vista............................................... 95.85

n%

X 
X
X
X
I

X
X
X
X

r>-

X 
X
X

Nr. 16532 - 1900.

PUBLICAȚIUNE
Prin actista aducem la cunos- 

cința tuturora că pe basa decisului 
representanței comunale din 5 Sep- 
tembre a. c., a. ajuns acum în pu
tere de lege, se va prescrie și amă- 
surat disposițiunilor articulului de 
lege XLIV din 1883 se va încassa 
pentru anul 1901 dela proprietarii 
de pământ în câmp un arunc co
munal de 36°/0, ^r dela ceialalțî con
tribuabili un arunc de 26°/0.

Acest arunc se plătește pentru 
a acoperi deficitul de 147.666 cor6- 
ne 63 fileri, cu care s’a statorit bu
getul anului 1901 al comunei oră
șenesc! Brașov.

Brașov, în 29 Octomvre 1900. 
1145.1—2 Magistratul orășenesc.

y.j o., JuyXj ssas ae gș aam 
pentru scopuri de binefacere militare

—------®O>0----- ----

Ace da Loterie de bani 
unică în Austria legai concesionată, 

©©apsa© 18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă totală de 418.640 cortine. 

Câștigul principal este
Am gata.

Pentru plata câștigurilor gajantâză oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900. 
w* Un Sos costă 4 corowe- -w

Leșuri sunt de vendare: la despărțământul leteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor. Trafic!, Ia oficiile de dajdie, poște, 
telegraf, și căi ferate, case de schimb, etc. Cumpărătorilor de losurî se 
planul gratis.

—= Ijoswrile se trăsnit franco. =—
Direcția oficiului loteriilor c,

1141,1-10 despărțământul loteriei de stat.
<xxxx»h^hxxxxhbhi(xxxx»
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bancă și de schimb, societate pe acții 
în Budapesta, 

numai IV, Vâczi-utcza 37
(casa proprie).

La ppima tragere a

VII. LOTERIE de clasă r. ung 
iW~ în Î5 și S6 Novembre W 

avcnd succes

Casă de

recomandăns

între 70,000 și 09.000 care le avem
la disposiție spre alegere.

Iu O S TT ZB Z: "W
un pătrar . 
o optima .

întregi . 12 cortine 
jumetftți . 6 „

Aviso! Leșurile rencite și suma câștigurilor se trimite franco. — 
Comande cu rambursă costă porto duplu, de aceea să se 

1137 evite — Comande să se facă cu mandat postai.

3 — cortine
150 „

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


