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Ce voiesce d-i Koerber?
După enunciațiunile ministrului 

președinte Koerber, făcute cu oca- 
siunea congresului industriașilor, se 
lățise părerea, că guvernul s’a apro
piat de vederile partidelor germane 
în ce privesce modul de procedere 
față cu viitorul parlament central. 
Acuma înse se vede, că numai fdrte. 
puțin au putut se liniștâscă espune- 
rile ministrului președinte pe Ger
mani, pe când pe toți ceilalți i-au 
nemulțumit.

Tocmai acum se țin întruniri 
electorale în Viena.* O astfel de în
trunire au avut alaltăeri și alegătorii 
de partida progresistă germană din 
primul arondisment al capitalei. Cu 
ocasiunea ac6sta unul din conducă
torii cei mai vechi ai acestei par
tide, cea mai numerdsă și puternică 
între partidele germane, și-a espus 
vederile asupra situațiunei.

Acest vechiu parlamentar, Dr. 
Iosef Kopp, a accentuat în deosebi, 
că Germanii progresiști nu pot ac|I 
încă se ia o posițiă definitivă față 
cu guvernul Koerber din simpla 
causă, că nu sciu ce voesce acest 
guvern.

Astăcțl, 4ige el, apropo tot ce 
se esprimă prin conceptul „Austria" 
e pus în ceștiune, afară numai de 
purtătorul corânei și de armată. Tdte 
celelalte se clatină. Monarchul ca și 
guvernul de aeji voesc fără ’ndoială 
se susțină constituția, acăsta însă nu 
e destul, căci constituția trebue să 
fiă înrădăcinată în poporațiune. A 
avut dreptate ministru-președinte 
când a efis la congresul industriași
lor, că constituția devine indiferentă 
în ochii poporațiunei, decă parla
mentul e neactiv. Poporul judecă 
constituția după fructele ei. Badeni 
cu ordonanțele lui de limbă a îm
pins poporațiunea germană trezvie, 
seriosă și moderată în tabăra lui 
Schonerer și Wolf. Deputății aces
teia, stând sub presiunea alegători

lor lor, au trebuit să-șl ia refugiu la 
obstrucțiune. Recundsce, că este pe- 
riculdsă obstrucțiunea, dăr este jus
tificată când dreptul poporului se 
calcă cu forța brutală.

Vorbind despre atitudinea par
tidei germane progresiste față cu 
guvernul, Dr. Kopp c|ise : „Ministru- 
președinte ni-a spus la congresul in
dustriașilor, că de partida lui se țin 
toți aceia, cari voesc ceea-ce voesce 
el.. Dăr ce voesce el ? Acâsta n’o 
pote spune nimeni. Guvernul trebue 
să se pronunțe clar și limpede față 
cu pretensiunile din tabăra clericală 
și slavă, și decă nu o va face, atunci 
merită deplina nostră neîncredere/1

Din aceste constatări ale con
ducătorului progresist se vede lămu
rit, că încă și ac|i Germanii sunt 
forte neliniștiți și nedumeriți în ce 
privesce atitudinea guvernului și că 
se tem, ca nu cumva politica lui să 
aibă resultate, cari să favoriseze mai 
mult nisuintele federaliștilor, decât 
ale centraliștilor.

Când va eși odată Austria din 
acâstă situațiune neclară și nesigură? 
Până atunci de sigur că nu, pănă 
când însu-șl guvernul nu va păși 
înainte c’un program clar și hotărît, 
care să aibă în vedere binele general.

Desider Szilagyi — ministru de 
interne ? „Magyarorszagu spune, oă prin 
ouloarele camerei deputaților s’a răspândit 
erl soirea, o& aoum sunt înlăturate tote 
piedeoile și greutățile, oe steteau în calea 
numirii lui Desider Silagyi oa ministru de 
interne. Numirea lui în aoest post se va 
publica înourând. — Soim, oâ Szilagyi nu 
prea era persona grata la ourte, Disoursurile, 
oe le-a ținut cu ocasiunea desbaterii asupra 
declarațiunii moștenitorului de tron și des
pre oarl — după foile ungurescl — însuși 
Majestatea Sa s’a pronunțat favorabil, îi 
vor fi oblit, pâte, din nou oalea la fotoliul 
ministerial.

Procesul asasinilor bulgari.
% •

Buourescî, 31 Ootomvrie v.
încă înainte de amiacjl sala tribuna

lului Ilfov, în oare se judeoă prooesul asa
sinilor bulgari, era plină de un număros 
publio. Numai oei ou bilete pot întră în 
sală. La masa oea lungă verde din mijlo
cul salei au fost invitați de cătră d-nii 
proourorl să ia loo representanții pressei. 
Afară de pressa română sunt de față co
respondenții 4iar6l°r „Figaro“ și „Journal 
des Dăbatsu, al cfiareIor „Berliner Lokal- 
anzeiger", „Tribuna11 din Roma, „Corrierre 
della serau din Milan, „N. Fr. Presse“, 
„Pester Lloyd“, „La Bulgarie11 din Sofia, 
„Akropolis“ din Atena și altele.

Sunt reservate locuri și pentru corpul 
diplomatio. Am remarcat aiol pe agentul 
diplomatic bulgar din Buourescî Teodoroff, 
apoi pe Șivaceff fost president al tribunalului 
din Sofia și acjl consilier la Curtea de apel 
din Rusoluo. și pe vice-președintele tribu
nalului din Sofia Zaneff.

Aoeștia doi din urmă, mi-se spune, 
au fost trimiși anume de guvernul bulgar, 
oa să asiste la proces și să-i raporteze. Și- 
vaoeff, pe oând era încă președintele tri
bunalului din Sofia, a pus în libertate pe 
Claliooff, asasinul Românului Cradja. în
dată dăpă aoâstă faptă a fost înaintat la 
ourtea de apel din Rusoiuo.

Ședința s’a deschis la 6ra 12 ‘/2. Pre
ședinte: d-1 D. Giuvaru; asesori: d-nii 
Vlasto și Cudalbu; representanții ministe- 
riului publio: d-nii Oiocârdia procuror ge
neral și Emil Miclescu prim-proouror; gre
fier: d-1 Sachelarie; interpret: Lazăr Duman 
interpret la agenția bulgară din Buourescî.

Președintele ordonă să fiă introduși 
aousații în sală. O viuă mișoare se produoe 
în publio la intrarea oelor 9 acusațl. l<ltă 
aousații ou apărătorii lor:

Boicu Ilieff, apărat de d-1 advooat 
Butoianu; Nic. Miieff, apărat de d-1 advo
oat Sipsomo; Mita Stoiceff, apărat de d-1 
advocat Const. Lahovary; Chr. Carambuloff, 
apărat de d-1 advooat Mircea Poenaru-Bor- 
dea; Al. Trifanoff, apărat de d-nii advooațl 
Mihail Valerian-și Victor Fotesou ; Stoian 
Dumitroff, apărat de d-1 advooat Al. Brăesou, 

Spirit Alexoff apărat de d-1 advocat Camil Du- 
mitresou; Achim Peteff, apărat de d-1 ad
vooat Teodor Vanghele ; N. Bogdanoff, cjis 
și Hagiu apărat de d-1 advooat Nicolae 
Durma.

La spatele fiă-cărui din aousațî e 
postat câte-un gendarm.

Președintele invită pe grefier să dea 
cetire listei juraților.

După-oe interpretul depune jură
mântul, președintele ia starea oivilă a fiă- 
cărui aousat. Când ajunge rândul la Stoian 
Dumitroff asasinul lui Stefan Mihăileanu, 
el spune, oă este Bulgar din Maoedonia, 
năsout în Soopia în etate de 19 ani, de 
profesiune croitor, domioiliat în Buouresol, 
Strada Bolintineanu. Președintele spune, 
oă se află în posesiunea aotului de nasoere 
a lui Dumitroff ce i-a fost trimis de con
sulatul turce80 prin ministeriul român de 
esterne. Aoest aot arată, . oă Dumitroff e 
de 22 ani, că prin urmare e major, 6r nu 
minor oum susține el. Aousatul oere aotul 
să-l vadă și după-oe îl vede <fioe, că vine 
dela autoritățile turoesol, și oă-1 oontestâză, 
oăol el n’a fost botezat într’o mosohee, oi 
într’o biserică ortodoxă.

Ședința se suspendă pe oâte-va mi
nute. La redesohidere se oonstitue ourtea 
cu jurați. Prin sârte sunt desemnați jurați 
următorii d-nii: Viotor Babeș, I. Mănesou, 
Vasile Assan, D. Roșu, D. Matac, So. 
Ottnesou, N. Vlădesou, I. Caroalețeanu, 
Ștefan Sihleanu, Const. Chiru și A. F. Ro- 
besou;

jurați suplemeniari: d-nii D. I. Movi- 
lean și Petre Gârboviceanu.

Jurații depun jurământul. Președintele 
arată aousaților pentru-oe sunt dațl în ju
decată. Cei dintâiO patru: pentru omorul 
săvîrșit în nâptea de 24 Ianuarie 1900 
asupra lui Fitowski ; al oinoelea Trifanoff 
oa complioe moral al acestui omor. Stoian 
Dumitroff pentru omorul lui Stefan Mihăi
leanu, âr Spiru Alexoff și Peteff oa au
tori morali ai aoestui omor. In fine Bog
danoff pentru complotul cjis oontra per- 
sânei Regelui Carol.

Urmâză apelul nominal al părții ci
vile și al martorilor. Partea civilă e repre- 
sentată de d-na văduvă Mihăileanu asistată

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Fântâna cu gâletă.
Traducere din 1. germană, de Victor V. Popescu.

(Urmare.)

Cu plăcere inspiram aerul aromat al 
munților și eram cu totul frapat sosind în 
idilica vale Ettal. Surugiul meu îmi reco
manda să esaminez imposanta biserioă a 
mănăstirel de odinioră. Eu urmai aoestui 
consiliu și în adevăr num-I păru deloc rău. 
înaintea biserioel staționau mai mult de 
două-spre-cjece trăsuri, ai oăror călători se 
opriseră aoi, ca să privâsoă renumita orgă, 
ornamentele arțistioe ale biserioei, altarul 
și alte opere de artă.

D’abia intrasem în interiorul biserioel, 
când zării pălăria galbenă-auriă apropiindu-se 
spre mine. Am rămas înmărmurit, nuîntr’atâta 
la privirea drăgălașei Francese, câtlaaoeea 
a asooiatorulul el, oare ou .degetul ridicat îl 
atrăgea atențiunea asupra frescelor de pe 
boltiturl. Nu era altă persână decât băr
batul îmbrăoat în mantaua oea lungă de 
voiagifi, care îmi împedecase calea în Obe

rau. In urma lor venea micul Anatole, oon- 
dus de bunioă-sa. Fiind forte înouroat de 
desooperirea făcută, ei treoură pe lângă 
mine.

Afară vecjuifi familia uroându-se în tră
sura, care îl aștepta. Cele două dame oou- 
pară loourile de dinapoi, 6r domnul cu man
taua oea lungă și ou copilul ooupară pe oele 
din fața lor. Ademenitârea mamă neteeji 
părul creț al mititelului, zimbind — Dămne ! 
°e zîmbire cerâsoă mișoătâre! După aceea 
trăsura lor se perdu printre oelelalte tră
suri, lăsând în urmă-i un nor de praf, oare 
ispitea să oprâscă în curs pe slăbănogul cal, 
oe cu mai mare ostenâlă, decât suooes, se 
silea să-i urmeze. Malițiâsa sârte mi-a răpit 
din nou pe frațuzâioa, — astăcjl deja pen
tru a treia-âră.

Dâr aoum oel puțin mi-s’a dat ooasi- 
une de a-mi urma oombinațiunile mai abun
dent. Soțul aoestei dame era va să dică oo- 
lonel, precum îl agrăise ounosoutul său în 
Oberau. Aoâsta ași fi aflat’o și singur în orl-ce 
cas ; căol aoeea, că Francesul era militar, îl 
trăda și aparența sa marțială. Păoat nu
mai de tînăra damă, care era legată de 
un bărbat bătrînicios! Aoum credeam, oă 

pot să ml explio trăsăturile suferinde de pe 
fața îngerâscă a tinerei femei vrednioe de 
oompătimit. Sărmană femee ! Așa de tînără, 
așa de frumâsă, — și să fii legată de un bă
trân, oare nu te pâte înțelege. Dâcă nu 
ai afla mângăere, fiind mama unui oopil 
iubit, ar trebui să desperezl său ar trebui 
să piei ca multe sute de sâțe de suferință 
din orașul tău natal !

Și în mijlocul acestor observațiunl 
moleșitâre, am cercat să-mi șterg din minte 
privirea ou care mă atinsese la pârta biserioei, 
când a trecut pe lângă mine. Oe se afla 
în aoestă privire! O durere mută, lipsă de 
speranță, pote și o rugare timidă său o mul
țumită ferbinte pentru oompătimirea, oare 
trebue s’o fi oetit din oohii mei.

Ca în vis îmi trecu timpul și mai ou- 
rend de oum ași fi oreflut zăoea înainte-mi 
Oberammergau, pentru relațiunile dela țâră 
ou oase forte mari, împodobite cu fresoe. 
Eu ml-am căutat cuartirul, ce-1 închiriasem 
înoă dinainte, anume pentru jooul de pa
siune, der din nefericire stăpânul specula
tiv înohiriase de mult unui alt domn odaia 
mea; și în loo să aflu, precum speram, o 
primire amioabilă, a trebuit să mai îndur 

și grobianitățl de la stăpânul oasei, oare 
se părea a fi forte iritat, căol îmi (jise: 
„ați sosit prea târfliu“, așa oă am preferat 
să-mi întoro pașii în altă parte.

Căutând mult în oâoe și ’n oolo, am 
aflat în fine o loouință liberă, ou care avui 
noroc; ea era situată în partea de jos a 
unei oase țărănesol, eu un etagiu, lângă rîu- 
lețul Ammer, oare curgea prin mijlooul 
satului. Ferâstra odăii mele era oătră gră
dină, o grădină umbrâsă, și fârte frumâsă, 
ou diferiți pomi roditori.

După-ce ml-am aranjat odaia, am ple- 
oat să cercetez posiția satului și împreju
rimea.

In vestibul am întâlnit mai mulțl străini, 
cari sigur loouiau tot sub aoest aooperemânt. 
Toomai când treoeam pe lângă scara, oe 
conducea în etagiîi, am fostsuprins aucjend 
o voce prea cunoscută. Era 6re posibil ? 
Mă ’nșela âre fantasia mea, său în adevăr 
era o întâmplare ouriâsă ? Aucjii pași în 
urmă-mi și în aoel moment trecu și fami
lia oolonelului franoes pe dinainte-mi. Ni
non—oăcl așa o numise acjl diminâță cătră 
străin, — mergea în urma bărbatului ei și 
înaintea copilului prin vestibulul oel în
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de d-nii advooațl Petre Grădișteanu, Cer- 
nesou și Poliorat. Martorii sunt în număr 
de șâse și se află toți presențl.

Președintele adresându-se procurorului 
general oere să arate Curții probele despre 
vinovăția aousaților. D-l Ciocârdia, proou- 
ror general, răspunde, că dovecjile sunt cu
prinse în aotul de aousare și în raportul 
camerei de punere sub acusare.

La Invitarea președintelui grefierul 
dă cetire acestor acte, după oare ședința 
se suspendă.

La mormântul lui Stef. Moldovan.
Acesta cuvântare funebrală rostită în 6 Noemvrie 

1900 la gropa repausatului preposit capitular

Stefan Moldovan
cu sinceră condolență o închină Ilustrei familii 

a veneratului defunct oratorul
Coriolan Brediceanu.

Adenc întristată familie!
Jalnici ascultători!

Și noi Românii de carte, membrii ai 
mai multor reuniuni culturale române, am 
petrecut acest cosciug — ca să dăm cu 
profundă reverință și recunoscință tributul 
meritului adevărat.

Binemeritat pentru națiune e, cela ce 
lucră și jertfesce pentru întărirea și pro
gresul ei.

Viață de aprope un secol e viața pre- 
positului SZe/hu Moldovan, ce apune ac)l în 
mormânt.

Un secol de renascere și de deștep
tare — der și de lupte grele, — un secol 
de înaintare și consciință națională, der și 
plin de amar și suferințe, a fost secolul 
al XIX, pentru națiunea română.

Lucru, luptă, jertfă, abnegațiune și 
perseveranță a pretins acest seool dela fiii 
națiunei, dâr a și năsout acest seool și au 
trăit în el bărbați munoitorl, resoluțl, de
votați, marinimoșl, intrepicjl, cari au dat 
piept cu furtunele și au paralisat periou- 
lele amenințătore, ăstmod salvând naia na
țiunei.

Petru Maior, Șinoai, Bărnuț, Mureșianu, 
Ian cu, Șuluț, Dobra, Gojdu, Bariț, Șaguna 
sunt figurile măiestdse din secolul al XlX-lea, 
bărbați, deși de diferite confesiuni, dâr 
unde interesul culturei naționale se ivea, și 
când esistența națională îi chiema —umăr 
la umăr erau și la lucru, și la luptă, și la 
jertfă.

Din acâsta devisă de viață a anteiup- 
tătorilor Români a supt Stefan Moldovan 
ideile și oonvingerile sale și din virtuțile 
și înțelepciunea acestor bărbați s’a format 
caraoterul său ourat ca cristalul; aceștia 
l’au învățat și pe el a munci cu modestiă 
și perseveranță la întărirea și progresul na
țiunei sale.

Primul episcop al Lugoșului, neuita
tul Alexandru Dobra, oare la întronisarea 
sa a cjis: „Ne-am reîntors la mama Roma, 
„ca dela sînul ei de-adreptul să sugem iu- 

gust, er socra îi urma. In momentul când 
trecu colonelul pe lângă mine, pusei mâna 
fără de veste la pălăriă, voind a saluta, și 
avui satisfacțiunea de-a fi resalutat de Ni
non printr’un zimbet drăgălaș.

— „Tebue să ne soim ajuta aiol sus, 
eu oele două odăi“, <Țse oolonelul, adre
sându-se cătră soția sa și arătând asupra 
ferestrelor, cari erau toomai de-asupra lo
cuinței mele. „Și putem fi mulțumiți, oă 
am găsit un adăpost atât de bun“.

Pe mine mă despărția va să <Țe& nu" 
mai plafonul de drăgălașa, a cărei inimă 
cred, că am căștigat’o ou desăvîrșire.

— „Sper, că aoâsta nu ne va strioa 
disposițiunea11, dise mama.

Ninon răspunse încet, așa oă nu o 
putui înțelege și apoi se întdrse cătră co
pil, apucându-1 de mână. Cred, că aoâsta a 
făout’o numai ou intențiunea, oa să nu fiă 
silită să-i dea brațul bărbatului ei. Și îșl 
și ajunse scopul, căci bărbatul ei oferi bra
țul soorei, care mergea înaintea lor.J

Eu n’am îndrăsnit s’o urmez. Ca și 
beat de plăcuta impresiune de-a avă o ast
fel de veoinătate, rămăsei mult timp înapoi.

„birea națiunei și puterea credinței1*. — 
Alexandru Dobra, când sub aoest simbol 
a adunat în jurul soaunului său bărbați de 
asemenea înaltă cugetare — ca Aron, Nagy, 
Kiss, Pap Gavrilă, — Episoopul Dobra și 
în repausatul St. Moldovan a aflat virtuțile 
recerute, ca să 1 facă sfetnicul său.

Toți aceștia și ou dânșii St. Moldovan 
au fost modele de oaraotere naționale.

Nu-i de timp, nici de dmenl a descrie 
aotivitatea rodnioă și afirmarea plină de 
demnitate națională — a aoestor bărbați, 
oi mă mulțumesc numai ou o simplă oa- 
raoterisare.

Pe toți i-a oaraoterisat iubirea de neam 
și desinteresarea — și iubitul repausat Ste
fan Moldovan:

ambițiuni vane nu a avut; 
de frică nu a sciut;
perseouțiunile nu l’au înfrânt.
Votul său l’a dat consoiențios și tot- 

dâuna pentru principiile cele mai folositdre 
națiunei; din avutul său oinstit a ajutat 
tot ce a servit pentru progresul oultural 
național, ba chiar la întemeierea oelui mai 
de frunte fooular oultural al „Asooiațiunei 
pentru literatura română și cultura popo
rului român “ și la întemeierea „Reuniunei 
de leoturău din loo, numele repausatului 
Stefan Moldovan e între oei dintâi inte- 
meiatorl.

Așa prepositul St. Moldovan ourat 
Român s’a năsout, curat Român a trăit, 
ourat Român a murit, nu numai după nume, 
oi și ca oaraoter venerat, adorat, bineou- 
vântat de oonvingerea generală neîmpăr
țită a tuturor Românilor.

In grdpa sa deschisă străbată binecu
vântarea ndstră:

„Binemeritat ești adoratorul nostru 
pentru națiune, oăol ai lucrat și ai jertfit 
pentru prosperarea ei!“

Și la glasul nostru de bineouvântare 
răsună din văzduoh cuvinte de ohiemare!

Aucjițl!
Vino Stefan Moldovane!
Sentinelă bravă!
Păzitoriule credincios! 
Luptătorule neînfrânt! 
Vino în ceriurl la ferioirea de veol!
E glasul Tatălui cereso. — Sufletul 

lui npbil se înalță, se înalță în oer.
Sufletul lui apropiindu-se de soaunul 

Tatălui oereso vede pe oontimporanii săi, 
bărbați binemeritați ai națiunei, așteptân- 
du-1 între rugăciuni în jurul tronului divin 
— ajuns în fața Domnului Dumne4eu îl 
bineouvântă.

Sufletul lui Stefan Moldovan fermecat 
de ferioirea desohisă cu însușirile, cari îl 
oaraoterisau în viață, bun, blând, drept, 
înțelept și peste t6te aoestea modest, oade 
în genunohl înaintea Părintelui tuturor și 
cu duidsă voce suspină:

„Mulțumeso Ție Ddmne, îndurarea Ta 
„nu m’a părăsit nici când și niol acum! 
„Mulțumeso Ție! Ertă și asoultă, bunule 
Părinte, rugarea mea oea dintâitî oe o aș-

Dâr asupra bărbatului am prins o ură de 
mdrte. O, acesta de sigur era un tiran bar
bar ! Acum înțeleg prea bine causa pentru 
care Ninon întrebuințâză orl-ce și ooolesce 
ooasiunea de a-i veni în nemărginită apro
piere.

Duminecă diminâța, deja înainte de 
șâse ore, am avut distracțiune. Sărbătores
cul sunet al olopotelor îșl mesteca tonurile 
ou acordurile musioei, oare traversa stra
dele cântând, și într’aoeea răsunau și piu
lițele, deșteptând un ecou în depărtare.

Prispa străluoea de pioăturile de rouă. 
De departe se zărea de pe înălțime grupa 
răstignirei, pe oare a fost intemeiat’o ne
norocitul rege Ludovic de Bavaria înainte 
ou oincl-spre-tjeoe ani.

Deja dela șâpte 6re bâjbâia mulțimea 
de 6menl, grăbindu-se spre capul satului, 
unde era strălucitul palat de serbări. Ur- 
maiăși eu acestei mulțimi, dâr ou totul des- 
curagiat, oăcl nu puteau lua parte deja de 
adl începând la representațiune.

Nu mai aflasem nici un bilet de In
trare și fuiîî silit să mai aștept, amusându- 
mă bine său rău până la representația do

‘ „tern înaintea Ta! Părinte atotputernice! 
„Amărîtă și năoăjită lăsat-o-am. Te rog! 
„Scapă-o de dușmani! Soutesoe-o de rău! 
„Fie-țl milă de ea, de nația mea ro- 
„mâuă!“ Amin!

Papa și dojana archiepisoopului 
Stadler. Din Agram se anunță, oă „Na- 
rodni Listi" primesoe dela oorespondentul 
său din Roma următdrele informațiunl des
pre audiența archiepisoopului Stadler la 
Papa:

Papa a cjis, oă soie bine, oe greutăți 
se pun înaintea archiepisoopului în propo- 
văduirea liberă a credinței și oă piedecile 
aoestea derivă toomai dela aoeia, cari în 
virtutea convențiunilor esistente ar trebui 
să sprijinâsoă biserioa. Papa a provooat pe 
Stadler să-i faoă cunosoută oausa dojanei, 
ce a primit’o și șl-a esprimat regretele, oă 
eă n’a fost mai înainte comunicată St. 
Soaun, după oum prescriu legile biserioesol 
puterilor oatolioe. Aceste puteri nu pot să 
dojenâsoă pe un arohipăstor, decât dâoă 
dojana a fost mai înainte comunicată Romei 
spre aprobare.

Posta și Țnumele maghiare ale 
localităților. Veți întreba, dâoă o reu
niune școlară are oeva comun ou posta? 
Așa se vede, că în țâra oblăduirii șovinis
mului maghiar are, căol altfel nu s’ar fi 
putut întâmpla, ca „Reuniunea regnicolară 
școlară maghiară* să provdoe pe ministru 
de coinerciti Hegediis a dispune, ca poșta 
și telegraful „maghiar11 (oe nu-i „maghiar?11) 
să nu trimită la looul destinației lor decât 
scrisorile, pachetele și telegramele pe a 
oăror adresă numele localității, unde are 
să tiă trimise, vor fi indicate ou numele 
oficial maghiar.

La cererea acâsta arohișovinistă mi
nistru Hegediis a răspuns, eă poșta și te
legraful folosesoe numai numele maghiare 
ale localităților pe scrisorile oficiale, și astfel 
și străinătatea, venind în contact cu posta 
maghiară, încă folosesoe numirile aoestea. 
Epistolele libere de porto nu sunt îmânate, 
decât având numiri maghiare de localități. 
Nu numai în catalogul de nume pentru 
folosirea în interiorul țării, oi și în aoeia 
pentru străinătate, nu sunt deoât nume 
maghiare de localități și publioul a fost 
făcut atent să se folosâsoăde aceste nume, 
oăol la cas oontrar posta nu răspunde 
pentru întârcjierl și înouroăturl. Mai mult, 
decât atât, nu pâte face ministrul, fiind-oă 
trebue să țină sâmă de convențiile inter
naționale. Poștele din străinătate sunt da- 
tdre a înmâna sorisorile adresate la „Bâcsu, 
„Lipcse11 eto., toomai precum posta ma
ghiară e datdre a îmâna scrisori din străi
nătate, cari vin pe adrese străine.

Răspunsul ministrului de sigur nu vs 
mulțămi pe șoviniștl, oarl sunt atât de 
tîmpițl să nu vadă, că berlinesul de pildă 
nu scie oe-i „Nagy-Szeben11, „Szâszvâros11 
etc., oi scrie Hermanstadt, Broos eto. D-l 

mâne. înaintea gigantioei case de represen- 
tațiunl domnea tumultul oel mai ameste
cat. Rîcjând și vorbind îșl petreoea mulți
mea da lume acolo, printre acestea mai ră
sunau și vocile diferiților vâncjâtorl, oarl 
îșl înșirau mărfurile: sculpturi, oărțl de 
text pentru representațiune, cadre, photo- 
grame, țigări și o mulțime de articoll de 
alimentațiă pentru durata pausei jocului de 
pasiune.

Eu pândeam ârăși pălaria galbenă- 
auriă, căci aflasem dela restauratorul unde 
eram, că cu o jumătate de 6ră mai înainte 
de-a veni eu, au fost și dânșii pe aiol. De 
astă-dată am fost mai norocos, deoum spe
rasem, căol după puțină ostenelă am zărit 
pe Ninon, dâr fără bărbat și fără mamă, 
de oarl sigur a despărțit’o tumultul. Ea 
sta cu copilul lângă un cort, unde se vin
deau diferite duloețurl.

Eram chiar lipit de dânsa și văcjui, 
oă cumpără mai multe bomboniere ou di
ferite bombdne, cari erau paohetate înhăr- 
tiuțe colorate, dintre oarl fiă-oare conținea 
câte un fragment din vre-o poesiă.

(Va urma.)

legedfis însă ar fi făout mult mai bine, 
dâoă în loo de a sta de vorbă ou oei dela 
amintita reuniune școlară maghiară, li-ar fi 
răspuns să-și vadă mai (bine de boodvnă 
și în loo de a faoe șovinism desoreerat, 
mai bine ar învăța puțină geografiă ori 
vr’o limbă străină, de oare chiar în Un
garia ar avâ mai mare folos, decât de a-șl 
frământa creerii ou maghiarisarea.

— 1 (14) Noemvrie.

Fabricanții de vinuri artificiale. In 
Franoia continuă oampania în contra fa- 
brioanților de vinuri artificiale și drese, că
rora se atribue responsabilitatea presantei 
crise vinicole. Aceștia au răspâudit în Fran
oia și în străinătate milidne de heotolitri 
artifioiale, adesea dăunătdre sănătăței. „Ma
tin'1, care a înoeput oampania în oontra 
aoestor defraudatorl ai oomerciului vinicol 
publică nouă amănunte asupra ohipului în
trebuințat de Duval spre a fabrica și vinde 
vinurile sale, Aoesta preparase pentru Es- 
posițiă un vin spumegând, ușor și gustos — 
așa spune etioheta — oa șampania. Ei bine, 
analisa ohimică a dovedit, oă îu aoest vin 
era numai apă și produse ohimioe. Suou.l 
de strugure nu fusese luat în niol o oonsi- 
derațiă. Guvernul francos are de gând eă 
procedeze ou oea mai mare rigdre în oon
tra fabricanților de vin și studiază luarea 
de măsuri, spre a veni în ajutorul târgului 
de vin.

Kriiger în Europa. O depeșă din 
Bruxella anunță, că agentul transvaalian 
Dr. Leyds s’a înțeles definitiv ou guvernele 
din Francia, Belgia și Olanda asupra amă
nuntelor primirei lui Kriiger. Leyds a tri
mis aoestor guverne câte-o notă de cuprins 
indentic, după care Kriiger nu va călători 
in Europa ca șef de stat, ci ca persănă privată. 
In urma acâsta nu se vor faoe festivități 
în ondrea lui Kriiger. Probabil el va fi pri
mit ou oinstea, ce li-se dau șefilor statelor, 
oarl oălătoreso inoognito. Lui Kriiger i-a suo- 
oesasalvacam lOmilidneîn aur dinvisteria 
Transvaalului. După declarațiile lui Leyds, 
Kriiger ajuns la Marsilia va publica nisoe 
documente de stat, oarl vor arunca o viuă 
lumină asupra cestiunei răsboiului din Afrioa- 
sudioă și vor demasca cu desăvârșire unel
tirile lui Chamberlain.

Un dar Papei. „Osservatore Romano" 
sorie, oă vioe-regele egipten a făout de ou- 
rând Papei dar nesce lucruri vechi de o 
fdrte mare valdre. Intre alte obieote se 
află: un vas de terraoottă din partea de 
sus a Egiptului, de pe timpul primei di
nastii (ou 4000 ani înainte de Christos); 
0 barcă văpsită în diferite colori cu șâse 
lopățele de pe timpul oelor 12 dinastii, 
cari se cjice, că ar fi domnit cam pe tim
pul lui Abraham. Se mai află și o outiă 
de lemn, în care, cu ooasiunea înmormân
tărilor, puneau aoei mid idoli, cari după 
oredința de atunol, puteau să ajute mor
tului la judeoata din urmă ca să p6tă ajunge 
în raiu. Pe outiă se află diferite desemnurl 
simbolioe și hieroglife. Cutia este de pe 
timpul regelui judeilor Solomon.

Architect român. Ni-se sorie din Bu
dapesta, că d-l Triboniu Almășescu a fost 
promovat în 30 Oot. st. n. ca arohitect, ob
ținând diploma dela polyteohnica din Buda
pesta.

Pildner — fișpan? „Magyarorszag11 
aduoe soirea, că postul de fișpan al comi
tatului Ternavei-marI, fiind vaoant în urma 
morții fișpanului Sandor Laszlo, în oerou- 
rile parlamentare se vorbesoe, oă urmaș al 
acestuia ar fi deputatul săseso Franciso 
Pildnrr. F6ia ungurâsoă (j'oe, că deși Pild- 
ner e Sas, totuși el a dat de repețite-orl do- 
vecjl despre „sentimentele sale patriotice și e 
unul din cei mai simpatici membri ai oa- 
camerei, așa că numirea lui ar fi primită 
ou dumerire din tdte părțile11.

Reorganisarea armatei englese. 
După „Daily Mail“ armata englesă e în 
ajun de a-se reorganiea radical. Cu înce
perea anului 1901 întră în vigdre noua or- 
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ganisare a armatei după model german. 
Soldații și ofițerii vor fi instruițl striot și 
vor fi obligați a faoe eserciții timp de 10 
luni anual.

Dispariția unui librar. Librarul M. 
Samitca din Craiova — sorie „Univ". — 
aoum 6 luni a fost declarat în stare de fa
liment și apoi a isbutit să încheie un con
cordat ou creditorii săi. Afaoeriie mergând 
însă prost și Samitoa văcjând, că se apropie 
termenul pentru achitarea primei oote și 
oă el nu dispune de cei 20.000 lei oe-i tre
buiau, a dispărut din oraș. Acâsta dispariția 
a produs mare impresiă printre comeroianții 
din localitate.

Dar oferit Parisului. Esposanții ita
lieni au hotărît să ofere orașului Paris un 
dar artistio, fărte frumos și de o mare va- 
lăre. Din inițiativa d-lui Pescetto, preșe
dintele oomitetului esposanților din Emi
lia, ei vor preda în mod ofioial acest ca
dou consiliului oomunal. E vorba de 24 
manusorise splendid eseoutate, relatând fa- 
sele istoriei Italiei dela 1848 pănă în c^Uel0 
năstre. Aceste manusorise sunt prețuite la 
100,000 de franol. Portretele suveranilor 
casei de Savoia, ale ămenilor politiol fran- 
cesl și italieni, simpatici celor două țări, 
figurâză în oapul textelor, preoum și măr
cile marilor orașe italiene și francese. Cum
părarea aoestei splendide opere s’a făout 
printr’o subsoripțiă publică acoperită în 
Italia.

O dramă a censurei. Un tînăr rus 
dintr’o familiă bună și bogată, anume Ivan 
Fedowski, certându-se cu logodnica lui, 
Maria Oskaja, aoâsta din urmă strică lo
godna și atunol Ivan pleoă din țâră. Putin 
după aceea, Ivan sorise Măriei spre a-o 
ruga să se împace cu densul și să devină 
femeia sa. El o rugă să-i răspundă prin- 
tr’un anunț de 14 o., într’un d ir din Pe
tersburg, pe oare i-1 desemna. Fata, care 
aștepta asta și dorea să revadă și să se 
mărite ou logodnioul ei, fu refusată ou 
anunțul ei, „fiind-că censorul pressei ru- 
sesol se temea oă aoea pretinsă corespon
dență amorăsă să nu slujâscă la disimula
rea unor oomunioații între nihiliștlu. D-ra 
Oskaja se duse la un întreg șir de funo- 
ționarl spre a-le lămuri cașul ei și a oă- 
păta încuviințarea de a-șl publioa anunțul. 
Dâr i-a trebuit 15 <j>l0 spre a ajunge pănă 
la direotorul oensurei, oare îi acordă auto- 
risația cerută; și anunțul a apărut în sfîr- 
șit, dâr la 20 Oot. v. Nenorooita fată a 
aflat Joi, că Ivan Fedowski s’a împușcat 
la 17 Oot. v. interpretând lipsa anunțului 
oa semnul unei rupturi irrevooabile a lo- 
godnioei sale ou densul.

Asilul Felix Faure, pilele acestea 
s’a făout în Petersburg în presența însăr
cinatului de afaceri al Franoiei, oontele de 
Vauvineux, a personalului ambasadei Fran
oiei și a delegaților municipalității, oere- 
monia punerei pietrei fundamentale a asilu- 
lui de năpte fondat ou cele 25.000 ruble 
date pentru o operă de binefacere de că- 
tră Fâlix Faure, fostul președinte al Re- 
publioei franoese, în timpul visitei sale la 
St. Petersburg. Edifioiul va ave o înfățișare 
fărte elegantă și va fi durat în piatră; el 
vă avă un etagiîi și va cuprinde o sută 
^ese-decl și opt de paturi. El va purta nu
mele de „asilul Fâlix Faureu și pe fațadă 
va avă o insoripțiă comemorativă a visitei 
.presidențiale.

Boia Țarului. Din sorginte ofioială se 
anunță, că Țarul e bolnav de influenză. 
•ComplioațiunI nu s’au ivit pănă acum, sta
rea subiectivă a bolnavului e mulțumităre 
■și astfel uu se dau buletine medicale. — 
Atât spune telegrama oficială rusăsoă. O 
soire telegrafică din Paris cȚ00 însă, oă 
băla Țarului ar fi gravă. El ar avă și nisce 
■friguri puternioe. Soirea a produs mare sen- 
sațiă în eerourile politice și bursa din 
aoăetă causă e fărte slabă. Din Berlin se 
depeșăză, că soirea despre boia Țarului a 
produs o adâncă impresiă în oercurile 
de-aoolo. Bursele sunt din oausa acăsta 
slabe. Președintele Loubet telegrafând, oa să 
aibă soiri despre starea sănătății Țarului, 
a primit răspunsul, că băla de oare sufere 
Nioolae II îșl urtneză cursul său regulat.

Viața regilor. Sooietățile de asigu
rare oam aleg persănele, oarl vor să șl asi
gure viața. Ele refusă de obioeifi ofertele 
acelor indivicjl, a căror ohemare și ooupa- 
țiă este împreunată cu perioulul vieții. Cine 
ar fi orecjut însă, că și regii sunt puși în 
rândul aoestora? Dela tragioul sfirșit al re
gelui Umberto însă, Sooietățile de asigu
rare se tem de surprinderi neplăcute și 
primejdiăse, oe-i pot ajunge pe domnitori 
și nu prea se a îmbie asigura viața lor. In 
privința aoăsta a pățit’o oam rău regele 
Alesandru al Serbiei. El a făout oferte tfnor 
sooietăți de asigurare austriaoe și ungare. 
Direotorii amintitelor societăți s’au întrunit 
în urma aoăsta la un consiliu și au deois, 
oă „avându-se în vedere, că viața domnito
rilor este fărte nesigură în urma antentate- 
lor îndreptate contra lor, nu primesc peste 
tot asigurarea capetelor înooronate“.

Cununiă. D-l Ioan Pop absolvent de 
teologiă din oomuna Agristeu, și d-ra Pe- 
turia Dan din Nadeșul săsesc îșl anunță 
cununia, ce se va țină în 18 Nov. n. o. în 
biserica gr. oat. din Ciuomandru.

Ciocnire de trenuri. Din Paris se te- 
legrafăză, oă în diminăța 4^0i de 12 1. o. 
s’a oiocnit în gara „Choisy le roi“ un tren 
aooelerat c’un alt tren. Opt ămeol au fost 
omorîțl, ăr alțl 16 au fost răniți. Intre oei 
morțl se află conducătorul trenului express 
și fochistul lui.

Fiica unui Faraon licitată, pilele 
aceste un lucru rar a ajuns să se vândă la 
lioitațiă în hala Stevens din Londra: o 
mumiă din timpuri vechi, fiioa regelui fa
raon Ramses II din Egipt. Cu mumia îm
preună s’au vândut și nisce fotografiii ou 
racjele Rontgen, oarl arătau, oă resturile 
pământesol înoă erau bine conservate. Cum
părătorii însă nu s’au prea îmbulzit să cum
pere fata de rege, și abia a fost vândută 
ou 100 și oâțl-va florini.

Indisolubilitatea monarchiei.
In ședința de Luni a camerei 

ungare fiind la ordinea Țilei desba- 
terea specială asupra inarticulării 
declarațiunei archiducelui moștenitor, 
a luat din nou cuvântul Desider 
Szilagyi, ocupând, printr’un remarcabil 
discurs, întrâga ședință. Partea cea 
mai însemnată a discursului seu a 
fost aceea despre principiul indisolu- 
bilități și neseparațiunei monarchiei, es- 
plicând ideile de cari a fost condus 
în privința acâsta Francisc Deak. 
Stă, în resumat, ce cjise Szilagyi:

In diferite rânduri s’a disoutat, că ce 
cuprinde în sine principiul indisolubilității 
și neseparațiunei. S’a pronunțat despre 
acăsta și Franoiso Deak în dieta din 1861, 
în discursurile și adresele sale.

Prinoipiul neseparațiunei și indisolubili- 
tații statoresoe între altele, oă după artio. 
de lege I din 1723, țările oarl aparțin Un
gariei suntde a-se posede inseparabil și indi
solubil. In virtutea raporturilor dintre Austria 
și Ungaria, raporturi stabilite prin identi
tatea domnitorului și prin identitatea or- 
dinei de suooesiune la tron, Ungaria dim
preună ou Austria și Austria împreună ou 
Ungaria sunt de a-se posede inseparabil și 
indisolubil de unul și aoelașl domnitor, fi- 
resce, oă fără a-se atinge independența 
Ungariei, statorită tot în aoea lege.

Cestiunea acesta a fost disoutată într’o 
mare polemică, oe a avut’o Franoiso Deak 
c’un profesor din Viena. Francisc Deak 
soia fărte bine, oă în opera aoelui profesor 
vienes era cuprins așa (ȚC0ud conoeptul 
oe domnea în canoelaria din Viena, și res- 
criptul regeso din 1861, oare era un răs
puns la prima adresă și în urma căruia 
dieta ungară a întrerupt firul tratărilor, a 
oonținut aceeași aserțiune și aceleași sta- 
torirl și aserțiuni sciențifice. Și oe anume 
erau ele? Aoeea, că posedarea inseparabilă 
și indisolubilă, ce s’a stabilit între Ungaria 
și Austria prin indentitatea dinastiei, nu 
însămnăză numai că ele sunt inseparabile și 
indisolabiJe, oi că s’au statorit anumite oo- 
muniunl (conexiuni), s’a stabilit un guvern 
oentral, s’a stabilit oomunitatea unor anu

mite afaoerl, c’un cuvânt o uniune reală 
fărte importantă și oare să estinde asupra 
oelor mai principale interese ale țării.

In strălucita sa polemioă Franoiso 
Deak a cjis, că domnitorul oomun iposede 
ou drept de moștenire atât Ungaria și 
provinoiile aparținătăre, oât și celelalte 
provinoii ereditare împreună în mod inse
parabil și indisolubil. Prin urmare să nu 
se pătă despărți niol provinoiile ereditare 
de olaltă seu de Ungaria, nici Ungaria și 
țările aparținătăre ei să nu se despartă de 
cătră olaltă, ori să se împartă ; c’un ou- 
vânt, s’a proclamat prinoipiul iDseparabiii- 
tății și indisolubilității.

Szilagyi continuând spune, oă în
țelesul sancțiunei pragmatice n’a fost dis
cutat nicl-odată. El merge mai departe și 
dovedesce, că și în legile dela 1848 este enun
țată inseparabilitatea provinciilor ereditare 
austriace și a țărilor coronei ungare. Cu tăte 
ooasiunile s’a enunțat identitatea dinastiei, 
ca oondițiă a inseparabilității și idisolubili- 
tății. Sub unul și aceiași domnitor oomun, 
cele două părți sunt inseparabile.

Aoăsta parte a discursului său șl-o 
finesoe Szilagyi cȚ0end, oă îu art. de lege 
XII: 1867, se stabilesoe olar, oă oe însem- 
nâză prinoipiul inseparabilității și indisolu
bilității. Părerea aoăsta s’a primit în lege, 
oare este interpreta oea mai fide!ă a sano- 
țiunei pragmatice.

Convocare.
In oonformitate eu punotul 8 §-l 20 

din Statute, membrii „Reuniunel femeilor 
române din comitatul Hunedărel“, preoum 
și toți aoeia, cari se înteresăză de înain
tarea și oultura femeei române, prin acăsta 
se oonvăcă la adunarea generală ordinară, 
oe se va ține Dumineoă 18 Nov. 1900 st. 
n. în Deva, localitatea Oasinei române d. a. 
la 3 ăre.

Deva, la 12 Nov. 1900. st. n.
Elena Hosszu-Longinu n. Pop. 

președintă.
Dionisie Ardelean.

seoretar.

Literatură.
In editura librăriei Ciurou & Comp, 

din Brașov a apărut cj'lele acestea un va
loros op întitulat „Curs elementar de 
botanică .și zoologie pentru clasele in
feriors ale șoălelor medii, de George Che- 
lariu profesor și dirigent la școla reală, j 
Partea I.u

Opul are format 8° mare, se estinde 
pe 224 pag., tipărită pe hârtiă fină și fărte 
curat, cu mai multe figuri din sciințele bo
tanice și zoologioe tăte fărte bine reușite și 
desemnul olar.

Ca să ne mărginim dela reoensiune 
specială și mai amănunțită, vom spune nu
mai, că repensiunea făcută asupra acestui 
manual din partea oomisiunei anume alăsă 
de cătră oorpul profesoral din loo spre 
acest soop, a fost pe deplin favorabilă și 
satisfăcătăre. Adaugem înoă, oă e întoomit 
în cadrul planului ministerial pentru in
strucțiunea în botanică și zoologia. Edi- 
țiunea lui a fost ajutorată din fondul „Co- 
resi“. Prețul cor. 2.60.

*
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiăsa scriere economică a d lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul aoesta nu se ocupă 
numai ou vitele, oi cu tot oe pri-vesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puiâ de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune etc. Acest op economio soris 
cu multă cunoscință de oausă și fărte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și iustruoțiunei publice pentru scălele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu“ cu 2 cor. 
plus 10 bani porto.)

*
Din „Cura de apău ed. IV, apărută 

de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus

20 bani porto. Legată în soărță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunosoută în tătă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în tătă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bălelor și povețelor de cari se trac- 
tâză îc op, în număr cam de 2200.

*
Antropomorftsme și Antiantro- 

pomorfisme în limba română de Nicoael 
Sulică. In limba năstră scrierile de felul 
aoesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic. 
Sulioă se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifică, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă acum. Cartea ce anun
țăm acum, se păte procura delaTipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. seu 80 bani (plus 
5 bani.porto).

a % se ii.
O vend&tore de diare bogată. — La 

intrarea podului Broocklyn, în New-York, 
stă de dimineața pănă sera o femee, oare 
vinde <j'ar0< Mușterii ei erau fărte numă- 
roșl, căci acel pod e fărte freouentat. Ni
mănui însă nu iar fi trecut prin gând, că 
aoea femee să fi făcut avere ou profesiu
nea ei. Mama Corooram — oum o nu 
meso toți — a cumpărat de ourând 
o oasă ou 225,000 de franci și acum vrea 
să oumpere o altă casă pe prețul de 90.000 
franol.

Obiceiuri la nuntă. De ourând a 
apărut în Londra o oarte, în oare se des
criu obiceiurile la logodne și cununii. Obi- 
oeiul oel mai curios și tot-odată și cel mai 
chinuitor este la Malaj. Tinerei mirese, cu 
o di maijînainte de cununiă, i-se pileso dinții. 
Acest lucru îl îndeplinesc cu mare alaiQ și 
în sunetul musioei. Strigătele de durere ale 
sărmanei mirese le înâcă sunetul de trîm- 
bițe, tobe eto. Acest chin durează mai mult 
de-o ără. In urma aoesta gingiile se umflă 
și dor teribil. Inflamația gingiilor durâză 
săptămâni în care timp biata mirâsă abia 
păte durmi, vorbi și mânca. Și tăte aoestea 
sunt în săptămânile de miere.

La JaponesI mirele trimite miresei o 
ștofă țesută cu fir de aur și o buoată de 
mătasă albă, desigur pentru ca tînăra mi- 
râsă să se mângâie de jucăriile arse. Cele 
mai caracteristice obiceiuri, fără îndoială, 
le are o semințiă oe e aprăpe în stingere 
din India posteriără. Pețirea, logodna și 
cununia la ei se pot faoe numai cu ooa- 
siunea înmormântărilor. Dâoă cineva măre 
îl înmormenteză în mod provisor apoi se 
adună toți feciorii și fetele, cari au de gân 1 
să se îneăre, desgrăpă cadavrul din nou ; 
se fao logodnele și în fine cununiile, ou 
care ooasiune mortul din nou e îngropat.

In Maroooo^mirâsa e condusă în casa Bite
rului ei bărbat năptea la lumina lunei. La 
Spanioli ou ocasiunea cununiilor musioa are 
un rol deosebit. In Italia nici când nu se 
încheiă oăsătorii în luna lui Maid. In Flo
rența însă și oei ce se căBătoreso în <Țua 
de Luni sunt anatemisațl, deăreoe se sus
ține, că din căsătoriile încheiate Lunea 
se naso numai fete idiote. In (fii0!0 de Sâm
băta numai văduvele se cunună. Joia este 
(jiua strigoilor, Miercurea și Vinerea sunt 
(file de post, âr Marția e <Ț nenorocăsă. 
Pentru cununii așadâr nu rămâne, decât 
singurDumineca. In China loouesoe o semin
țiă mongolă între Canton și Mandaloy, 
care nu păte să încheie oăsătorii, decât 
într’o singură r]i a anului: a 15-a din prima 
luuă a anului.

Cel mai b&trân arbore, după da
tele de pănă aoum, se află pe insula Cos 
în Asia-mioă. Acel arbore este. un platan 
uriaș, care înoă și aoum dă vlăstare nouă. 
Se cfiO0> câ sub crengile aoelui platan în
văța odiniără Hippocrates pe discipolii săi 
soiința medioală. Socotind, oă deja atunci 
arborele era destul de bătrân, nu-i es«- 
gerat, dâoă vîrsta lui se socotesoe a fi 
de 2500. Trunchiul arborelui are o peri
feria de 10 metri.

Proprietar: Or. durei ^ureșionu. 
Redactor responsabil: Grsgo^iu Huisr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Sfrasov, 

se pot procura următârele cărți:
CăpțI de rugăciuni și predici.j

Angliira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufietâscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 or.
(-(- 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-{- 5 cr. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântărlj întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
oostă 22 cr. (-(- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-ț- 3 cr. porto).

Predict pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Eâf- 
Vrese.u, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din număros.le sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocas tonale șifunebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și,conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiuni 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochî, la presentarea ppntru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericesc!, pe serbăto- 
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Ioan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
Joc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări f unebrali șt iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mârte, întoc
mite de loan p. pin, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ'. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pană la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de liugăciunl, cereri și 
laude* spre folosul și mângâierea sufle
telor ereștinesel. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu........................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „în piele și aurit 3 cor. 20 b. 
„ „în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b. 
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumne4eu născctore, scosă 
din antologion seu mineiii și tipărită cu li
tere1*. Pag. 16. Prețul 20 bani.

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

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

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală14 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor.'50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia14 seu „cul
tura specială a plantelor14 cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor^ sâu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor44 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -|- 3 cr. porto).

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

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

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

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

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

CupsuS la bur*sa din Viena»
Din 13 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................D ^.05
Renta de corone ung. 4%. • • • 40.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/o • 119.65 
Impr. căii, fer ung. înargint. 4'/2°/o 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • 91.10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50

Impr. ung. cu premii......................164.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.50
Renta de argint austr............................ 97.70
Renta de hârtie austr............................ 97.40
Renta de aur austr..............................115.10
Losurî din 1860.................................  133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.88
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 671.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.25
Napoleondorî.......................................... 19.21
Mărci imperiale germane . . . .117.6772
London vista.................................... 240.65
Paris vista.......................................95.82 72
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene....................................... 90.45

Cursul pieței Brașov.
Din 14 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%

18.90 Vând. 18.96
18.80 Vând. 18.88
19.14 Vând. 19.20
11.20 Vând. 11.30

127.— Vând. —.—
58.75 Vând. —,—
10.70 Vând. —.—

100.- Vând. 101.—

A/' „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
Ia librăria Nie. I. Ciurca și 
la Eremîas Nepoții.

ic?
UJ

oî
4
CM

X
X

X 
X
X 
X

HI. C. B. LOȚEBIS da STAI
pentru scopuri de binefacere militare

----- -----------

Acesta Loterie Â bani 
unică în Austria Segal concesionată, 

18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă, totală, de 4SS.64© cortine.

Câștigul principal este

I
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Analisat de autorități medioale 
și aplicat în spitalurl cu mare 
suooes ca medicament exterior

contra
BWMMÎSWWI 

vindecă iute și sigus* 
soîdină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o mi, ă 
întrebuințare, înceteză durerile 
și la bole învechite.

a,liaa.ă îzj. 5 zxj.izx-a.te.
Prețul unei sticle cu instrucția lolOSirti 
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în t6te farmaciile.

Cu posta cu ram bursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WmDER 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- ™“i 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas. I

ggoooo Medalia de argint Paris grupa XVIH. 
grupa XIII.

X 
X
X
«V

200,000Cor6ne în banî.

Pentru plata câștigurilor ga.iantăză oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în S3 Decemvre 1900.
Un loș costă 4 corone, -w

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

—zn JLosursBe sc Isimit franco, s—

Direcția oficiului loteriilor c. r.*1
1141,4-10 despărțământul loteriei de stat.
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SESONUL de TOMNA și IARNĂ
Recomandăm On. public renumitele nostre fabri

cate, recunoscute ca forte solide, și anume: pentru 
Costume, Partlisanri, Stofa pentru poltono

1

forte moderne.
Stofe de uniforme pentru oficeri și amploiațî. 

Postat urs și Loden, pentru sport, economi și agricult.

Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.
Ne rugăm de o cercetare numSrosă.

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

© —————— 
3RoooQ| Membrii al Jnrynlni în 1885 și 1896 la Bndapesta.
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ABONAMENTE
1LA

GAZETA TRAHSILVAKIEP
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X 
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Prețul abonamentului este: 
P entru Austro Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

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

3
6

12

fl.
fl.
fl.

Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni . .

Pentru Romania și străinătate: 
.......................... ..... 8

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

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duminecă.

2
1

fl. -
fl. -

50 cr.
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an .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

prin

X
g
X ......... .
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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.

Admmîstrațiunea „gazetei Transilvaniei14.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


