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Din causa sfintei sărbători de mâne, Marți, 
Intrarea în biserică, diarul nu va apără până 
Miercuri săra.

Camerele francese și Kriiger.
Sâmbătă la amâZl președintele 

Kriiger al republice! Transvaal, care 
a fost primit în Paris cu tote ono
rurile cuvenite capului unui stat 
străin, a plecat de acolo însoțit de 
miniștrii sfii, în Germania. Ou o cji 
înainte a plecat la Berlin Fischer, 
șeful misiunei bure, care de sigur 
a primit însărcinarea să sondeze 
terenul.

Pilele din urmă, ce le-a petrecut 
Kriiger în Paris, au fost de mare 
importanță nu numai pentru el și 
poporul bur, ci mai vîrtos pentru 
raporturile dintre Francia și Engli- 
tera. In tot timpul manifestațivnilor 
francese pentru Kriiger, guvernul a 
observat o atitudine cât se pote 
mai corectă, pentru-ea se nu dea 
nici cea mai mică ocasiune la vr’o 
turburare a raporturilor sale cu gu
vernul engles.

Președintele republicei francese, 
Loubet, ca și ministru-președinte și 
de esterne, au primit pe Kriiger și 
i au întors visita cu tdtă curtoasia și 
politeța de care dispune Francesul, 
der s’au ferit a face vre-o enuncia- 
țiune, prin care se fi deșteptat bă
nuiala, că vor se dea visitei lui Krii
ger o importanță deosebită politică.

Ba se asigură, că ministrul de 
esterne Delcassă i-a declarat aces
tuia franc, că Francia nu pote lua 
inițiativa UDei intervențiuni în favo- 
rea statelor bure, deși este gata a 
se asocia orî cărei alte puteri, care 
va face un astfel de pas.

Pănă aicî tdte au mers binișor 
în situațiunea dificilă și delicată în 
care se afla guvernul trances față 
cu puternica și spontana manifestare 
de simpatie din partea poporului 
francos. I-a mai succes ministrului 
Delcassâ, care trebuia să țină sâmă 
și de curentele între partidele cele 
mari francese, cari, mai ales în ce 

privia pe naționaliști și antisemițl, 
ținteau a face cu ocasiunea visitei 
lui Kriiger dificultăți guvernului, se 
suprime o interpelare ce era se 
se facă în cameră relativ la inter- 
vențiunea în afacerea Transvaalului. 
O astfel de interpelare i-ar fi causat 
în adevăr încurcătura guvernului.

Cu tote acestea nici Camera, 
nici Senatul n’au lăsat se trâcă oca
siunea, fără ca să-și manifesteze și 
ele simpatia pentru căpetenia Buri
lor. Ambele corpuri legiuitore au 
primit unanim următdrea moțiune: 
„Camera se simte fericită de-a es- 
prima președintelui republicei Trans
vaal, din incidentul visitei sale în 
Francia, sincerile și respectuosele 
sale simpatii“.

Manifestațiunea acăsta deose
bită a representanței naționale fran
cese pentru Kriiger este mai mult 
decât o simplă demonstrațiune. Ea 
cuprinde în sine o elocventă părti
nire a causei Burilor contra Engle- 
silor din partea poporului frances. 
Orî cât de mult s’ar sili guvernul să 
satisfacă conveniențelor diplomatico, 
ce le are față de Anglia, votul re
presentanței poporului îl desavuâză. 
Francia neoficială se declară hotărît 
în favorul republicelor sud-africane, 
și printr’asta se pune în directă contra
zicere cu nisuințele actuale ale po
porului engles.

Ce se va nasce de aicî pentru 
viitor nu se pote prevedă. Francia 
a dat pe față, că e gata a sprijini 
causa dreptă a Burilor, îndată ce 
i-s’ar da ocasiune, cerând vre-una din 
puteri un tribunal de arbitri între 
ei și Englesî.

De va pută Kriiger se doben- 
dăscă și dela Germania măcar atât 
cât a dobândit dela Francia, păte 
că i va succede a-șî ajunge scopul 
măcar în parte.

Limba cehică în bisericile roma- 
no-catolice. Cehii încep tot mai mult să 
desfășure o mișcare în favorul întrodueerei 
limbej slave în locul celei latine din bise
ricile lor.

Au început întâii! a cânta cântările 
dela liturgiă în limba slavă, apoi unele 
rugăoiunl, aoum încep a pretinde să se în- 
troduoă și la oficiarea serviciului divin 
limba cehă în locul oelei latine. Alături cu 
credincioșii merg și preoții mai tineri cehi, 
așa că multe biseriol rom. cat. sunt a<jl 
mai mult naționale cehe, decât latine.

Metropolitul Boemiei Skrbensky nu 
de mult a dat o pastorală ou motivarea, 
că limba liturgioă a catolicilor fiind esolu- 
siv limba latină, interzice cântările și ru
găciunile săvârșite în limba slavă.

„Narodni Listy" însă atacă cu vehe
mență pastorala și d>oe între altele:

„Poporul oeh nicl-odată, nici într’un 
mod, niol cel mai mic semn n’a dat, că 
s’ar răsvrăti în oontra biserioei catolice și 
Metropolitul totuși a interes de-a cânta și 
a-se ruga în limba cehă.

„Să nu uite", cfioe mai departe „N. 
L.“, „Metropolitul Skrbensky, că astfel de 
ordinațiunl, între împrejurările aotua'e es- 
oepțional de agitate, de loc nu sunt po
trivite să pdtă resista mișoării pornite sub 
devisa „Los von Romu (Nu mai vrem să 
soim de Borna), mișaare ce amenință a lua 
proporțiunl tot mai mari. Aoâsta ordina- 
țiune deșteptă fără îndoială în popor ideia, 
că ore n’ar fi consult a introduce in biserica 
cehă direct și fără incungiur liturgici slavă, 
oeea-oe biserica din parte-i niol nu păte 
interzice*.

Scoterea salariilor învățătorilor.
Sub titlul acesta primim dela un distins băr

bat din diecesa greco-unită a Gherlei următorul 
articul:

In Zilele nâstre nu mai avem 
lipsă de Iesuițî pe lângă episcopii 
noștri, ca se se Introducă și susțină 
clericalismul în biserica ndstră unită. 
Clericalismul a pătruns cu desăvâr
șire cercurile nostre mai înalte preo
țesc!, carî aștâptă tot darul dela 
Roma și dela recomandația episco- 
pilor romano-catolicî și din aceste 
cercuri se cobâră și întră pe Zi ce 
merge mai adânc în preoțimea in- 
ferioră, pentru-că: „precum cântă 
paserile cele marî, așa ciripesc și 
puii lor“.

Apoi barem! dâcă ar fi absolu
tismul preoțesc cel consciu de sine 
și de scopurile sale, al preoți mei ro- 
mano-catolice. Dâr cel dela noi nu 
este decât o parodiă a aceluia; are 
tote păcatele absolutismului în mă
sură potențată, dâr nici una dintre 
virtuțile lui.

La romano-catolicî vedem în 
general, că în tăte afacerile relative 
la biserică și scălă se edau de foru
rile competente cu multă îngrijire 
ordinațiunl bine cumpănite, cari sunt 
cu stricteță esecutate. La noi ordi- 
națiunile, în multe cașuri nepractice, 
pentru că ’s făcute de ămenî, cari 
nu cunosc lumea și împrejurările, nu 
se esecută unele nicl-odată, altele nu
mai pănă la un timp, apoi se dau 
uitării.

Cine ar crede, că lefile învățăto
rilor noștri unde se scot, se scot și 
aZi prin încrestătură, aruncându-se 
odiul acestei proceduri neplăcute asu
pra învățătorului, a scolei și sântei 
cause a deșteptărei poporului. N’au 
ajuns absolutiștii noștri cu înțelep
ciunea lor de guvernare păn’ acolo, 
încât să afle și se impună un mod 
mai practic și mai puțin stricăcios 
causei învățământului de a provedâ 
pe învățători cu lâfa lor ? N’ar fi 
mai consult a dispune, ca în fiă-care 
comună bisericâscă să se facă cu 
începerea anului nou budgetul aces
tui an și să se statorăscă suma, ce 
este a se acoperi prin crestături de 
credincioși, impunându-se acestora a 
plăti crestătura lor în patru rate an
ticipative la mâna curatorelui sub 
titlul arunc bisericesc-școlar ? Credin
cioșii ar sci înainte, când și cât au 
a contribui la lipsele bisericei și sco
lei lor, cei mai zeloși ar plăti regu
lat, curatorele ar avea timp a se în
griji de astrîngerea celor nepăsători 
la plătire, cu vremea toți s’ar deda 
a plăti regulat, învățătorul și-ar avă 
micul său salar la timpul său, sigur, 
și nu ar fi espus cu învățământul 
poporal cu tot la odiul poporului ne
pricepător, âr pentru trebuințele bi-
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Curier parisian.
I. Esposiția din 1900.

II.

Esposiția din 89 s însemnat triumful 
inginerilor. Turnul Eiffel, acest uriaș sfelt, 
acdstă minune de combinație, a fost „clouu- 
ul ei. Care a fost „clow“-ul esposiției din 
1900? Nu se seie. O fdiă umoristioă spune 
că „minunea minunilor1* a fost un esposant, 
care n’a fost premiat.

Se scie însă una, că esposiția din ăst 
an a însemnat victoria eleotrioității și a 
arohiteoturei. In fie-care (fi se consuma 
electrioitate de peste un milion de volte! 
Săra oând se întuneca, începea o mișcare, un 
sbuoium, un sgomot uriaș în palatul electrici
tății. Mașina „Helios" din Franofurt luora cu o 
putere de 500 de cai, mașina firmei „Sie- 
men și Halske" din Berlin ou tot atâtea și 
alte Zeol de mașini cu câte 500—3000 de 
puteri de cai.

Specialiștii spun, că architecture a 
oâștigat enorm de mult prin esposiția acdsta. 
RevelațiunI nouă si multe li-s’au dat ar- 
ohiteoților. S’au văZut materiale de zidit 
nouă de tot, astfel un fel de cuburi din 
tărîță condensată și închegată ou un fel de 
clei, în oare se pot Boulpta ușor ori-oe 
figuri pentru fațada caselor. Interiorul oa
selor are să se schimbe cu totul prin in
vențiile cele nouă. Soările au să faoă loo 
unui soiîi de asoenBorii perfecționate și — 
se spune — frumdse. Sobe n’au să mai 
esiste, căci un fel de oonduot eleotric prin 
păreți îți dă posibilitatea să înoălZesoI la 
50° o casă ou 7 etaje în 6 minute. Și alte 
minuni de acestea ol-că au văcjut archi- 
tecții.

Și totuși, niol palatul eleotrioității, 
nici platforma mișoată de electrioitate n’au 
fost „cZou“-ul reounosout al esposiției, și 
nici vre-un monument arohiteotonio. După 
mine „c?ou“-ul esposiției a fost „rue des 
Nations1*.

A fost o idee strălucită a d-lui Picard 
de a învita tdte națiunile să-și clădescă 

câte un palat în esposițiă. Tote pănă și 
oele mai depărtate colonii din Asia și Africa 
au răspuns la acest apel, tdte au alergat 
la Parisul, ce-1 iubesc, oa să-l împodobâscă 
cu un juvaer. Statele din Europa și-au clă
dit pavilidnele pe marginile Senei, coloniile 
în jurul Trooaderului. Franța însăși n’a 
avut nevoie să-și olădeseă pavilion, esposi
ția întrdgă a fost pavilionul ei măreț. Es- 
oepțiune a făcut și Rusia, „aliata" Franței. 
Dintre tote statele ei i-s’a dat un loo a 
parte, un loc de ondre. Și oolosul dela ost 
a zîmbit și a primit tdte lingușirile Franței, 
aoâstă soră mai mică, căreia îi inspiră 
atât respeot.

Deoă privdi de pe malul opus al Se
nei la aodstă „Stradă a Națiunilor", aveai 
o privelisoe înoântătdre. Fie care stat a 
cercat să dea oeva mai frumos decât statul 
veoin, fie-care a dat oeva oaracteristio, așa 
oă se desfășura multă istoriă culturală în 
aoăstă stradă olădită pentru oâte-va luni.

Italia începea șirul ou un palat somp
tuos, o combinațiă ingenidsă din biserioa 
Sau Marco din Veneția și alte monumente 

istorice. Țâra, unde arta n’a dispărut nici
odată, unde ea însă s’a arătat de multe ori 
mai străluoitore decât pretutindeni, ne-a 
dat o clădire bogată în forme și poddbe, 
în aur și în culori. Și în interior o altă bo- 
gățiă. Stiolăria de artă, odinidră atât de 
renumită, astăZl a luat drășl un avânt pu- 
ternio și Italia ține să ne arete oă ea merge 
în pas cu Europa, păstrând aureola trecu
tului.

Urmdză Imperiul osman, oare a ohel- 
tuit sume de neoreZut pentru acest pavi
lion uriaș. Și Turoii au espus ce au ei,co- 
vdre, dulcețuri, mătăsuri, ba chiar și 
„danse du ventre". Și ca o viorioă rătăoită 
într’un oolț plin de frunZe usoate și pe 
jumătate putrede, un Turo tînăr ou oul- 
tură europdnă a espus o invențiă: un fel 
de plug automat. Dâr oovdrele acestea 
grele și prăfuite umplu atmosfera de un 
aer oald și putred, care te învită la trân
dăvie. In atmosfera acdsta nu pdte pros
pera nimic, ei totul îșl merge mersul său 
spre peire,

Statele- Unite n’au avut cu ce să-și 

/
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sericei încă ar fi totdeuna bani gata 
în cassa curatorelui.

Acea împrejurare, că pentru scâ- 
terea lefilor învetătoreacî sunt de un 
timp încbce disposițiunl mai aspre, 
decât pentru esecutarea aruncurilor 
bisericesc!, n’are se împedece foru
rile bisericesc! mai înalte a dispune 
procederea îndegetată, pentru-că:

1) Cu măsurile aspre stricăm mai 
mult decât folosim causei, mai ales 
causei învățământului. Prin urmare 
aceste mesurl, încât numai se pbte. 
sunt a se evita, unde este vorba de 
biserică și scâlă.

2) Pentru-că și aruncurile bise
ricesc! sunt datbre organele adminis
trative a le scote în cas de lipsă.

3) Pentru-că în cașuri de mare 
necesitate și urgentă tot se pâte 
arăta și scâte lâfa învățătorului deo
sebit de celelalte spese bisericesc! și 
școlare.

Ei, dâr stabilirea budgetelor 
anuale, încrestarea drâptă a defici
telor pe credincioși și plătirea su
melor încrestate la mâna curatorelui, 
nu se pot face fără de ore-care or- 
ganisare representativă a comunelor 
nostre bisericesc!! Forurilor năstre su- 
periore bisericesc! însă li-e târnă de 
asemeni organisăr! representative, 
căci — lioriendum dictu — acâsta ar 
fi începerea sinodalitătii respinse — 
păn' acum—la romano-catolicii cei-ce 
nu se razimă pe popor, prin urmare 
de respins și la noi uniții cei-ce 
n’avem aprope alte mijloce pentru 
biserrcele și șcblele nostre, decât 
ajutoriul poporului. Apoi nu doresc 
sinodalitatea nici în cercurile mai 
de jos preoțesc! multi, fiind-că or- 
ganisafia acesta representativă taie 
calea la multe abusuri și volnicii, 
dă nascere la așteptări și pretensiuni 
fată cu preotul, învățătorul și fătul, 
de cari aceștia de multe-or! nu bu
curos vor să audă.

Romano-catolicii au senat pe
dagogic regnicolar, care se ocupă 
cu tot felul de învățământ confesio
nal, ia posifiă fată de ori-ce iniția
tivă a guvernului pe terenul instruc- 
tiunei publice și cuprinde în sînul 
seu tâte capacitățile pedagogice ro- 
mano-catolic“.

La noi, gr. unitii, n’a cugetat 
nimeni a înființa așa ceva, deși nouă 
ni-se pun colnic și cu intențiunile 
cele mai rele piedece și greutăți în
vățământului și ca la confesiune și 
ca la națiune.

Reuniunile învetătoresc! romano- 
catolice au representanta lor regni- 
colară, în care se discută de cei mai 
aleși învățători rom. cat. din țâră 
tâte trebile învățătorilor și învăță
mântului poporal și prin care se fac 
pașii necesari spre a-se sana relele

umple pavilionul lor. In America totul e 
nou, operele de a<jl vor forma peste sute 
de ani fala museelor. De aoeea Americanii 
n’au espus nimio în palatul lor........deoât
dâr oeea oe e „praotio“ — un oficiu de 
poște și telegraf. Dâr însuși pavilionul zi
dit de dragul frumosei lui cupole a fost o 
esposițiă a progresului architecture! dincolo 
de ooean.

Urmează Austria cu un pavilion oo- 
ohet. Era oeva pur aristooratio în acâstă 
clădire cu bogatele ei soărl, oeva nobil și 
distins, fără să-ți fi putut da sâmă de oe. 
In interior, oa model de loouința unul bur
ghez bogat vienes, era odaia aranjată cu 
mult gust a decedatului român maoedonân 
Dumba. Ungaria a clădit uu palat după mo
delul castelului lui Huniade. Bătrîn și cer
nit de vreme îl ea esteriorul, âr interiorul 
oonținea o colecție valorâsă de lucruri veohl. 
Și oând vedeai tâte aoestea te întrebai : 
„Pavilionul acesta arată un stat vechili, ou 
cultură veche. Ungaria sâ fie acel stat? 
Allons done! Nemții da, ei ar fi putut’o face. 
Ei ar fi putut clădi un palat vechili plin de 

și a-se pune la cale cele mai eficace 
mijlâce pentru înaintarea învățămân
tului poporal.

La noi încă a fost și este vorba 
de necesitatea unei asemeni repre- 
sentanfe, dâr de făcut nu se face 
nimic pentru întruparea ei.

In trebile învățământului cele 
patru diecese gr. cat. sunt despărțite 
de olaltă cu muri chinezesc!. Cuget!, 
că nu suntem o provinciă bisericâscă, 
n’avem un cap bisericesc, pe Metro- 
politul, și n’avem interese comune 
de apărat și înaintat.

Dâr nici absolutismul cel ener
gic, activ și luminat al romano-ca- 
tolicilor nu pbte corăspunde cum să 
cade, nu pbte produce pe terenul 
bisericesc și școlar, ceea ce se cere 
acjh ceea ce cu drept cuvânt doresce 
și pretinde lumea doritbre de pro
gres mai eficace. Și lipsesce puterea 
iresistibilă, zelul, însuflețirea și in- 
clinarea spre jertfe a massei credin
cioșilor. Acestea nu se pot câștiga 
decât numai prin participarea mas
sei credincioșilor la lucrările, nisuin- 
tele și stăruințele superiorităților bi
sericesc!, prin... sinodalitate.

Pentru aceea nu încetăm noi, 
greco-unitii, a esclama: Sinodalitate, 
vină împerăția ta!

—s —

Doî fișpani noi.
„Magyarorszâg“ vorbind despre 

Kiss Bâlint și Beldy Las zio, cari se 
asigură, că deja sunt numit! fișpani 
la Brașov și Târnava mare, îi ca- 
racterisâză în modul următor:

Unul din ei (Kiss Balinth), a fost 
membru al fostei partide naționale de oo- 
lore pronunțată, catolică. împrejurarea că era 
oposițional, o amintesoe în favbrea lui. 
Cinismul politic nu i-a stăpânit sufletul. 
Oumcă el stă aprope de vederile episco
pului Mailath, de-asemenea nu i-o i-au în 
semă, cu tote, că văd o deosebire între 
spiritul guvernului liberal, și între oonoep- 
țiunea lui. Acesta însă fiind cestiune de 
oonsoiință, stă înafară de judecată. A pune 
în comitatul luteran al Brașovului un fiș- 
pan, care e cunoscut oa catolic bigot, nu 
se pote considera tocmai de o apuoătură 
din cele mai norocite, oăol după legile bu
nului tact nu se obiclnuesce ca înaintea 
paoificării să se creeze nouă dificultăți, de 
altă parte ar fi mai mare greșala, dâoă la 
numirea de fișpani ar predemina puncte de 
vedere oonfesionale și tocmai de aceea par
tea acâsta a cestiunei nu se pâte difieulta.

Pe oelalalt fișpan (Beldy Lâszlo) Banfiy 
l’a adus în dietă. E de patru ani deputat; 
a avut ooasiune să se validiteze în olub, în 
oomisiunl, în cameră. Nu s’a validitat.

Afară de cunoscuții lor personali oine 
mai soie ceva despre cei doi fișpani nou 

amintiri istorioe. Dâr n’au făout’o. Germa
nia a clădit un palat într’un stil vechiu- 
german modernisat, așa cum se fao ac]I 
multe palate prin Niirnberg și Lubeok. 
Aranjamentul din lăuntru e tot modern. 
Germania a vrut să arate, că nu e mândră 
de ceea-oe a fost, ci de ceea-ce e. Are de 
bunăsâmă dreptate, dâr era prea multă în- 
gânfare berlinesă în acest palat care purta 
însoripțil nemțești sforăitore și pline de 
vorbe oa „Kraft“ „Arbeilu etc. Era oeva 
neplăcut, oeva de parvenit în tot pavili
onul aoesta, era prea mult aur și acest aur 
prea sămănă cu cele cinci miliarde smulse dela 
Franța. Cel puțin în Franța nu se cuvenea 
să arate îngâmfarea acâsta.

Frnmdse în modestia lor erau pavilio- 
nele țărilor din nord. Swedia și Norvegia au 
arătat ceea-ce sunt, au espus blăni și pes
cării, nimio mai mult. Ba da, Norvegia a 
espus lucrurile lui Nansen. De ast-fel de 
omeni au dreptate Norvegienii să fie mân
drii. Danemarca și mai modestă., într’un 
colț din rangul al doilea și-a clădit o vilă 
numai pentu oa să fie și ia representată, 

numiți? Ce fel de ramură a carierei pu
blice au oultivat’o ei? Unde și-au câștigat 
merite pentru oa să li-se încrâdă lor sbrtea 
națională și politică a ținuturilor celor mai 
delioate ale patriei nostre?

Problema lor nu consistă numai într’a- 
oeea, ca să silabiliseze telegramele cifrate 
pe baza cheei de oifre, oe li-se dă. Unde 
au dat ei dovefli despre deșteptăoiunea, 
tactul și agerimea lor? Asta nu vine dela 
sine de-odat.ă ou ofioiul. Sciu ei impune 

; prin pășirea lor? Sciu să convingă prin 
valorea lor? Sciu să conducă pe oale so- 
oială, să influințeze și se îndatoreze prin 
prevenirea și personalitatea lor?

In curând o vor proba-o. Mii de scuze, 
dâr timpul înoercărilor a trecut. Șă se sfîr- 
șâsoă odată veclnicele esperimentărl.

Mai ales în Brașov decurge o luptă 
desperată în jurul ideei de stat național 
maghiar. Maghiarii după număr sunt mai 
mulțl, deoât Sașii și au o inteligență vigu- 
râsă. împrejurarea aoâsta a născut alianța 
între Sași și Valahi. Cei aliațl sunt capa
bili de a desfășura mai mare putere, deoât 
amioii ideei de stat maghiar.

La aoâsta se mai adauge, că Brașo
vul este cuibul principal al agitațiunei va
lahe. E vecin ou România, unde agitatorii 
dinafară se duo la vilegiatură prin ținutu
rile sănătâse muntâse — dinoâce și dincolo 
de munți — după cum ei s’au obicinuit a 
deosebi Ardealul de România, — e stabilă 
și legătură de afaoerl, de politică și 
literară între ei. Aici se plămădueso pla
nurile. Aiol e și tabăra prinoipală a Sașilor 
vercjl și utopiile pangermane aiol au prins 
oea mai adâncă rădăoină.

In fine întrâbă: Este permis oa la un 
asemenea loo să flă numit fișpan un băr
bat, care n'are treout și greutate politică, 
trăind la sat, oare n’a mai figurat în 
țâră și în oomitat? Și la Târnava mare 
permis a fost a trimite un bărbat al oă- 
ruia nume este ounoscut numai zeloșilor 
cetitori ai rubrioei balurilor și picniou- 
rilor?

Așa vorbesce organul lui Bar
tha despre cei doi noi fișpani. Mai 
trebue bre comentar?

Una am voi totuși se i-o spu- 
nerp cjiarului archișovinist. De ar 
corespunde de flece or! mai mult 
acele persone așteptărilor sale, ce 
crede, că ar fi atunci? Sunt cei dela 
„Magyarorszâg" așa de naiv! se 
crâdă, că atunci doi Omeni trimiși 
aici de guvern ar putâ să răstorne 
cu fundul în sus lumea și țâra ar- 
delenâscă și se strămută osia des- 
voltării seculare și milenare a două 
popore cu trecut istoric și cu cul
tură națională?

Atunci ar trebui să fiă de compă
timit cei dela „Magyarorszag“.

să răspundă la apelul amical al Franciei. 
„Noi n’avem mult, ce să vă arătăm“ au 
spus ei, blamând sumeția unor țări ca Bos
nia și Herțogovina, cari au cerut loo pentru 
palatul lor între puterile mari. Și ast-fel 
n’a espus decât scaune și mese, jurnale și 
utenzilii de scris, pentru-oa omul obosit de 
fuga lui prin esposiție să aibă unde să sa 
retragă și să se odiohnâsoă. E caracteristică 
acâstă trăsătură umanitară pentru țâra, în 
care se faoe mai mult pentru biuele dea- 
prăpelui.

Țâra oare a uimit mai mult pe stră
ini a fost Finlande. Prin originalitatea sa 
pavilionul lor frumos te atrăgea pentru-oa 
să-ți arate oât de adâuo a pătruns cultura 
la acest popor subjugat de Ruși. Țâra 
aoâsta nasoe omeni mari și desigur oă 
Omeni, oarl vor soi sdrobi lauțurile solăviei.

(Va urma.)

Din România.
Noul oomitet al seoțiunei Ligei oul- 

turale din BuourescI, întrunineu-se în 17 
Noemvrie a. c. în ședința ordinară, s’a con
stituit în modul următor: Președinte-. Sava 
Șomănescu. Vice-președinte oolonel : I. Bă- 
dulesou și l-t colonel Tudoriu. Casier : G. 
I. Bombă. Secretar: I. T. Ghioa. Membrii: 
V. D Păun, N. Cosăoesou, M. Rahtivani, 
I. Cliciu.

*
Marți, 14 Noemvrie, s’a sărbăiorit în 

Tulcea aniversarea am xărei Dobrogei. Nu- 
mărâse telegrame de felicitări au tost tri
mise de cetățenii Tulceni și de autorități 
M. S. Regelui. Orașul a fost pavoazat.

*
D-l Dumitru Giuvaru, membru la Cur

tea de acel din bucuresci și fost președ nte 
al Curței cu jurați în timoul judecării pro- 
oesului Bulgarilor implioațl în asasinatele 
politice, a fost decorai, de M. S. Regele cu 
ordinul Corâna României în gradul de co
mandor.

*
Comisiunea Camerei pentru proectul 

de răspuns al Adunării depuiaților la Me- 
sagiul Regelui se compune din d-nii Virgi- 
liu Arion, Barbu Delavrancea, Gr. Ghica- 
Deleni, Gr. Mânu, Barbu Păltinânu, Gr: 
Triandafil și Mih. Vlădescu.

*
Comisiunea de răspuns a Senatului la 

Mesagiul Tronului se compune din d-nii : 
Mihail Cornea, P. Missir, Gr. Cogalniceanu, 
C. Ghica și Gr. Tocilescu.

*
Direcția generală a închisorilor aho- 

tărît, că cei 9 condamnați în complotul 
bulgăresc să-și facă pedâpsa în urmăcorele 
închisori:

Alexandru Trifanoff, oondamnat la dr I 
ani, la penitenciarul Mislea; Boi iu llieff, 
Stoian (limitrofi, Nicolae Miteff, Mitu Stoi- 
oeff, Chr. Carambuloff și Spiru Alexoff, 
condamnați la muncă silnică la salinele din 
Doftana; studentul Aohim Peteff, condam
nat ladsceanl reclusiune la Mărgineni și Ni
cola Bogdanoff condamnat la detențiune, 
pentru-că a luat parte la un complot con
tra Regelui, îșl va fa.oe osânda la mănăs
tirea Dobrovăț, unde va avâ o odaie 
specială.

Os-i 9 condamnați nu vor fi transportați 
dela VăoărescI, deoât peste vre-o 10 dile,

*
Iu diua de 8 Noemvrie ourent, s’a în

ființat în BuourescI o societate, ou numele 
de Trajan, oare are de S‘ Op de a servi 
asociaților pensiuni și ajutore, de a capi
tal sa suinele pentru formarea de zestre, 
precum și de înființarea unui munte de 
pietate. Afară de aoeste BOOpnrI, emina
mente filantropice și de un înalt interes 
economic, societatea ar-> și un soop social: 
asistența publică judiciară, spre a se apăra 
și susține interesele societarilor înaintea 
tuturor instanțelor judeoătores 1 și adminis
trative. După cum se vede, înființarea 
acestei societăți, ou scopuri multiple și 
utile, corespunde unei nevoi în deobște 
simți Lâ.

Din Bulgaria.
Țliarul român ^Peninsula Balcanică11 

pubiioa în numărul său ultim de Dumineoă 
următorele informațiunl din Bulgaria:

Sw gurii continuă cu extorcările de bani 
dela Români. Primim din Plevn» următorea 
sorisore:

„La 11 Noemvrie trei delegați ai co- 
„miter.ului suprem din Sofia s’au presentat 
„la Mihail Pamiha, un bogat compatriot 
„de al nostru, oare ține un mare hotel aici 
„la Plevna și are mai multe alte proprie
tăți. Delegații patnoțl, fără să dea nici 
„bună 4<u& oând au întrat în oasă, au pus 
„cuțitele și revolverele pe masă și s’au 
„adres«t cu uu ton poruncitor oătră Pa- 
„miha, ca să cumpere 10 acțiuni de oâte 
„500 fr., amenințându-1 că, dâoă refusă, 
„o să-l emore. Pamiha le-a spus, oă nu 
„cumpără decât 2 acțiuni, âr pentru rest 
„nu p6te face nimic, oăol nu dispune. După- 
„oe au luat 1000 fr., bandiții s’au năpustit 
„asupra lui și i’au bătut așa de rău, încât 
„bietul Pamiha a rămas pe loo întins, ca 
„și mort.“

„Rugăm, oa România să ia măsuri în 
„contra acestor bandiți, oăol dela Turoia 
„nu avem niol o speranță de ajutor și de 
„scăpare".

Românii din Sofia vin la București. Se 
scie, că în urma perseouțiunilor și amenin
țărilor comitetului maoedonean, vre-o 20 
comeroianțl români din Sofia au înohis 
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prăvăliile și s’au stabilit ca familiile lor în 
Buoureeol.

Aflăm acum, oă un alt rend de frun
tași români din oapitala Bulgariei au pornit 
spre Buourescl^ din causă oă oomitetul ame
nință ou mdrtea, dâoă nu onmpâră aoțiunl. 
Printre aoeștia este și D. Gh. Ghiricociu, 
președintele și fundatorul sooietății româ
nesc! Sprijinul.

Meetingurile Bulgarilor. Ni-s» comunică 
diu Rusciuo, oft acolo se țin dese întruniri 
și conferințe naționaliste, în cari oratorii 
întrebuințâză un limbagiu forte violent la 
adresa României. La întrunirea de alaltăerl, 
oare s’a ținut în sala „Gradaska Zadanie”, 
a vorbit profesorul Mihailozslci într’un stil 
vehement și în aplausele unui auditoriu 
torte număros.

Sarafoff aclamat. In urma senținței 
date de Curtea cu jurați, aflăm că la Sofia 
a avut loo o manifestație grandidsă pentru 
Sarafoff. Nu se aucjea decât trăâscă Napo
leon, t, ăâscă Kruger!

Crisă ministerială în Bulgaria. In ao- 
tualul guvern din Sofia, Papricoffrepresintă 
partidul militarist. El este un instrument 
orb al lui Sarafoff și rămânerea lui la gu
vern, este un pericul permament pentru 
sort-a Românilor din Bulgaria și o dovadă 
oe spiritul răsboinio al Bulgarilor oontra 
nâstră. Din oontră Radoslavoff, ministru de 
intern*, este omul oare vre se aducă apla
nai e în ooufliotul ou România. Faptul, oă 
depeșile sunt contradiotorii asupra orisei 
ministeriale din Sofia, dovedesoe svîrooli- 
rile guvernului bulgar, din oausa antago
nismului dintre Papricoff și Radoslavoff.

liavntarea lui Papricoff. Cu ooasia ani- 
versărei bătăliei dela Slivnița, (jeoe coloneii, 
printre cari și colonelul Papricoff, ministru 
<le rSsboiu, au fost înaintați generali.

înarmările Bulgarilor. Bulgarii au 
înarmat cu tunuri moderne vasul Nădejdea, 
oare e un vas nou și oonstruit după oele 
mai moderne sisteme. Armamentul a fost 
adus pe mare dela Odesa.

Bulgarii au intrat în tratări ou ingi
nerul italian Elba, pentru furnitura a două 
vase de invenția sa, unul pentru apărarea 
Varnei și altul pentru Burgas. Aoeste vase 
se oonstrueso la Genua și se așteptă să fiă 
gata peste opt luni.

In totă Bulgaria se fao eseroiții mi
litare cu un z-1 estraordinar. Cetele de vo
luntari sunt puse sub oomanda unul căpitan, 
care-i eseroitâză în tdte rjilele.

S’a ordonat tuturor comandanților, ca 
să adreseze ministerului un raport asupra 
lipsurilor în oas de mobilisărl.

SUIRILE DtLELț
— 20 Noemvrie v.

Conference la Ateneu. Inaugurarea 
conferințelor Ateneului Român pe 1900— 
1901, se va face Duminecă, 26 Noemvrie v. 
■orele 8 și jumătate săra, prin oonferința 
d-lui Dr. Bdbeș-. „Regenerarea națiunei ro
mâne. u

Biserică licitată? piarele din Buda
pesta aduo soirea din Timișâra, oă în co
muna Scheuș din comitatul Caraș-Severin 
s’ar fi vândut la lioitațiă biserica românâscă 
ide-aoolo (! ?) cu 600 de corone. învățătorul 
Mihail Polipoa să fi dat adeoă în judecată 
■comuna biserioâsoă pentru restanța salaru
lui său de pe un an în sumă de 600 oo- 
rbue, er neplătindu-se să fi oerut vânzarea 
pe cale de e-iecuțiune a biserioei. Pîrîtoru- 
Jui, fiind-că nu s’a aflat nimeni, ca să dea 
mai mult, î-a rămas lui biserioa pentru 
suma de 600 oorone. — Asta totuși e prea 
,gr6să și dela raportorii jidano-maghiarl, 
cari nu se sfieso de niol un fel de născo
cire mincindsă.

Mesuri luate de Turci contra re
voluționarilor. Guvernul turoesc a inter
zis pleoarea în străinătate a tinerilor oreș- 
?tinl în verstă de mai puțin de 21 ani, pen
tru cuvântul, că aoeștia se reîntorc cu idei 
revoluționare și devin un element de dis- 
ordine în imperiul turceso.

Stomacul unui copil. Colegiul chi
rurgilor din Londra a primit pe sâma mu- 
seului o colecțiuue interesentă. într’un du- 
lăpior de stiolă sunt o mulțime de obiecte, 
oarl tdte s’au aflat în stomaoul unei fetițe 
de fleoe ani, care încă trăesoe. Nu de mult 
a fost dusă la spital o oopilă slabă și pa
lidă; suferea de-o slăbiciune în tot oorpul 

și pe 4i ce mergea devenia tot mai de
bilă. Simptdmele copilei erau: grâță vio
lentă împreunată ou vărsări. Medioii nu-șl 
puteau esplioa oausa, pănă oe fetița într’o 
Zi vărsa un ouiti de laț 15/8 policari de 
lung. Au întrebat’o pe copilă și a mărturi
sit, că ea a mai înghițit înoă alte cinci 
ouie diferite. Starea copilei era torte gravă ; 
de aceea medicii au hotărît ca numai de
cât să-i desfacă stomacul. Patru chirurgi 
au fost de față la operațiă și cu ajutorul 
deștelor au scos mulțime de obiecte din 
stomacul copilei. Spre marea mirare a me
dicilor, nu era vorba numai de 5 cuie, ce 
le-a înghițit, ci ei au aflat 42 cuie de laț, 
93 cuie de alamă și ținte de fier lungi dela 
l/4 —1 policar, 12 cuie mari, unele cuie cu 
gămăliă de alamă, 3 nasturi de guler, un 
ac de siguranță și o mulțime de ace. In 
Ziua după operațiă oopila mai vomă înoă 
trei ouie de laț și două ținte, în Ziua a 
treia eși la ivâlă o peniță și așa timp de-o 
lună a mai dat afară înoă 30 ouie de laț, 
8 ținte și o peniță de scris. Luoru de mi
rare. Aoeste 200 de obiecte copila le-a în
ghițit în timp de opt luni. După spusele 
medioilor, aoesta e unioul oas, (afară de-un 
singur cas ou sfîrșit mortal), oă s’au aflat 
atâtea obieote înghițite într’un stomao de 
copil.

Fete de Evrei — în mănăstire. 
Din Craoovia se telegrafâză, oă 18 fete de 
Evrei se află închise în mănăstirea călugă
rițelor Feliciane, cari le-au botezat în reli
gia catolică. Părinții aoelor fete au căutat 
înzadar să le potă scote de-aoolo. Fata 
Araten se află aoum într’o mănăstire în 
Polonia rusesoă. Tatăl ei va intenta din 
nou acțiune, spre a încerca să-și recapete 
copila.

Rectificare. In numărul trecut, de Du
minecă, în raportul dela Reuniunea femeilor 
române, în coldna a doua a artioulului, unde 
e vorba de dăruirea celor 400 oor. din erbre, 
s’a Zis: „Dominio“ Rațiu; coreot e însă 
Dănilă Rațiu. Pe pag. 3 mai e erârea de 
tipar, că în loo de urnă s’a tipărit „urmă“.

200.000 cordne în bani gata se pot 
câștiga ou un los al XXI c. r. loteriă de 
stat pentru scopuri de binefaoere. Sortarea 
va urma în 13 Deoemvrie. Loteria acâsta 
oferă șanse de câștig favorabil, fiind 18,122 
câștiguri, cari se plătesc în bani gata ; 
având și scop de binefacere,' ou atât mai 
mult merită atențiune. Prețul unui los este 
de 4 oorbne.

Manifestațîunile pentru Kriiger 
și Englesii.

In unele cerourl se oredea oă manifes- 
tațiunile de simpatiă ou oare a fost primit 
președintele Kriiger, guvernul engles va 
răspunde notifioând puterilor anexarea 
Transvaalului. Pănă acum nu e’a întâmplat 
nimio. „Westminster Gazette11 constată re 
gretele unor Zlare englese, oă notificarea 
nu s’a făout și oă Anglia a trebuit să su
porte umilirea de a vedâ pe d-1 Kruger pri
mit oa șef de stat.

Nu ne îndoim, răspunde aoeBt Z’ar> 
că primul ministru șl-a dat bine sâmă de 
oeea-oe era prudent să se facă, dr plângerea 
ni-8e pare inoportună... Resultatul ar fi să 
transformăm pe beligeranțl în rebeli.

A notifioa anexarea înainte ca faptul 
să se fi îndeplinit, ar fi deci o sfidare di- 
reotă puterilor, care pănă aoum au păstrat 
neutralitatea cu o ooreoticudine perfectă.

Se repetă în Anglia, oă războiul din 
sudul Afrioei s’a transformat în guerillă; 
însă felul de răsboiti actual pote că nu e 
dintre acelea care ar permite juriseonsul- 
ților dreptului internațional să refuse a con
sidera pe Buri ca beligeranțl.

Un bre-care număr de beligeranțl buri 
ține înoă campania, unitățile bure sunt înoă 
destul de putornioe, destul de bine orga- 
nisate; ele lucrâză oonform unui plan de 
aoțiune; posedă artilerie, ele nu formâză 
deci bande de guerillă propriu Z’sei oare 
să nu asculte de- oât de autoritatea indivi
duală a unui șef de bandă.

Forțele bure, deși adoptând tactica 
guerillelor, constituesc încă o armată și sunt 
înoă în posiție de a opune o resietență for
midabilă ooupațiunei efeotive.

A notifioa îo aoeste condiții o aneo- 
sare oe ar avea de resultat a ne permite 
să tratăm pe Buri ca bandiți, ar fi un act 
de poliție și ar da semnalul unei seriose 

agitațiuni din partea amioilor Burilor din 
Europa.

Nu esistă remediu eroic pentru situa
ția aotuală; ’’uoendiarea fermelor n’a inti
midat pe Buri. Oe am câștiga noi, dâoă am 
trata pe Buri de rebeli, dâoă am împușca 
pe cei oe i-am prinde? Burii ar recurge la 
represalii și ar uoide pe prisonierii englesl 
în loo de a-i pune in libertate. Ar putea 
chiar să pue mâna pe trenurile pline de 
uitlanderl, cari se reîntorc în țâra lor.

Der, Z,ce contribuabilul, răsboiul a 
oostat 38 milione de franci pe lună, du- 
râză de 14 luni, și are să mai ție înoă un 
an? Țâra a consimțit la răsboiîl cu entu- 
siasm; țâra a cerut nu numai anexarea, oi 
și oapitularea învinsului. Politica acâsta 
pote să fiă bună sâu rea, dâr ar trebui să 
fie oine-va nebun ca să se mire, că a oostat 
timp și bani, mulțl bani!

Dâoă am oăuta să sourtăm răsboiul 
și să resolvăm apoi problema ce s’ar pre- 
senta în urmă, ar trebui să cercetăm mai 
întâiQ dâoă anexare și oapitulare sunt ter
meni sinonimi și dâcă primul termin este 
compatibil cu condițiile pe care ar fi just 
să le espunem adversarului nostru bur.

*
D. Kriiger a primit Vineri în 30 Nov. 

pe vice-președintele oonsiliului munioipal 
din Paris, oare i-a remis o medalie de aur 
oomemorativă a visitei sale la primărie. D. 
Kriiger a mulțumit călduros pentru dove- 
Zile de simpatiă ce i-se dau și a declarat 
din nou, oă pacea în Transvaal nu ar putâ 
resulta da cât dintr’un arbitraj.

D. Kriiger s’a dus apoi la Elyseu 
pentru a-șl lua rămas bun dela Loubet, 
care i-a înapoiat visita îndată.

Din China.
Corespondentul din Peking al ZîarilIu’ 

„Corriere della Sera11 publică o convorbire, 
ce a avut’o ou Li Hung-Ciang.

Aoesta a declarat, oă China nu e în 
stare să plătâsoă despăgubirile de răsboiu 
oerute de puteri. Coutraotarea unui împru
mut de un miliard și jumătate și arendarea 
și punerea veniturilor vamale sub suprave- 
ghierea puterilor însemnâză sfîrșitul inde
pendenței Chinei. El a propus, ca împru
mutul să fiă asigurat prin amanetarea mo
nopolului sării, dâr admite că acâstă ga
ranția n’ar fi suficientă.

Li-Hung-Oiang asigură, oă împăratul 
e absolut liber în acțiunea sa, și oă el din 
propria-i inițiativă a deoretat pedepsirea 
conducătorilor răsoolei.

*
„Daily Mail11 dă oăte-va amănunte 

asupra incidentului petrecut la Shanghai 
între FranoesI și Englesl:

Trei-Zeol soldați francesl au atacat 
pe nisoe englesl și au insultat pe polițiștii 
orașului — oa răsbunare pentru purtarea 
de mai înainte a unor soldați englesl față 
de camaraZii lor franoesl. Ei au ataoat 
și civili, întrebuințând baionetele și ră
nind pe mai mulțl inși. S’a făout oâte-va 
arestări și s’a decis o anohetă militară.

Complot anarchist militar în Belgia.
Diarul „Național11, din Bruxella, 

anunță, oă s’a descoperit un oomplot anar
chist, din oare făceau parte soldați din 
șodla de regiment a regimentului al 12-lea 
de liniă din Bouillon (provincia Luxen- 
burg). S’a desooperit o listă cuprinZend 
numele superiorilor și ale altor notabili 
oondamnațl la mârte de oătră complotiști. 
Superiorii aveau să fiă otrăviți și alții îm- 
pușoațl. Conjurații se declaraseră solidari 
în scris. Toți conjurații au fost arestați.

*

țliarul „Patriote11 dă următorele amă
nunte asupra complotului:

Două-Zeol de soldați din regimentele 
9 și 12 de linie se oonstituiseră din Iulie 
trecut în grup anarchist. Ei țineau întru
niri într’o oameră dosnioă a unei oâroiuml, 
în oare s’au aflat acum arme de tâte ca
tegoriile și sorierl anarohiate.

Conjurații hotărîseră să otrăvâsoă ou 
arsenio pe un sub-ofițer, să împusoe pe 
preot și să înjunghie pe primar; când sol
datul desemnat să asasineze pe preot a 
esitat în ultimul moment — tovarășii săi 
au hotărît să-l omore. Soldatul, aflând de 

acâsta, a denunțat totul, și imediat opt 
dintre oonjurați au fost arestați la casarmă. 
Ei au înoercat să spargă ușa și să fugă, 
dâr au fost surprinși la timp. Arestații au 
făout mărturisiri oompleote.

Scandalul e ou atât mai mare, ou oât 
printre oonjurațl se află fii de funcționari 
ai statului.

ULTIME SC1K1.
Colonia, 3 Decemvrie. Kriiger a 

fost încunosciințat, că împăratul Wil
helm, spre marea sa părere de reu 
nu-l pote acum privi. In urma acâsta 
Kriiger s’a hotărît a nu mai merge 
la Berlin.

Londra, 2 Decemvrie. Lordul 
Roberts confirmă soirea, că generalul 
bur Dewett a împresurat Dewetsdorp și că 
Englesii s’au predat avend 15 morți 
și 62 de răniți. Burii au luat 400 
de prisoneri și 2 tunuri. O colonă 
englesă de 1400 de soldați, care a 
fost trimisă în ajutor, n’a putut sosi 
la timp. Intre răniți se află și căpi
tanul Anson, nepotul ducelui de 
Cumberland.

Miinchen, 2 Decemvrie. „Muen- 
chener Nachrichten11 anunță, că ex- 
regele Milan se va căsători cu ba- 
ronesa-veduvă Atzâl, care e de ori
gine română și care se Zice că posede 
o avere de multe milione.

E9 E > B<: ■«. Bi.
O insulă plutităre. Vaporul engles 

„Arundel Castle“, oare a sosit de curând 
în țâra Foc, a descoperit în calea aa o 
insulă înotătore. Căpitanul vaporului spune, 
că în 6 Noemvrîe a. c. a trecut pe lângă 
o insulă, oare se află la 10.44 lățime nor
dică și 17.22 grade lungime ostieă. Insula 
are o lungime de 40 urme și 20 urme lă
țime. Pe insulă se aflau și arbori, între oarl 
erau unii înalț! și de 10 urme.

Literatură.
Pilde și sfaturi pentru popor. 

Sub acest ti tul a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora11 din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Pop Reteganu, cunoscutul 
nostru scriitor poporal.' Cartea oonține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
sorierl. cari cuprind diferite învățături pen
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman
dăm oa o carte torte de folos și de petre
cere pentru popor.

„ALBINA" institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor in luna lui Nov. 1900.

Intrate;

Numârar ou 1 Nov. 1900 . cor. 24,163.85 
Depuneri spre fructificare „ 184,760.91
Cambii rescumpârate . . „ 235,095.46
Conturi curente . . . . „ 2,228.76
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . „ 27,824.90
Monetă................................ „ 1,470.94
Comisiunl, cupone și efecte „ 9,847.70
Bftnoi...........................................  338,629.57
Interese și provisiunl . . „ 25,273.88
Diverse.................................„ 10,022.62

cor. 859,318.59

E ș i t e :

losif Oncio'â m. p

Depuneri spre fructificare . cor. 143,883.48
Cambii escomptate . . . 71 260,544.28
Conto curent ...................... 24,986.06
împrumuturi pe efecte și alte 30,509.92

împrumuturi..................... 71

Monetă................................ 71 3,188.05
Comisiunl, cupone și efecte 71 2,202.70
Interese și provisiunl . . 71 1,265.51
Soese și salare . . . . n 2,731.08
Biuol........................................ n 96,663.73
Diverse................................ 71 288,744.36
Numârar ou 30 Nov. 1900 . 71 4,599 42

cor. 859,318.59

N. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
dirigent. cassar.

comptabil.

Proprietar: Dr. Âure! Mureșiarm. 
Redactor responsabil: Grtgoriu fâaior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașov, 

se pot procura următârele cărți:

Instrucțiuni populare despre da- 
fo'-ințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, an. 1900. Pre
țul cor. 1.20 plus 10 bani porto. Pentru 
orientare spunem, că acâstă carte e un în
dreptar de o trebuința nespus de mare pen
tru toți câți au afaceri cu dările. Cine are 
cartea, n’are lipsă sâ alerge la diferite ca
șuri pe la câți și mai câți pentru sfaturi, 
o&oi cartea-i povâțuesoe mai bine.

*
1Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vendut până acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de WiHielm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
'ie lux. Prețul în Joc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este adi numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-(- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-j- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în scd- 
lele de băeți si de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 1). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucuresci. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu s6mă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor) de 
M. (J. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresci. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) JPoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. ou esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4cor.se vinde 
cu 2 cor. (-j- 10 b. porto.)

7) „ Vrei s& te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice sen 6se și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- b. porto).

,.ALBiNA“ institut de credit și economii 
FILIALA BRAȘOV.

Orele de birou:
cu începere din I Decemvrie 1900 

înainte de amedi: 9—1 
după, am6di: . . 3—5

1176,2—3

Cu începere dela 1 Ianu
arie 1901

etalonul de interese, 
pentru depunerile cu ab^icere 
se stabilesce cu 4 °|0 pentru 
cele fără abdibere 3’|2 °/o

1177,2-8

MlI fe
i
rit

„BERE PILSNER URQUELL!" 
din berăria „Biirgerliche Brăuhaus în Pilsen este 

cea mai fină și sănetosă bere din lumea.
Vendarea renumitei 

„Bere de iernă“ 
se începe 

Duminecăi, în 2 Decemvre!
3^ iwi® este M fâ hfeiL

HALA DE BERE PILSNER,
Strada Porții Ar. SS.(2-2.)

0
Subsemnatul aduc la cunoscința publică, că am des

chis cu i sept a. c. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară, 
în piața roșelor (sub Bucium) nr. 15.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele mai bune ateliere din 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu tot felul de materii din 
brauja acesta.

Practica mea de mai mulță ani ca croitoi în Viena, Bu
curesci, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a putb esecu- 
ta solid și prompt orl-ce comandă mi-sar face în branja acâsta, 
pe lângă coudițiunile cele mai convenabile.

Deci me rog de sprijinul și concuisul binevoitor al onor, 
public amator.
1—12
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pentru scopuri de binefacere militare

Ac6Sta Loterie de bani 
unică în Austria SegaS concesionată, 

ooaț-tae 18.122 câștiguri în bani gata 
în sumă totală de 418.<»4<) cordne.

Câștigul principal! este

200,000 Cortoe in gata.
Pentru plata câștigurilor ga.iantâză oficiul loteriei c. r.

Tragerea urmeză irevocabil în 13 Decemvre 1900. 
kz Un 80s 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 dă 
planul gratis.

s liosnrile se trimit franco.
Direcția oficiului loteriilor c. r.

despărțământul loteriei de stat.
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ABONAMENTE

i,a
„GAZETA TRANSILVANIEI11

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
P entru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni.
un an

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

s

3
6

12

fi.
11.
fi.

X

X 
X 
X
X 
X 
X
X
X
X 
X
X 
X
X
g
X

Pe
Pe
Pe

Abonamente h niwele eu data de
Pentru Austro-Ungaria:

an .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
................................................8 

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

Pe
Pe
Pe

)

10
20
40

fr.
tr.
fr.

2
1

ft —
fl. -

50 cr.

an .
șese luni 
trei luni

franci, 
franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

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

Administrațiunea „gazetei Transilvaniei".
a X

X
§X
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„Gazeta Transilvanieicu numerul ălO fii. se vinde- 
la librăria Nic. I. Ciureu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

4cor.se

