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Cum le merge Sașilor?
O plăcută sensațiă a produs în

tre Sașii ardeleni raportul publicat 
în foile din Budapesta despre o scurtă' 
convorbire dintre Majestatea Sa și 
deputatul sas guvernamental al Co- 
halmului Francisc Pildner, după un 
prâncj la curte, la care fusese invitat 
între alții și acest deputat. Reprodu
cem mai jos acâsta convorbire, după 
cum a fost publicată în rBudapester 
Tageblatt", în care seim, că Pildner 
a. debutat cu mai mulțl articulî avend 
de scop a arăta, că este cu putință 
ca naționalitățile, și în deosebi Sașii 
se pbtă trăi și se se pbtă desvolta 
pacinic între marginile legilor sub 
sistemul actual, inaugurat de minis- 
tru-președinte Szell.

Cu ocasiunea cercului, ce s’a 
tăcut în jurul monarchului după 
prânzul amintit, Majestatea Sa s’a 
adresat și cătră numitul deputat 
în limba, germană întrebându-1, „decă 
este Sas din Ardeal", s’a esprimat 
apoi cu cuvinte măgulitbre asupra 
obiectelor de artă săsescl, ce au 
fost espuse în Paris și, în fine, a 
sciricit dela el „cum le merge Sa
șilor".

Două momente din acestâ con
vorbire au trebuit să facă, firesce, 
cea mai bună impresiune asupra Sa
șilor. Cel dintâiu este, că Majesta
tea Sa s’a adresat cătră deputatul 
sas în limba germană. ț)iarele să
sesc! din Brașov și din Sibiiu văd 
în acăsta ca și în întrebarea despre 
„cum le merge Sașilor" o recunbs- 
cere a individualității poporului să
sesc și fac o asemănare între modul 
cum capul statului respectăză indi
vidualitatea națională a fiă-căruia, 
pe când funcționarii unguri de tbte 
gradele cred a fi datori oficiului și 
patriotismului lor, de a vorbi cu fiă 
care numai unguresce, pornind dela 
ideia falsă, că fiăcare cetățân ungar 
este Maghiar. Faptul ce-1 relevăză 
aceleași foi, că Majestatea Sa este 
însuși German, nu cade aici atâta 
în cumpănă, cât faptul, că monar- 
chul vorbind cu unul și altul dintre 

ospeții săi, și-a schimbat de-odată 
limba de conversafiă și a agrăit pe 
deputatul sas în limba lui maternă.

Este fără îndoială o dovadă de 
părintescă bunăvoință și interesarea 
Maiestății Sale de partea, ce au 
avut’o Sașii la espunerea obiectelor 
de artă și mai ales îutrebarea: cum 
le merge Sașilor ? „Așa întrăbă un 
principe, care e îngrijat de binele 
tuturor grupurilor supușilor săi" es- 
clamă „Sieb. D. Tagblatt".

Tbte aceste momente din amin
tita convorbire au trebuit să cau- 
seze numai bucuria Sașilor. Alta este 
cestiunea, dăcă ei pot să fiă tot așa 
de mulțumiți cu răspunsul, ce l’a dat 
Pildner Majestății Sale, arătând cum 
le merge Sașilor.

In punctul acesta, abstragend 
dela accentuarea firăscă a tradițio
nalei credințe cătră tron și patriă, 
foile amintite săsesc! divergăză întru 
cât-va în opiniunf. „KronstădterZei- 
tung" de aici releveză mai mult ca 
fbia din Sibiiu posiția, ce o are de
putatul Pildner ca membru al 
partidei guvernului, care posițiă 
nu i-a permis a spune ceea ce 
în acel moment trebuia să spună 
ivindu-se ocasiune rară pentru acăsta. 
Pildner s’a mărginit a accentua, că 
Sașii se simt fericiți aș! pută împlini 
sub prea înaltul scut problemele 
patriotice, ce li sunt date. Acesta 
accentuare a „problemelor patrio
tice" cuprinde în adevăr ceva, ce 
prea îți aduce aminte de trasele șo- 
viniștilor guvernamentali.

Piarul brașovean găsesce deci, 
că numitul deputat nu s’a folosit de 
eBtraordinara ocasiune, ce i-s’a dat 
și dice, că dăcă ar fi întrebuințat’o 
cum se cerea, ar fi trebuit să răs
pundă monarchului, că Sașilor le 
merge fbrte rău, căci limba ger
mană se persecută și li-se face din 
di în di mai grea îngrijirea de cul
tura lor naționala; tot mai mult se 
restringe folosirea limbei germane 
în contra legii și a dreptății etc.

In filele și în împrejurările de 
ad! a fost în adevăr ceva neobici
nuit interesul, ce l’a arătat monar- 

chnl cu ocasiunea unui prânz la 
palatul din Buda pentru națio
nalitatea săsăscă din Ardeal. în
tâmplarea a voit să nu se pbtă adresa 
decât la un deputat guvernamen
tal sas. Pildner însă nu este nici 
Stransky, nici Pațak și așa a răs
puns cum a credut mai bine, după 
vederile lui, ca un aderent înfocat 
al actualului ministru-președinte.

Majestatea Sa este informat de 
consilierii săi unguri, că Sașii sunt 
mulțumiți cu starea lucrurilor. Ast
fel dăr răspunsul lui Pildner a pu
tut contribui numai a-1 întări în acăstă 
părere.

Majestatea Sa și Sașii. Foile un
guresc! scriu, că din incidentul ultimului 
prânfl dat la curte, Joia trecută în Buda, 
între alțl mulp deputațl se afla și Franoisc 
Pildner, deputatul oeroului Cohalm. Majes- 
aatea Sa monarohul s’a adresat cătră Pild
ner în limba germană cu următbrele cu
vinte:

— „D-ta ești Sas din Ardeal?"
— „Da, Majestate" răspunse Pildner, 

„cu ocasiunea espunerei în museul artelor 
industriale a obiectelor de artă, destinate 
a fi trimise la esposița universală din Paris, 
am avut onbrea a Vă fi presentat."

— „Da, îmi aduc aminte, că Sașii au 
espus în adevăr obiecte de artă fbrte fru- 
mdse și rare. Cum le-au plăcut celor din 
Paris? Ai fost d-ta în Paris?

— „Am fost, Majestate, și mai de 
multe ori am fost martor, cum obieotele 
de artă săsescl espuse s’au bucurat de o 
atențiune măgulitbre atât din partea ma
relui public, cât și din a bărbaților de spe
cialitate.

— „Mă buour a aucji aoeste, căol în- 
tr’adevăr au fost espuse din parteB Sașilor 
luorurl frumose și demne de văcjut. Cum 
le merge Sașilor?

— „Majestate", răspunse Pildner, „sun
tem fericiți, că sub prea înaltul sout, ur
mând tradițiunilor părinților noștrii — sub 
umbra alarum tuarum — putem în oredință 
cătră tron și patriă, în întărirea eoonomioă 
a situațiunii ndstre, să ne împlinim proble
mele, oe ni sunt date".

— „Asta-i fbrte frumos," cpae monar- 
ohul, „mă buour, că aud acăsta".

Din Bucovina.
Alegerea de electori in Storojineț.
Dușmanii naționalității române 

din Bucovina ș!-au pus gând reu 
fața cu frații noștri. La alegerile de 
electori ei esercită cel mai detestabil 
despotism și volnicia cea mai neru
șinată. Etă, anume după „Deșteptarea*- 
din Cernăuți, ce s’a petrecut la ale
gerea de electori în Storojineț:

Marți în 27 Noemvrie la 7 bre dimi- 
nbța s’a strîns tot ce este Român în Sto
rojineț, condus de d-1 Dr. Ianou oav. de 
Flondor, părintele N. Filieviol, Dr. N. 
Blându și alții, înaintea primăriei comunale. 
Erau peste 500 țărani. Pe partea dușmană 
o minoritate de jidani, ultima oategoriă, 
rnpțl, defeoțl, de te priudea mila. începutul 
alegerei era fixat la brele opt. La sosirea 
comisarului Krzyzanowski împreună cu 
asistența sa din Cernăuți, oomisarul guver- 
nial Prokopowioz, înounjurațl de vr’o 24 
gendarmî, rândurile Românilor se sparg, 
pe oând jidanii se arunoă ou putere spre 
ușile și ferestrile primăriei. Comisia se com
pune din d-1 Dr. Flondor, oomisarul Krzy- 
zanowski, primarul Fullenbaum.

Dr. Flondor cere să se deschidă fe- 
rbstra, ca alegătorii să potă aucji când se 
va striga numele lor. Comisarul urmâză 
cererei; îndată-ce vede însă, că prooedura 
acăsta devine perioulosă pentru lista guver
nului, închide iute ferăstra. Dr. Flondor 
protestăză energic oontra acestei apucături 
dușmănise. De aouma încep volniciile ne 
mai pomenite. Țăranii noștri văcjend, oă 
jidanii întră prin ferăstră, pe când, ei bieții, 
sunt opriți de zidul baionetelor, înoep a 
înainta ou puterea. Jandarmii nu-i laBă îm- 
pingându-i ou puștile înapoi. De-odată se 
aud strigăte de omeni răniți. Se nasce o 
gălăgie de nedesoris. Să văd capete pline 
de sânge. Priveliștea aoăsta fiorbsă, sângele 
oe bulbucă păraie-păraie, vîră furiă oum- 
plită în sufletele celorlalți țărani, încât în 
fiă-oare minut se aștepta bubuitul puștelor 
jandarmeresol.

In momentul acesta se desohide fe
răstra și Dr. Flondor apare, ridicându-șl 
glasul și brațele și începând a liniști po
porul, pe când afară îșl dau tot atâta muncă 
părintele Filieviol și Dr. Blându. După o
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(Urmare.)

Mai sinoeră a fost Spania ou pavilio
nul ei.

Un palat bogat, admirabil de frumos, 
un palat oa din povești. In fața lui te 
opreai esolamând: „a fost odată, oa nici
odată". De treceai pragul, întrai în nisoe 
săli mari și gole ; numai pe păreți nisoe 
gobelinurl valorise.

Atât a mai rămas din Spania de odi- 
nioră... o gloriă trecută, de care măre.

Alta e impresia, oe ți-o făcea pavilio
nul măreț al Belgiei.

Țăra asta e vie, acăstă a doua Fran- 
ciă, cât e de mică, îșl ține rangul ei între 

marile puteri de veacuri. Pe acest looșor 
s’au încrucișat oele două dintâiti națiuni 
ale lumii: Francesii și Germanii.

Când o vefll așa, atât de mică și atât 
de puternioă, națiunea belgioă, te întrebi: 
ce ar fi adl Europa, dăcă imperiul lui Ca
rol cel mare ar mai fi durat o sută de ani 
după mărtea lui ?

Prin mărimea sa și prin înohegarea a 
două stiluri de tot diferite, te surprindea 
pavilionul statului Monaco.

Mic cât un județ, ătă-1 între marile 
puteri 1 Un stat fericit aoesta! El îșl păte 
permite luxul unui astfel de palat, căol are 
de unde oheltui și lumea atjl nu întrăbă 
cum ți-ai câștigat paralele.

Colecția de pesol, pe oare a espus’o 
principele din Monaco în etagiul întâifi, era 
forte interesantă. Te surprindea mai ales 
ce grași erau pescii aceștia. Casina din 
Monte-Carlo se îngrijesce, ca să fiă bine 
hrăniți!

Urmăză celelalte state, între oarl și 
România.

Când le vedeai așa, una lângă alta, 
palatele aoest.ea, cari formau „Strada Na
țiunilor*, inima 'țl-era plină de admirațiă.

Pe oheiul Senei se plimbau alăturea 
bmenl, cari vorbiau trei-<jeol de limbi di
ferite, toți fericiți, oă văd aoăstă Europă 
mică și frumăsă, acest „clou* al esposiției, 
oare a soiut să întrunăscă într’un raiO. al 
păoii tbte aceste, popbre, cari pănă acum 
se dușmăneau, se urau ca popore, pe oând 
fiă-care individ n’avea nimioa împotriva 
vecinului său.

Da, acesta e cel mai mare „clou*, oea 
mai mare minune a văcului.... c'est pas 
sdrieux, voyons!

Pe când în fiă-oare seră Anglia ilu
mina pavilionul ei hursuz, dând partea ei 
de lumină în aureola, care se forma de-a- 
supra „Străzii Națiunilor", pe când între 
pavilionele ooloniilor, Trausvaalul arăta cum 

să scăte aur în valăre de miliăne în fiă- 
oare an, — jos în Africa se stîngea de pe 
fața pământului un popor de eroi.

Pe când lumea ouribsă întră în pavi
lionele fantastioe de lângă Trocadbro, ca 
să vadă pagodele ohinezesol, la miaflă-eji 
se răsboiau popbrele, albii omorau pe cei 
ou fețele galbine, oăol nu voiau de bună
voie să primâsoă oredință, pe oare nu-o 
avusese părinții lor, căol aveau obrăznicia 
să nu-lă lase pe străin să le ia bogăția 
din casă.

Nu, de sigur n’a fost deoât o înșe
lăciune acăstă „rue des Nations*, au fost de 
ipsos aoeste palate, pe cari le credeai 
tăiate în stânci, au fost o părere, o fan
tomă minoinbsă, pe oare aouma oei oe au 
ridicat’o se grăbeso să o surpe, de frioa 
unei palme de zăpadă, oare le-ar dărîma 
palatele minciuni !

(Va urma).
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vreme le suooede acestora a liniști poporul 
furios. Astfel am perdut lupta. Ea se putea 
câștiga numai cu vieți perdute. Alegerile 
urmâză sub nelegiuiri ne mai aucjite. In 
localul de alegere comisarul Prokopowicz 
și jandarmii lasă numai câte unul sâu doi 
țărani și câte cinci și zece jidani. Lista e 
cetită alfabetic, pe fugă oând au să voteze 
Românii și ou popasuri lungi când votâză 
dușmanii. La ai noștri le făgăduesoe oomi- 
sarul, că vor veni la rend după oetirea listei 
întregi, de-odată însă se curmă alegerea la 
litera K. Erau 3 6re după amâdl. Comi
sarul rămâne mincinos. Dr. Flondor, în urma 
aoestei întâmplări merge eu o deputațiă de 
alegători la căpitanul și cere ca comisarul 
să-și țină făgăduința și să nu oalce legea.

Căpitanul nu ascultă dorința depu
tăției. Din causa aoâsta d-1 Dr. Flondor 
demisionând din comisia de alegere și pro
testând din răsputeri declară, că în oontra 
volnioiei numai cu volnicie ar pută isbuti. 
204 alegători români n’a fost lăsațl la vo
tare. in contra alegerii s’au făcut protest.

Indignarea și amărăciunea tuturor 
aoelora, cari mai au un picuș de omeniă, 
nu numai a Românilor, este cumplită.

Dela Federatiunea internațională i 3
a studenților — secția română. Pen- 3 3
tru orientarea tuturor acelora, cari urmă- 
reso ou interes și bunăvoință participarea 
tinerimei române la Congresele internațio
nale de studențl și în sînul federațiunei in
ternaționale a studenților „Cor da Fratres*, 
dăm loc următorului comunioat:

Problemele financiare, căror secția ro
mână a federațiunei „Corda Fratres" a tre
buit să facă față în anii 1898, 1899, 1900, 
mulțumită însuflețirei și spiritului de jertfă 
a publioului român, au fost resolvite în 
mod satisfăcător pentru oausă. O dare de 
sâmă în acâstă privință va fi publicată în 
mod potrivit, de-odată cu un raport amă
nunțit și dooumentat asupra activității sec
ției române, îndată-ce direcțiunea secției 
române va dispune de tote hârtiile și da
tele trebuitore pentru îuoheiarea acestui 
raport.

Alegerea de deputat în Beiușiâ.
JBeitiși/u, Noemvrie 28 n.

Cine are poftă de a fi în curat ou 
moralul public și în special cu crescerea 
politică a Bihorenilor, să-și iâe ostenâla 
numai de a fi martor ocular la cutare ale
gere dietală din care-va cerc româneso al 
Bihorului. La o astfel de ocasiuue va să 
i-se presenteze în deplină esactitute desă
vârșita degenerare, ce dominâză pe tot te
renul, atât în sînul poporului, cât și în al 
inteligenței, dâcă de-altcum îți va veni să 
risol numirea de „inteligent" pe sâma unor 
indivizi, a căror fapte numai motive mo
rale și liniamente inteligente nu posed, pre
cum se va adeveri din cele ce urmâză.

Fârte bine soim cu toții, că guvernele 
maghiare dela înoeputul esistenței lor și 
păuă în 4iua de acjl îșl formâză majorita
tea covîrșitore din dietă prin voturile câș
tigate și stârse în tot chipul din ținuturile 
locuite de naționalități.

Ce ar fi să fia urmarea firâscă de aci ?
Aceea, care de mult și la timpul său 

ni-s’a impus nouă ‘Românilor din partea 
conferențelor nâstre naționale, ca să ne 
dăm în lături: și fiind-oă ni-s’a făcut impo
sibil de a-ne representa în fața țării prin 
bărbați naționaliști de ai noștri, oel puțin 
să ne păzim de a da mână de ajutor și 
sprigin decisiv aoelora, cari ni-au confisoat 
pănă și cele mai naturale drepturi.

Chiar de i-ar fi ouiva absolut necu
noscute atari decisiunl ale conferințelor na 
ționale, mintea sănătâsă îi va dicta să pro- 
câdă astfel și să nu comită unele fapte, 
cari nu numai prestigiul național, dâr și 
demnitatea de om i-o blamâză.

Dâr dâcă un așa numit „inteligent" 
e în curat cu principiul acesta, nu e des
tul, ca singur să-l urmeze, ci are să con
vingă și pe cei nesoiutorl — massa popo
rului — despre datorința oomună și îi va 
combate într’acolo, oa și aceștia să fiă fideli 
prețuitorl ai oausei românesol. Și cel-ce îșl 
ignorâză datorința în acâstă privință, nu 
pâte oonta la respectul cuvenit unui om 
oonsoiențios din partea conaționalilor săi.

Ce să jicem însă despre aoei uemer- 
niol, cari nu numai, oă nu vor să servâscă 
poporului cu olarificarea recerută, oi prin 
folosirea celor mai detestabile mijlâoe caută 

a-1 înouroa pe acesta și mai tare, condu- 
cendu-1 la calea rătăcirei și a celei mai de- 
sastrâse depravări? Și aoâsta pentru a-șl 
satisfaoe interesele private ale lor!

Astfel s’a întâmplat ou ooasiuuea ale- 
gerei de deputat în cercul Beiușului!

In fața looului vedeai sumedemii 
de alegători români sub oonduoerea preo
ților și învățătorilor, intonând oa dupătaot 
unele ouvinte de urare la adresa candida
tului străin, cuvinte, despre rostul și înțe
lesul cărora nici măoar ideiă nu aveau.

Astfel ni-se va pune întrebarea, oă 
dâr ce motiv au avut aoei alegători săese- 
cuteze un aot, a oăruia însemnătate sâu 
neînsemnătate nu o înțeleg de loo ?

E fârte ușor răspunsul, dâr toomai așa 
de trist tot-odată.

Ca să vă clarificăm însă, suntem si
liți a nu acoperi nimic și a trage vălul de 
pe răul esistent, oa astfel cunosoând năca- 
sul și pe cășunătorii lui, să soim, oe avem 
de-a stîrpi și pe cine a sbiciui. Vom răs
punde deol:

Poporul de pe aici într’atâta a devenit 
de depravat mai vârtos în urma nepăsărei și 
in genere chiar a cooperațiunei unor condu
cători ai săi, încât de dorul unei sticle de 
vinars e gata a-se presenta pană și din cele 
mai mari distanțe pentru a-șl vinde votul său 
de alegator și consciința sa de Român.

Și o face acâsta la impulsul și sub 
dirigearea acelor preoți și învățători, oarl 
formalminte se angajâză dușmanilor noștri 
de mârte să le ajute la stîrpirea simțului 
uman și a demnității naționale din sînul 
acestui nefericit popor !

Când în fața locului vedeam oetele de 
alegători români purtând ou mare triumf 
vasele de rachiu pe umeri — recompensa 
votului și oonsoiinței lor, — puneam între
barea preoților, cari partioipau la alegere, 
că ore nu se rușinâză de atâta scandal și 
piercjare ?

Răspunsul le era espresiunea celei mai 
păoătose nepăsărl prin clătinarea din umeri 
și prin nisoe surîsurl pe cât de cinice, pe 
atât de revoltătâre. Un țăran mai de dai- 
Domne m’a olarifioat însă.

— De unde ougețl — îmi <j’se acesta 
— ca preoții noștri să se rușineze de stri
căciunea nâstră ? Din oontră, le pare bine. 
De pildă preotul !din comuna mea obține 
însu-șl câroluma sătâscă. Să vecjl numai, și 
mai vârtos Dumineca, sumedenii de âmenl 
îmbătațl în birtul lui și de vinarsul măsu
rat de însu-șl preotul !

Fapte fiind aceste, ored, oă e super- 
flu a-le oomenta mai departe.

Dâr niol în centre, adecă în orașe, nu 
suntem mai bine representațl. In Beiușiî! 
de pildă nu vei afla pdte mai mulțl de trei 
Români, cari să țină strîns la programul 
național.

Și oe e mai revoltător, pe unii ves
tiți pretutindenea pentru marele lor „ro
mânism", în momentul deoitjător numai oe-i 
vecjl partioipând Ia bancheturl așa numite 
„patriotice", pe urmă dându-șl votul pen- 
tr’un candidat sâu altul, dintre oarl unul e 
mai mare adversar la tot oe e românesc, 
deoât celalalt.

Ba am ajuns deja aoolo, încât chiar 
pe un individ destinat să propage de pe 
oatedră cultura națională tineretului român, 
îl vedeai fraternisând pănă și ou ârdele 
48-iștilor 1

Jllr un alt individ, nu mai puțin ono
rabil, oăruia îi e înorecjută veghiarea asu
pra moralei și oultivarea acesteia în sînul 
unui mare număr de tineri români, abstră- 
gend dela împrejurarea, oă din motivul 
mârșavelor interese private ale sale s’a an
gajat de cel mai ordinar denunțant al 
conaționalilor săi, mai adauge și la depra
varea publioă figurând palam et publice, oa 
un oorteș de oăpeteniă și absentând în ca
litatea acâsta săptămâni întregi dela poetul, 
de care de alt-oum e oel mai nedemn.

Fârte bine vor soi atât respectivii, cât 
și forurile competente, oe am sulevat și 
despre oine e vorba. Și dâcă nu fao aci 
numiri direote, acesta simplamente din mo
tivul, oă scandalul atât e de rușinos, încât 
mai ’nainte de a-1 desvăli îu publio, vin a 
atrage atențiunea celor competențl, oa să 
grăbescă neamânat sanarea, respective stîr
pirea răului pe căile, ce le stau la disposi- 
ție, și să nu aștepte erupțiunea sentinței 
opiniunei publice.

Fiă siguri însă cei competențl, că în
tru cât nu se vor întâmpla oât mai curând 
disposiții oorespuncjătâre în cestiune, ne
mijlocit și fără cea mai mică reservă se va 
trage vălul înaintea publicului de pe oei 
păcătoși.

D. Lascu.

Misiunea lui Kruger.
Cu mari speranțe a pleoat bătrânul 

președinte Kriiger în Europa, dâr ou des- 
amăgirl și mai mari se va reîntorce în ne- 
norooita lui patriă.

După primirea străluoită, oe i-s’a fă
cut în Franoia, Kriiger luându-șl drumul 
spre Germania a ajuns în Colonia, de unde 
avea de gând să mârgă la Berlin. In Co
lonia însă a primit soirea, oă Împăratul Wil
helm nu-lva primi. Supremul mareșal de 
curte al împăratului i-a dat următârea te
legramă :

„Majestatea Sa împăratul regretă 
mult, că disposițiunile luate deja îl împedecă 
de a primi acum pe președintele Kriiger'1'.

Telegrama a primit’o întâii! secreta
rul lui Kriiger, H&wen, oere a și pleoat 
alaltăeri din Berlin.

Acest refus l’a impresionat pe Kriiger 
estraordinar de penibil. O telegramă din 
Colonia cjice, că retușul împăratului a pro
dus mare nemulțămire la poporațiune, care 
se va resimți ani de-arândul în politioa in
ternă a Germaniei.

Din Rruxella se telegrafâză, oă deși 
agenția transvaaliană are încă speranțe în 
viitor, totuși refusul împăratului Germaniei 
zădărnicirea călătoriei la Berlin, este cea mai 
oumplită desamăgire. De-odată ou acâsta s’a 
zădărnicit și acțiunea reginei Wilhelmina a 
Olandei, după-oe ea nu mai pdte conta la 
sprijinul Germaniei, âr Kriiger nu mai pdte 
faoe acuma alt-ceva, decât să mârgă la Haga 
și se aștepte acolo viitorea desfășurare a 
evenimentelor pe câmpul de luptă din 
Africa sudică.

Agentul transvaalian din Bruxella 
vestesce urbi et orbi, că visita lui Kriiger 
la împăratul Wilhelm era luoru definitiv 
stabilit; în momentul din urmă însă ea a 
fost zădărnioită prin intervenirea Engliterei, 
oare a amenințat, oă va luora în contra 
intereselor germane în China, deoă împă
ratul va primi pe Kriiger.

*
După oum se telegrafâză din Colonia, 

Kriiger va pleca de acolo mâne Joi spre 
Haga. De aici va merge la Petersburg, apoi 
îndărăt la Viena și Roma.

*
O telegramă din Petersburg cji°e3 că 

Kriiger nici în Rusia nu va afla alt-ceva, de
cât simpatii platonice.

*
Pressa englesă cântă imnuri de laudă 

împăratului Wilhelm pentru refusul, oe l’a 
dat lui Kriiger. „Daily Telegraph" sorie, 
că pasul acesta al împăratului va grăbi în- 
oheierea răsboiului și Kriiger se va con
vinge, că unica soluțiune a conflictului nu 
pdte fi alta, decât desăvîrșita capitulare a 
trupelor bure, cari se luptă încă.

*
Documentele lui Kruger. Se soie, oă 

Kriiger a adus cu el documente sdrobitâre 
pentru iChamberlain, ministrul coloniilor 
englese. Intr’o ședință ținută în hotel Scribe 
sub-presidenția lui Kriiger — spun unele 
<jiare francese — s’ar fi fixat termenii unui 
memorii! adresat președintelui Republieei 
francese și acompaniat de ore-care piese 
alese din documentele în cestiune

*

A produs mare sensație declarația Zia
rului oficial german „Berliner Neuesten Nach- 
richten că la 1896 după invasiunea lui Ja
meson, “ Germania a voit să trimâță ajmor 
Transvaalului, dâr Portugalia s’a opus la 
trecerea trupelor și Franoia a voitsă-jute 
în mod secret pe Anglia contra Germaniei. 

SOIRILE VILEI.
— 22 Noemvrie v.

Monument lui G. Barițin. Preoum 
comunioă „Tribuna" diu Sibiiu, d-1 Iosif 
Sterca Șuluțiu membrul în comitetul central 
al „Asooiațiunei", a adresat acestui comitet 
o propunere în soris în Gestiunea ridicării 
unui monument lui George Barițiu. Iu pro
punerea sa d-1 Șuluțifi di°e> °â sunt deja 
8 ani de oând G. Barițiu îșl dorme somnul 
de vecie în Șloimiteriul gr. cat. din Sibiiu,

fără de a avâ ca semn visibil măoar o 
oruoe, cum are oel de pe urmă muritor. 
Ideia ridioării unui monument a comuni- 
oat’o propunătorul ou mai mulțl domni din 
oomitetul oentral al „Asooiațiunei" și toți 
consimt, difer însă în privința esecutării 
planului. D-1 Șuluțiu crede, oă orl-oe mo
dalitate de eseoutare s’ar primi, să fiă pusă 
la oale de comitetul oentral, spre care soop 
d-sa supune afaoerea acâsta aprecierii comi
tetului central al „Asooiațiunei" cu rugarea 
să se pună la ordinea tjil®! în proxima șe
dință. După oum spune „Tribuna" oomi
tetul se va și pronunța în proxima ședință 
asupra acestei propuneri.

Dela Academia română. Vineri a 
ținut ședință publică Academia română. 
D-1 Dr. Viotor Bab'ș a făcut o oomunioare 
Academiei, despre ounoscințele nâstre asu
pra turbărei la sfîrșitul vâcului al XIX-lea. 
In comunioarea sa conferențiarul a ținut să 
releveze ounoscințele, pe oare le a avut 
lumea savantă înaintea descoperirei lui Pas
teur. Cu o competință deosebită conferen
țiarul a evocat pe ilustrul baoteriologist, 
care, oa nimeni altul, prin vaocitiațiunile 
antirabioe, a devenit cel mai mare bine
făcător al omenirei. Terminând, d-1 Dr. Ba- 
beș șl-a manifestat dorința, ca primăria 
Bucuresoilor împreună ou guvernul țărei să 
ia de urgență măsurile cele mai rigurâse 
de polițiă sanitară prin mijlooul cărora vom 
reuși a stîrpi oânii vagabuncjl din mijlooul 
oărora se iveso oele mai dese oasurl de 
turbare. In fiă-care an mor în România 
numărâse persâne atinse de turbare; insti
tutele antirabioe singure, nu pot împiedeoa 
aoeste nenorociri, deore ce nu toți mușoații 
vin a-se supune tratamentului antirabic, așa 
oă numai stîrpirea cânilor vagabuncjl, va 
putâ fi de adevărată utilitate publică.

Conferenția d-lui Hașdeu. Liga cul
turală a fixat 4'ua de 7 Februarie pentru 
înoeperea conferințelor la Ateneu. Prima 
oonferență — sorie „Apăr. Naț." — se va 
ținâ în aoeea iji de oătră d-1 B. P. Hașdeu, 
oare va vorbi despre „Noi și Bulgari". D-1 
Hașdeu va dovedi în acâstă oonferență, că 
propriu <j>8 poporul bulgar este compus 
din două rasee deosebite slavă și tătară,j și 
influența oulturei rusesol asupra acestor 
două rase. Va face o paralelă între Bulgar 
Român din țâra românâscă, bucovinean, ma- 
oedonean, basarabean, transilvănean și Ro
mânul din Negotin (Sesliv).

„Dealul Cumetriei" societate din 
Bucuresol a Românilor din oomuna Vlădenl 
(Transilvania) a aranjat — după oum ni-se 
sorie — Duminecă în 12 Noemvrie st. v. 
un bal poporal, în sala frumâsă a teatrului 
„Dacia*, pentru sporirea fondurilor sale. 
Balul a suoces forte bine, atât din punct 
de vedere moral cât și material. A asistat 
lume multă și s’a petreout voios pănă în 
cjorl de cji- Comitetul societății merită 
totă lauda pentru zelul și aotivitatea oe 
desfășură pentru a ridica societatea în frun
tea căreia e pus, la nivelul cuvenit. In 
special e de amintit d-1 M. 1. Stoenescu ener
gicul președinte și vrednioii săi tovarăși: 
domnii Nistor Balcăș vicepreședinte și Za- 
harie Lalu secretar. Inoassările balului se 
uroă la suma de 750 lei. —

Societatea pentru cultura și lite
ratura română în Bucovina a ținut Du
mineca treoută o adunare generală estra- 
ordinară. Adunarea a primit învoiala pro
pusă de comitet cu dâmna Semaoa, sora 
defunctului Semaca, care a lasat prin tes
tament totă averea sa societății, apoi a 
aprobat și raportul oomitetului relativ la 
adaptările făoute în palatul național, cerând 
la punotul ecesta mai mulțl membri deslu
șiri în diferite cestiunl. La punotul din 
urmă, eventualii, a venit ârășl vorba des
pre internatul român și despre stările în 
el, desbătendu-se despre ele în mod fârte 
detailat. Și spre a mulțămi publicul român 
și spre a-1 putâ ținâ tot-deauna în curent 
cu starea materială a internatului, pentru 
care oontribue întrâga Bucovină, s'a deois 
unanim, ca oomitetul să escrie imediat con- 
oursul pentru oouparea postului de admi
nistrator, care va fi îndătorit să îngrijâsoă 
cu cea mai mare luare aminte de afacerile
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bănesol sub controla oomitetului. Adunarea 
aoâsta este prima, oare s’a ținut acuma în 
casa națională, în odăile frumdse și largi 
ale sooietății, după oum merită s6-le aibă 
cea mai înaltă sooietate culturală din Bu
covina.

jubileul universității din Cernăuți. 
D-nii D. A. Sturdza și Onciul, profesor 
universitar, au luat parte la serbările pen
tru aniversarea de 25 ani a Universităței 
din Cernăuți ținută în 2 Decemvrie. D. A. 
Sturdza oa delegat al Academiei Române, 
ir d. D. Onciul ca delegat al Universităței 
din Bucuresol.

Slovaci în contra inaghiarisării. In 
timpul din urmă s’a observat o mare ne- 
mulțămire printre Slovaoii evangelicl din 
Sarvas. Sâmbătă 20 din ei și-a» părăsit 
confesiunea din causă că cu forța au intro
dus limba maghiară în serviciul divin. — 
Limba maghiară i-a făcut adecă neconfe- 
sionall.

Liniă telefonică între Budapesta- 
Cllișift-Brașov. Ministrul ung. de comerciu 
a încunosoiințat Camera de oomercifi. și de 
industria dia loo, că în anul viitor linia 
telefonioă sud-ostieă din OlușiQ. se va pre
lungi păuă la Brașov și Predeal. Legătura 
ou Sibiiul se va face numai în anul 1902. 
Prin acesta orașul Brașov, va fi în legătură 
telefonioă cu centrele mai însemnate ale 
Europei de mijloc.

„Cavalerii și patrioții“. Sub titlul 
acesta a publicat f6ia socialistă „Sep suava1* 
din Budapesta un artioul despre dietă și 
despre oomisiunea de incompatibilitate. 
Proouratura a aflat că prin artioulul acesta 
s’ar calumnia dieta și a dispus confiscarea 
tuturor esemplarelor din numărul respectiv 
al foii; a cerut tot-odată dela dietă să-i 
dea împuternicire de a porni proces de 
pressă contra lui „Nepszava". Comisiunea 
justițiară a oamerei a deois deja în sensul 
aoesta.

Firczak și liturgia maghiară. Epis
copul rutân Firczak din Muncaoiii a dat 
dăunădl o pastorală prin oare ia posițiă 
față de „agitațiunile" contra limbei litur
gice maghiare. Foile ungurescl laudă pe 
„patriotul" episoop și-l îndâmnă să fiă tot- 
dâuna la culmea oerințelor „patriotismului 
maghiar".

Descliidei’ea teatrului din Lugoș. 
Sâmbăta treoută s’a inaugurat în Lugoș 
noua casă a teatrului orășeneso. La festi
vitatea de inaugurare au partioipat toți 
membrii representanței orașului, între cari 
,și P. S. S. episcopul Dr. D. Radu — așa 
spun foile unguresol. Aceleași foi mai spun 
oă din partea Românilor (??) a luat ou- 
ventul Virgil Tomiciu sărbătorind printr’o 
vorbire însemnătatea aoestui „eveniment 
cultural" și esprimând dorința, că preoum 
„în urma oonoordiei dintre tdte naționali
tățile s’a ridioat aoest templu al muselor, 
așa să fiă el prin tdte timpurile un gaj al 
păcii poporațiunei comitatului și orașului." 
Săra s’a dat o representațiă festivă aran- 
geată de Reuniunile de oântărl: maghiară 
germană și română.

Cine va fi „podesta" în Fiuine? 
Țlilele viitore se va face alegere de podesta 
(primar) în Fiume. Se cjios, că partida au
tonomistă fiumană va realege pe Meylen- 
der, dăr el fiind îngreunat ou prea multe 
afaoerl, va dimisiona și probabil, oă se va 
alege bătrânul Ciotta. Ungurii priveso și 
ei cu deosebit interes la aoăsta alegere,

Pl'omoțiune. Ni-se scrie din Clușifi, ou 
1 Deo. n.: A(^I la universitatea de aici a 
fost promovat la gradul de doctor în soi- 
ințele juridioe, tinărul de mari speranțe 
Georgia Măcelar iu, care e de origine din 
comuna Mierourea, comitatul Sibiiului.

Esundarea Tibrului. Din Roma se 
vestesoe, oă Tibrul a esundat pricinuind 
pagube însemnate. Regele și Regina au 
eșit alaltaerl după amiacjl să privăsoă te
ritoriul esundat. Poporațiunea li-a făcut 
cvațiunl.

Furtuni pe mare și esundări. Vi
forele pe marea Adriatică încă nu s’au li

niștit. După o soire mai reoentă din Vene
ția, o furtună grozavă a fost pe marea 
Adriatică. Ea s’a întins asupra întregei Ita
lie. Au fost mari esundări în Roma, Genua 
Florența, Ravena, Bologna etc. In Genua 
a fost demolată o casă cu etagiu, la care 
luorau aoum. Din norooire, munoitorii s’au 
refugiat la timp. Din causa esundărilor în 
multe locuri a lunecat pământul, omorînd 
mai mulțl omeni și împedeoând comunica
ția pe linia ferată. Se mai scrie, oă vaporul 
ungureso „Alex. Hegedus" în oalea sa dela 
Veneția spre Fiume, în urma viforului, 
s’ar fi cufundat. Soirea acesta așteptă încă 
confirmare.

Guvernorul Poloniei rusesci, prin
țul Alexandru Imeritinsky, a răposat Vineri 
săra în Varșovia. Imeritinsky era membru 
a unei familii princiare rusesci cu trecut 
fărte îndepărtat și se bucura în mare mă
sură de grația Țarului. Când a fost numit 
guvernator, Polonii l’au primit destul de 
bine și priveau cu mari speranțe la activi
tatea lui. Speranțele aoestea însă nu s’au 
realisat. Imeritinsky era în primul rând 
soldat și îșl esercita puterea de guvernor 
ou cea mai strictă rigore.

Sarea roinân6scă în Serbia. Din 
Belgrad se telegrafăză, oă administrația 
Regiei monopolurilor a prelungit pentru 
opt ani oontraotul de furnisarea sărei din 
România, ou o nouă olausă, prin care se 
asigură Serbiei o eoonomiă anuală de 300 
mii de franci în aur.

Pentru O librăria împreunată cu ne- 
guțătorie de hârtie, reouisite de soris eto. 
— în provincia se oaută un librar ajutător 
(comis) tînăr, Român, oare să fie inițiat și 
în ale neguțătoriei de hârtiă eto. Dela res- 
peotivul se cere cunoscința limbelor: ro
mână și maghiară în vorbire și soriere. 
Preferiți vor fi aoeia, cari prioep și limba 
germană. Pentru informațiunl a se adresa 
la Administrația (Rarului nostru.

Fond de 20 bani pentru acnirarea 
unei hale de vânzare.

Din Sibiiu ni-se scriu următdrele: 
Cum „Reuniunea sodalilor români din Si
biiu1*, cea mai veche instituțiune de 
acest fel la noi, nu dispune de un lo
cal propriu pentru ținerea ședințelor, 
pentru biblioteoă, pentru oetit, pentru ins
trucția în oântărl, oum și pentru o even
tuală soolă de adulțl, oomitetul Reuniunei, 
la propunerea presidentului Via. Tordășianu, 
a întemeiat un fond de câte ăObant, la care 
se contribue în mod benevol toți amicii și 
binevoitorii oausei meseriașilor români. Cu 
banii astfel adunați se va acuira un local 
propriu și cu timpul se va faoe și o hală 
de vendare pentru meseriașii români din 
Sibiiu.

Cu plăcere constatăm, că din cei 
câte 20 bani, oe s’au vărsat pănă aoum în 
acest scop — fondul a ajuns la aprope 200 
oordne. Este lăudabil, că ideia oontribui- 
rilor a înoălflit pănă și inimile țăranilor 
noștri din apropiere și din depărtări. Drept 
dovadă despre acâsta lăsăm se urmeze ur
mătorul comunicat al comitetului Reuniu
nei amintite:

„Cu prețul oâte a unei cărămifll 
la localul, ou hală de vânzare, ce se 
intenționeză a-se aouira pe sâma „Reuniu
nei sodalilor români din Sibiiu" au bine
voit a contribui următorii locuitori din Ti- 
lișoa, din oarl cea mai mare parte economi, 
cărora li-se cuvine tdtă lauda, și anume: 
Petru Juga sen. adm. protop., Petru Juga 
jun preot, Valeriu Milea notar, loan Iosof 
preot, loan Juga funcționar, Nioolae Juga, 
Vasile Juga,Simion Rodeanu, Savu Frăoea, 
George Bratu, Pantilimon Banoiu, Simeon 
Grigorescu, Nioolae Răoeu, Ilie Rodeanu, 
Toma Stanoă, loan Poiană, loan Mănese, 
Teodor Stoia, loan Boroea, Mărtin Bratu, 
Avram Buuea, Dumitru Bunea, loan Bum- 
bea, Ștefan Bratu, Dionisie Banoiu, Simeon 
Banoiu, Constantin Bunea, George Banoiu, 
Pantelimon Banciu, Pavel Banoiu, Vasilie 
Miolăuș, loan Miolăuș, loan Mănig, Con
stantin Mihaiu, Constantin Trihenea, Du
mitru Suro'iu, Ilie Stâncă, loan Stoica, loan 

Hînsa, Daniil Iosof, Aleman Costea, loan 
Voicu, loan Răoeu, Petru Lața, Teodor 
Popa, Petru Opriș, George Dancu, Gligor 
Popa, loan Zeiou, Petru Băișan, loan Nan, 
Gligor Câmpean, Petru Crăoiun, Dumitru 
Nan, Dumitru Banoiu, Ilie Stirban, Dumi
tru Hînsa, loan Bratu, Ioana D. Iosof, 
Maria 0. Popa, Paraschiva S. Bratu, Eli- 
sabeta P. Banoiu și Ana Bunea. In total 
12 oor. 60 bani.

C o ni v o c are.
Adunarea de tdmnă a învățătorilor 

din despărțământul Oravița, dieoesa Caran
sebeșului, se convdoă prin aoăsta pe Joi, 
30 Noemvrie (13 Decern.) 1900 la 9 ore în 
șodla română din Oravița mont, pe lângă 
următorul

Program: 1). Deslegarea logioă a te
melor din Aritmetică, prelegere practică 
de G. Dragoesou. 2). Deschiderea adunării 
și oetirea ciroulariului comitetului central. 
3). Reconstituirea despărțământului pe an 
1901. 4) .Reoensiune asupra prelegerii ținute 
5). DisertațiunI. 6). Incassarea taxelor ou- 
rente și restante. 7). Desiguarea looului și 
a temelor pedagogioe pentru adunarea de 
primăvară. 8). Propuneri 9). Alegerea oo- 
misiunil autentioătâre.

Oravița mont. în 15 (28) Nov. 1900.

Nicol Baiaș I. Trăilu
seoretar. președinte.

NECROLOG. SubsemnațiI ou inimă 
adeno întristată anunță tuturor ounosouților 
mortea prea timpurie și neașteptată a mult 
regretatului și iubitului lor soț, tată, frate, 
oumnat și sooru Sebastian FLenael, în
tâmplată la 2 Decemvrie st. n. la ârele 10 
diminâța, care, după un morb scurt, dâr 
greu, în al 65-lea an al vieții și al 38-lea 
al fericitei sale căsătorii, împărtășit fiind 
cu sfintele taine, șl-a dat nobilul său su
flet în mânile cerescului Tătâ.

Rămășițele pământescl ale soumpului 
decedat se vor așecja spre odihnă vecl- 
nică, Marți, în 4 1. c. la orele 2 p. m. din 
loouința Quergasse nr. 7. în oimiterul gr. 
or. P6rta-Turnului.

Sibiiu, în 3 Decemvrie st. n. 1900.
Fie-i țărîna ușâră și memoria binecu

vântată !
Roza P. Henzel, soțiă. Aurelia fioă. 

Valeriu, Basiliu și soția Elena năso. Gelou- 
lescu, Sabin, Nicolae, fii și noră. Elena mă
rit. Gendel, Iulia mărit Margineanu, Roza 
mărit Deceanu, surori.

ULTIME SCJLKL
Viena, 4 Decemvrie. O telegramă 

sosită din Sofia anunță, că Sobrania a 
adoptat răspunsul la Mesagiul Tro
nului, relevând relațiile amicale ale 
Bulgariei cu Turcia și corectitu
dinea (!) procederei guvernului în 
conflictul cu România. Sobrania a 
votat în unanimitate convenția va
mală cu Turcia.

Viena, 4 Decemvrie. Miercuri se 
va da aici în onorea lui Kriiger și 
a Burilor o mare serbare. Cu acâstă 
ocasiune se vor descoperi două da
ruri pentru Kriiger, adecă 2 stegurl 
bure de mare preț brodate cu aur 
și o adresă de omagiu, acoperită de 
500 mii de iscălituri, și care e pusă 
într’o cutiă artistic lucrată. Apoi Vie- 
nesii vor mai dărui lui Kriiger și 
doue aquarele cu episăde din res- 
boiul Transvaalului.

Bruxella, 4 Decemvrie. S’au por
nit deja tratări diplomatice, caKrii- 
ger se fiă primit de Țarul Rusiei. — 
Primirea din Haga nu va avă ca
racter oficial.

Colonia, 4 Decemvrie. Erl au 
fost aici mari demonstrați uni în con
tra consulatului engles.

Londra, 4 Decemvrie. Lui „Stan
dard" i-se anunță din Tien-Cin cu 
data de 2 1. c.: Poporațiunea este 
făcută atentă prin placate, că e în 
ajun isbucnirea unei răscole nouă în 

contra streinilor. In China întrăgă 
s’au format trupe de voluntari, cari 
primesc arme și munițiunl dela gu
vernul chines.

Londra, 4 Decemvrie. Africanderii 
pregătesc o demonstrațiă pentru in
dependența Republicelor sud-africane. 
Generalul bur Dewet a silit pe ge
neralul Knox se libereze trecători le 
fluviului Oranje.

Berlin, 4 Decemvrie. Unii poli
tician! vor interpela în „Reichstag" 
asupra intercțicerei autorităților din 
Colonia de a primi pe Kriiger. Ca
binetele Triplei-Alianțe au discutat 
cestia plănuitelor visite ale lui Krii- 
ger în capitalele lor. 'In urma acestor 
discuții președintele Transvaalului a 
renunțat de a se duce se visiteze 
Roma și Viena.

Londra, 4 Decemvrie. Lordul 
Roberts va fi numit duce și parla
mentul îi va vota o dotație de 100 
mii lire sterline, ca recompensă pen
tru serviciile aduse de el în Africa 
de sud.

Viena, 4 Decemvrie. „Neues 
Wiener Tageblatt" publică o tele
gramă din BucurescI în care se 
spune, că a fost semnată convenția 
pentru vinderea terenurilor petroli
fere ale Statului român cătră com
pania „Oii".

I ¥ IS KK. ® ,S«.
Scrisârea lui Christos cătră re

gele Armeniei Abgar. Printre archeologii 
oreștinl a produs mare surprindere soirea, 
oă în Efes s’a aflat un rescript vechili, 
adresat de regele Armeniei Abgar cătră 
Christos. Invățații disoută acum asupra au
tenticității acestui rescript și a răspunsului, 
oe l’a dat Christos amintitului rege. Isto
riografii armeni, mai ales Moise din Cho- 
renea, spun, că Christos a aflat mulțl ade
renți și în Armenia, și că regele de atunci 
Abgar a trimis o deputațiune în Ierusalim 
la Christos cu un rescript, în oare cjice:

„Am audit despre tine și despre vin
decările ce le faol fără doftorii. Se clioe, 
oă orbilor le dai vederea, șchiopilor um
blarea și alungi spiritele necurate. Vindeol 
pe aoeia, cari s’au chinuit în bâle lungi, ba 
înviezl chiar și morții. T6te acestea le-am 
audit despre tine și mi-am cjis: său oă ești 
Dumnedeu, și sooborîndu-te din oeriti faci 
aoestea, sâu ești fiiul lui Dumnedeu, care 
faci acestea. Țl-am soris dâr și te rog, să 
ostenescl a veni la mine și a mă vindeca 
din boia în oare sufer. Am mai audit, că 
Jidovii murmură contra ta și vor să te 
chinuâscă. Eu însă am un mio oraș, oare 
va fi de ajuns pentru noi doi".

Isus Christos să fi răspuns următdrele 
prin apostolul Toma:

„Ferioit acela, care crede în mine fără 
a mă vedâ, fiind-oă despre mine este soris, 
că: „Cei-ce mă vor vedâ pe mine, nu vor 
crede în mine, 6r oei-oe nu mă văd, vor 
crede". Cu privire la oeea-ce mi-ai soris, 
îți răspund: Trebue să împlinesc aici totul 
pentru ce am fost trimis. Când voia îm
plini tdte, voia merge la aoeia, oare m’a 
trimis. Si dâcă mă voia fi dus, dintre în
vățăceii mei voifl trimite unul, oare să-ți 
vindece durerile și să dea viâță ție și ace
lora, oarl sunt cu tine".

Postă-fonograf. Revista „Rhonogra- 
phische Zeitsohrift" din Berlin în numărul 
său din urmă aduce soirea despre o n6uă 
și interesantă inovațiune. Anume la oficiul 
postal din Mexico s’a înființat așa numita 
secțiă de oorespondență fonografioă, oare 
are de soop, ca și analfabeții să potă co
responda. Corespondența aoâsta se face ast
fel : Ia un ofioiu postai vorbesoe o personă 
nesciuitrre de oarte, după acâsta plaoa se 
trimite la celalalt oficiu postai, pentru care 
e destinată soirea și acolo ou ajutorul fo
nografului adresatul îșl aude soirea primită.

Proprietar: Dr. Aure! fâureșiana. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din BSrașov.

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri istorice.

Memorii din 1849 — 49 de Vas. 
Moldovan, fost prefect al Legiune! III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera ndstrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murăș spre miacjă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atît de călduros 
aprețiată de înt.rega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

„Pintea VitezuU, tradițiunf, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
ieganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la ăste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Retegawul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

„Colonel David baron Urs de Mar
yina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Franctsc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura confine și două portrete bine reu
șita ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș> ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Reflexiuni fugitive* Ia cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa1', ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ DrwuZ schițe biografice
de loan Popea. Broșura acesta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 or.)

„Povestea unei corone de oțel*, 
G. Coșbuc. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin earl a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 or. 
(ou posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neaternae, de 
George Coșbuc*, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria tumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiii. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

*
Pentru pregătirea bucatelor si 

atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositârei cărți întitulate: „Rucătărisa na
țională*, carte de bucate a bucătăriei ro
mâne, franoeee, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. C. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con
cursul și unele dame distinse și harnice 
române de pe atunci. PăDă acjl cartea a rămas 
cea mai bună și bogată în felul său. Fe
lul bucatelor sunt înșirate tote în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr cartea conține peste 700 
pag. format mare cuart. Limbagiul e ușor, 
așa că uu-i român oare să nu 1 prioepă. 
Costă numai cor. 1 60 plus 40 baul spese 
poștale.

Nr. 18294 -1900.

PUBLICAȚIUNE
Mercur! în 12 Decemvrie 1900 

la 10 Ore a. m. se va țină în localul 
oficiului economic al orașului Bra
șov, licitațiune cu oferte în scris 
spre a da cu arendă locurile de pe 
piațele publice orășenesci pentru așe
zarea stâlpilor și tablelor pentru anun-

ciur! pe timpul dela 1 Ianuarie 1901 
pănă la 31 Decemvrie 1915

Amatorii de asemenea intreprise 
au pănă la 6ra sos indicată, a-șî sub- 
șterne la oficiul economic orășenesc 
ofertele în scris, sigilate și provec|ute 
drept vadiu cu suma de 10% din 
arenda anuală cevaoferio; ofertele 
au se conțină declarațiunea, că ofe- 
rentul cunosce condițiunile de oferte 
și ale contractului și că se supune 
acelora fără nici o reservă.

Condițiunile ofertelor și ale con
tractului fie-care le p6te lua în ve 
dere păna la termenul ficsat în lo
calul oficiului în decursul brelor de 
funcțiune.

Brașov, în 27 Noemvre 1900.
1180,1-2 Magistratul orășenesc.

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

Orele ie birou:
cu începere din I Decemvrie 1900 

înainte (le amedi: 9—1 
după, ain^di: . . 3—5 

1176,3—3

Cu începere dela 1 Ianu
arie 1901

etalonul de interese, 
pentru depunerile cu abtjicere 
se stabilesce cu 4 °|0 pentru 
cele fără abdibere 3‘|2 °/o

1177,3—3

Pastilele-Hâmatin 
contra anemiei și deb lități corporale, 

ale 
Farmacistului A. Thierry, 

sunt mijlocul cel mai bun pentru de- 
laturarea lipsei de sânge, a galbină- 
rei și a bolelor împreunate cu acestea. 
Nu trebuesc folosite vinuri grele fe- 
ruginose, ce irită nervi stomacului, ci 
pastilele nostre, care se pot ușor asi
mila. Fie-care cutie trebue se porte 
subscrierea a producentului. 0 cutie 

franco cu posta 4 corone.
Trimite după, asignarea prețului: 

Apotlieker A. Thierry’s Baisam-Faurik 
in Pregrnda bei RobitscIi-Sauerbrimn.
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Analisat de autorități medicale 
și aplicat in spitalurl cu mare 
succes ca medicament exterior

glFIBT
contra

REUMATISMULUI 
vindecă iute și sigue 

soîdină, Rheuma, Ischias și alte.
Efectul în unele cașuri este 

extra ordinar, că după o mfl ă 
întrebuințare, înueieză durerile 
și la bole învechite.

jtem gag)

Prețul unei sticle cu instrucția folOSiiei 
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în tote farmaciile.

Cu posta cu rambursă seu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

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

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirăly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Kdrut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.
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Erezii L. HELMBOLD
(Proprietar: VIOOB H1L

Brasov,
■\X7“eîss nrStrada ZMZilxoâl

Deposit mare:
24, (cașa proprie).

Deposit mare:
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de ciasornice elvețiane 
m și ax'giat, 

e t a B, N â c li e B.

Articole de tacâmuri de argint.
ATEL8E& de REPARATURI

' <’ v -............ — z

Isaele de logodnă
I în diferite mărimi, greutate și forme

• fj lviorate.■<1>

Cumnerare ae -ejwvA Mid. w și petri scumpe.
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X
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MMM MM MMM MMMpentru
(Tlxeelo-cLter) 

din Lăptăria Centrală

I
1140,4—10 

Brașov, 
ei gagiii Ia |i

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale,

MMM MMM MMM MM MMM
Brașov Sfe & mijha 33...
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SȘrașov, Târgul Inului Wr.
Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate, — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MURBȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWdice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWiîwqpuiii.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tots speciile de serviciurî.

Comptur^ Adrese^ 
Circulare, Scrisori.

Cou/ve/t/lc'., in lolă măvimea.

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE. 

prețurI-curente' și diverse
BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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