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Anglia și Burii.
După trite câte s’au petrecut de 

un an și doue luni, de când decurge 
lupta neegală între Englesi și Buri 
pe pământul Africei, era o amăgire 
a crede, că guvernul engles — care 
a cheltuit pănă acuma peste două 
miliarde de franci în resboiul purtat 
cu republicele sud-africane — îșl va 
schimba gândul și se va decide a 
încheia o pace echitabilă cu Burii, 
lăsându-le măcar o părticică din in
dependenta lor de stat.

Și totuși față cu puternica sim- 
patiă, ce au manifestat’o poprirele 
din trei continente pentru causa 
dreptă a Burilor, mai licăria o racjă 
de speranță, că Anglia nu va de
creta în mod brutal nimicirea și 
mortea eroicului popor din republi
cele Transvaal și Oranj e, popor 
aparținător rassei albe, care printr’un 
șir de lupte grele seculare a pus te
meiul civilisațiunei în Africa de 
miac|ă-4i.

După-ce înse s’a întrunit parla
mentul engles Joia trecută, în mai 
puțin de doue-cțecl-și-patru de rire 
telegraful a anunțat în trite părțile 
lumii, că acea ultimă speranță și 
justă așteptare, că stăpânirea puter
nicului imperiu britanic va ținri sâmă 
de vocea poporelor și îndeosebi de 
vocea unei părți frirte numârose a 
poporului engles însu-șl și nu va lovi 
în față principiile, pe basa cărora 
s’a ridicat și s’a înălțat și Anglia, 
principiile de libertate, dreptate și 
umanitate, — a fost zadarnică.

Indată-ce s’a cetit Mesagiul re
ginei Victoria, s’a dat cetire imediat 
și proiectului de răspuns la acest 
mesagiu și fără amânare s’a înce
put desbaterea lui. Vorbitorii oposi- 
ției au criticat aspru și cu mult 
curagiu politica guvernului în Africa- 
de-sud și în China.

In deosebi oposiția a condam
nat resboiul nemilos, ce se prirtăcu 
Burii. Chiar și conducătorul oposi- 
țiunei din camera lorzilor a găsit, 
că este prea brutal modul cum sunt 
răsboiți Burii din partea Englesilor. 
Acest conducător, lordul Kimberley, 
deși n’a pledat tocmai pentru a-se 
lăsa Burilor independența, a propus 
totuși o astfel de modificare a pa- 
sagiului din adresă privitor la răs- 
boiul cu Burii, prin care se pune în 
vedere luarea de măsuri umane pen
tru a delătura marea lor amărăciune 
și pentru a face cât mai curând sfîr- 
șit răsboiului.

Guvernul a făcut însă nisce de- 
clarațiunl atât de categorice, încât 
nimeni nu mai pote ac|i să se în- 
doâscă, că el a decis să continue 
răsboiul pănă la estrem. Și spre 
marea gloriă a poporului bur, a 
cărui generali Botha și Dewett duc 
un resboiu de guerilla c’un eroism, 
care strirce admirațiunea lumei în
tregi, trebue să se constate, și însuși 
guvernul engles a constatat, că astăcji 
după patru-spre-dece luni în adevăr 
încă nici nu se prite prevedâ stîrșitul 
răsboiului.

După scirile cele mai nouă, si- 
tuațiunea Englesilor a devenit în 

timpul din urmă chiar mai rea. Bu
rilor li-a succes a raporta unele în
vingeri mici parțiale, cari caracteri- 
sâză destul de elocuent starea reală 
a lucrurilor. Cum-că acăsta nici as- 
tădî nu consumă cu telegramele ofi
ciale, ce se publică în Londra, este 
un lucru ușor de înțeles.

In mânia acestei situațiuni mi
litare în Africa-de-sud, pe lângă care 
se mai adauge și mișcarea puternică 
a Africanderilor în favorul indepen
denței republicelor bure, lordul Salis
bury a declarat în camera lorcjilor, 
că nici pomenire nu pote fi de 
aceea, ca Anglia se concâdă Buri
lor vre-o independență ore-care. Tot 
ce li-se pote da și ce vor pută do
bândi aceștia, c}ice Salisbury, este, că 
republicele bure vor ăjunge a fi co
lonii ale coronei englese și încă li-se 
pune în perspectivă, că mulțl ani 
vor trebui și ca colonii englese să 
aibă în frunte un guvern militar, âr 
numai mai târdiu, când se vor 
schimba tote în favorul dominațiu- 
nei englese, prite fi vorba de un fel 
de autonomia.

Așa-dâr după hotărîrea regi
mului engles, Burilor nu li-se va da 
nici un pardon, ci vor fi cuceriți și 
supuși necondiționat. Zadarnică este 
lupta minorității oposiționale englese, 
zadarnice sunt tote manifestațiunile 
poprirelor europene în favorul Bu
rilor, zadarnice au rămas și demer
surile bătrânului președinte și ade
vărat apărător al causei poporului 
seu, Kruger. Anglia nu vrâ să scie 
de nici un compromis cu ideile 
umane și progresiste ale timpului. 
Ea declară, că numai prin nimicirea 
statelor bure se pote satisface inte
reselor înaltei politice englese.

Poprirele pot să manifeste și să 
strige în contra brutalității și bar
bariei englese cât vor voi, nu le va 
ajuta nimic, derire-ce guvernele lor din 
tote părțile nu numai nu se ridică 
în contra politicei africane englese, 
nu numai că protestâză în contra 
suprimării unui popor brav și vitez, 
der se prirtă chiar servil față cu 
Anglia.

In fine n’ajută nimic că Ktiiger 
s’a mulțumit a nu mai cere dela pu
teri o intervențiune ostilă Angliei, 
ci .numai mijlocirea aplanării conflic
tului dintre Anglia și Transvaal prin
tr’un tribunal de arbitrii în sensul con- 
vențiunei internaționale dela Haga.

Inzadar sunt tote, căci în sfa
tul stăpânitorilor englesi e hotărîtă 
sugrumarea republicelor bure și nici 
un stat și guvern european nu se 
încumetă adl ași ridica glasul pentru 
salvarea lor. Așa departe am ajuns 
cu civilisațiunea la coda văcului al 
nouă-spre-decelea, d^9 al civilisa- 
țiunei !

Discursul lui Szell asupra cestiunii 
naționalităților.

Lăsăm să urmeze adi discursul 
ministrului-președinte Szell, său mai 
bine di9 acea parte a discursului său, 
ținut în cameră la 6 Decemvrie st. 
n., care se refere la politica guver
nului în cestiunea naționalităților. 

Reproducem acâsta parte după textul 
apărut în „Pester Lloyd“ în tradu
cere fidelă românâscă:

Date conorete onor, deputat nu aduoe, 
la astfel de date niol nu pot deol răspunde, 
ceea oe cj'c însă, el o declară, de frasă. In 
anul treout onor, d-n deputat a urmat pro- 
cederea întărsă: el a adus date ooncrete 
și eu m’am străduit a-le restrânge, preoum 
ored, nu fără succes, pe deplin. Acum dice 
d-1 deputat, oă se reține de a cita date 
— și acăsta mă bucură căci văd, oă nu 
pote produce date — dăr afirmă, că ceea- 
ce cfi0 eu> e frasă. Dăcă cfi0 aoum și 
am <jis, că politica mea în cestiunea 
naționalităților este forte simplă, clară și 
deoisă și că politica nici unui miniBtru- 
președinte ungureso nu păte fi alta, atunol 
acăsta este politica statului unitar națio
nal maghiar, a acelui stat și a acelei po- 
litioe, care este politica națiunei maghiare 
în privința politioă unitară, care din oausa 
aoăsta vră să prooădă egal și drept față 
cu fiă-oine, orl-ce limbă ar vorbi el, să fiă 
numai un fiu fidel al patriei, deăreoe și aici, 
stăm pe basa egalității.

Deși însă tratăm pe fie-care drept în 
mod egal, totuși nu putem recundsce egali
tatea în privința limbei, pentru-că acăsta nu 
o concede unitatea statului ungar, caracte
rul statului național maghiar, unitatea le- 
gislațiunei, unitatea administrației și a jus
tiției. Putem acorda egalitatea în cestiunea 
limbei numai între acele margini, cari nu 
se ciocnesc cu aceste mari punote de ve
dere naționale și de stat. Este asta frasă? 
Aceste nu sunt frase, sunt sentențe funda
mentale ale politicei de naționalitate, a căror 
basă e aședată pe pietri cadrate, despre 
oare din parte ’ml afirm ou consoiință, oă 
este politică maghiară ooreotă și hotărîtă. 
Dăcă 4ic, oă pe lângă acăsta politioă nu 
persecut pe nimeni, nu voih persecuta 
pe nimeni, că voiesc să proced ou fiă- 
care în mod echitabil și că cu iubire, prin 
bună traotare, prin bună administrațiune 
și prin aceea, că nu fac deosebire între 
aoeștl oetățenl ai patriei, voiesc să-i alipesc 
de patriă, de statul maghiar, oa să iubăscă 
patria maghiară și când nu vorbesoe un- 
guresce, atunci acăsta nu este frasă, pentru 
că mai adaug și totdăuna am adăugat, oă 
trebue să fiă pedepsit și urmărit fiă-cine, care 
se opune ideii de stat maghiar pe vr’un teren 
ore-care și în orl-ce privință, care se resvră- 
tesce, ațîță, ori face său scrie ceva contra ei. 
Este acesta frasă? D-1 deputat flice, că 
acăsta este o frasă. Ceea-oe spune el însă, 
nu este frasă. Onor, d-n deputat cjioe, că 
este lipsă de curagiti, molioiune, politioă 
defensivă. Dovediți, că politioă mea e gre
șită. Dovediți-o, atunci acăsta nu va fi 
frasă. Pe câtă vreme însă onor, d-n depu
tat nu va dovedi acăsta, pot <fiG6: dăoă 
ceea-oe di° eu este frasă, atunci ceea-ce cjioe 
densul e și mai mult frasă.

Ași pută înaintea onorat, domn de,- 
putat să mă provoc, în ce privesce părțile 
ostioe și nordice ale țării, la date, fapte, 
ărnenl, cari nu că ași fi măle, dăcă se 
tratăză de interesele și de vacja țării și a 
statului, a statului unitar național maghiar 
și de reglementarea acelora, oarl au păoă- 
tuit contra lui. Ași pute-o face, nu citez 
însă aceste date, ci aștept, oa onor, d-n 
deputat să-și dovedăscă aserțiunile, oa să 
citeze numai un singur cas, în oare am 
procedat altfel. Dăoă o păte faoe, mă voih 
supune. Dăr nu-o va pută faoe. Căci ceea 
ce aduce el înainte oa esemplu în mod în

văluit și neted, când de es. cjice, că trebue 
să se urmeze în cestiunea fiumană și în ces
tiunea numelor localităților o altă mai grab
nică procedură, la acesta pot răspunde scurt 
numai, că în cestiunea fiumană — camera 
îșl va aduoe aminte — am luat o posițiă, 
care a fost aprobată de toți și de onor, 
d-n deputat. Apoi am așteptat și voii! aș
tepta, păn’ ce nu voiii vedă, că cestiunea 
se pdte resolva pe basa prinoipiilor și pă
rerilor desfășurate aiol și spre liniștirea ge
nerală într'un mod ooreot din punotul meu 
de vedere prinoipiar și din punctul de pri
vire al statului Ungar și al suveranității le- 
gislațiunei maghiare. Acăsta este politica 
mea, și cred, că ea s’a probat, căol sperez, 
că voiii resolva cestiunea.

Dăr oestiunile, oe se iveso în viața de 
stat, nu sunt de așa, ca să pdtăfi resolvate 
fără de considerarea raporturilor date și 
numai pe de-asupra. Resolvarea bună a ces- 
tiunilor nu aternă numai dela oorectitatea 
principiilor, oi și dela metodă, dela timp și 
dela modul și chipul, oum se procede.

In oe privesce cealaltă oestiune, esecu- 
tarea legii asupra numelor localităților pot asi
gura pe onor, d-n deputat— cum am arătat 
deja într’un răspuns la o interpelare adre
sată mie — oă voiii esecuta și trata legea 
tocmai așa, după aceeași metodă și după ace
leași principii, ca cei ce au creat'o. Dăoă dăr 
onor, d-n deputat a fost mulțumit ou aceia, 
atunci să fiă mulțumit și cu mine, și să nu 
afle nici Ia mine nimio de criticat.

Onor, d-n deputat nu aduce date con
crete, ci descrie întrăgă cestiunea cea mare 
a naționalităților și cjioe, că cestiunea nu 
trebue tractată așa, cum face ministru-pre- 
ședinte, în mod pasiv, oi în mod aotiv. 
Când am audit aserțiunea aoăsta, am ascu
țit oreionul meu și am așteptat să văd, oe 
va urma și cum va espune d-nul deputat 
aoăsta politică aotivă. Mărturisesc oă, deși 
am oetit ou atențiune prea interesantul și 
altfel meduosul disours al onor, d-n depu
tat, n’am aflat într’ensul niol o lămurire a 
acestei oestiunl, căol am găsit, că în dis
cursul d-lui deputat oestiunea naționalități
lor n’a fost pusă și desfășurată în totali
tatea ei, în tăte raporturile ei.

Mici indegetărl, cum am trebui să pro- 
cedem în contra pressei din afară, în oon- 
tra ațîțărilor în străinătate, cUm am trebui 
să luăm posițiune față ou Orientul, am 
aucjit, oe-i drept, în espresiunl generale — 
oarl însă în gura sa se ’nțelege de sine nu 
sunt frase — tot cele cfiS0 n’aveau
oorp, nu puteai să le pipăi. Căci eu con
simt cu el, că tote momentele înafară și 
înăuntru trebue să fiă urmărite cu aten
țiune, la aceea însă, de ce nu lucru eu con
cret, și de ce crede el, că ar trebui să se 
procădă mai bine, n’am primit nici un 
răspuns.

In ceea-oe a flis el despre programul 
său de naționalitate aotiv, am aflat numai 
două luorurl pipăibile. Unul este, oă trebue 
să se cassexe legea naționalităților. Ei bine, 
dăoă oineva în aoăstă oameră crede, oă 
oestiunea naționalităților s’ar pută resolva 
în interesul viitorului statului maghiar unitar 
așa, ca acum să se oasseze legea de națio
nalitate din 1868, atunol, permiteți, eu din 
parte-mi nu sunt amioul unei astfel de po- 
litioe și a unei astfel de activități politioe, 
și nu vrău să soiu nimio de aoăsta. Cred, 
oă pănă aouma am trăit ou acăsta lege, 
vom pută trăi și în viitor, trebue numai 
să fiă manuată cu reciprocă eohitate, fir- 
mitate și prudență. Dăr a susoita oestiunea, 
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a turbura liniștea spiritelor și a sili pe fiă- 
care oetățân aparținător unei naționalități, 
de-a se orede amenințat de Dumnezeu mai 
soie oe direoțiune, ce oaloă în pioiore și 
nimioesce tdte, acâsta n’ar fi, mă rog de 
iertare, în jurstările date în Ungaria me
toda corectă de tractare a cestiunei națio
nalităților. Despre aoâsta d-1 deputat nu 
mă va pută convinge.

Onor, d-n deputat se provocă la un 
esemplu. El 4i°e: -^ă esemplul marei
Germanie. Cum procede aoâsta în Posena 
contra Polonilor ? Și aoesta, Onor. Cameră, 
este celălalt punot din programul politicei 
sale aotive, ce se pdte pipăi. Nu este che
marea mea, nici n’am plăcere, de a vorbi 
despre aceea — și totuși ounose oestiunea 
fdrte esact — cum se procede în Germania 
în contra Posenei și în contra Polonilor. 
Văd de altmintrelea, că onor, d-n deputat 
nu este destul de temeinic informat, dâoă 
crede, ceea ce să pdte oonohide din espu- 
nerile sale, că acolo resultatele politioe ar 
fi după gustul său. El nu e bine informat. 
Medalia are și o altă lăture. Nu voifl însă 
să întru în discusiuuea acestei cestiunl. 
Afirm numai un lucru, că cestiunea Po
senei și a Poloniei in marea Germaniă 
atât cu privire la nasoerea și desvoltarea 
ei istorică, cât și ou privire la tdte împre
jurările de acolo, cu privire la tote rapor
turile, ou privire la tote punctele de ve
dere, este ceva cu totul alta, ceea-ce nu se 
pdte asdmdna său chiar împreuna cu aceea 
(adecă cu cestiunea naționalităților din Un
garia — Trad.) Aceste două luorurl nu se 
pot asemăna, căci onor, d-1 deputat scie 
duos si țaduni idem, tamen non est idem. 
(Aprobări în drâpta.)

Onor, d-1 deputat dice, că el admite, 
oă Românii aici în țâră sunt acjl mai li
niștiți, dâr că afară în România cela său 
celălalt bărbat de stat dioe aoâsta și 
aoeea. Cum-oă în România sunt politician! 
și au fost, durere, în totdâuna, cari au ma
nifestat astfel de tendințe, au urmat astfel 
de politică, care nu stă în consonanță cu 
statul nostru, cu soopurile, cu ființa și cu 
basele Ungariei și a politicei ndstre, pre
cum și ou buna înțelegere între ambele 
țări, și cari în primul rend nu este nici în 
interesul României, acâsta e adevărat; 
asta însă nu este politica guvernului ro
mân său a României. In fiă-care țâră 
esistă exaltadoșl (estremi) politici și astfel 
de dmenî, cari foloseso anumite frase, anu
mite tendințe spre scopuri politice. Astfel 
de omeni se află și acolo.

Cumcă însă în România, și ohiar în 
pressa română oonceptele asupra Ungariei 
și sentimentele față ou Ungaria sunt adl 
cu totul altele, deoât au fost înainte ou 
oâțl-va ani cumcă ele sunt mai mult amioabile, 
mai calde, mai corăspundătore intereselor 
și viitorului ambelor state — fiind-oă este 
interesul nostru reciproc de a susține bune 
raporturi de vecinătate — acâsta să o ia 
dela mine spre sciință onoratul meu amic, 
oare mă ține rău informat, ceea-oe însă nu 
este așa. Intru oât privesce însă pe frații 
noștri Români, <j'oe Onor- d-n deputat 
despre ei, că acum sunt mai liniștiți, dâr 
adauge, că acâsta nu este meritul minis- 
trului-președinte. In anul treout el a flis, 
că ei agitâză și că acesta e păcatul minis- 
trului-președinte. Astfel mi se face forte 
greu, de a câștiga favdrea onor, deputat. 
Decă ultraiștii agitâză, eu sunt vinovatul; 
dâcă ultraiștii nu agitâză, acâsta nu e me
ritul meu. De aoi pdte fi dedusă numai o 
singură învățătură, ca adeoă nu e permis 
a judeca Gestiunile în mod preocupat și 
nervos. Așa e, eu așa văd; har Domnului, 
că este așa, că patrioții răi Români, — 
căci sunt și de aceștia — acei ultraiștl 
Români, că-i am la ochi, nu află apt te
renul de a ațîța pe frații lor spre propriul 
lor desavantagiu și spre desavantagiul sta
tului maghiar. Acâsta ne pdte face numai 
bucuria. Acesta este așa, și să dea Dum- 
nedeu ca și de aci înoolo să fiă așa.

Din Bucovina.
Ale' g e rile.

Miercuri în 12 Decemvrie n. se va 
faoe alegerea deputatului Curiei a cincea. 
Partidul poporal național român îșl are 
candidații săi în acestă Curiă.

Acest partid a luptat cu multă sta
tornicie și ouragiîl la alegerile de electori. 
In orașe el a pierdut, ce-i drept, lupta. In 
sate și oomunele mai mari însă a secerat 
frumdsă succese, adeoă acolo unde șarlata- 
nîa și volnioia dușmanilor românismului 
n’a putut să răsbâscă așa tare. In privința 
acâsta „Deșteptarea1* din Cernăuți publică 
un frumos articul, care însă n’a fost treout 
ou vederea de censură și pentru care or
ganele guvernului au oonfiscat respectivul 
număr al „Deșteptării1*.

0 serbare.
Cetim în „Deșteptarea1*:
După săvîrșirea s. liturgii în oapela 

seminarială și după doxologie s’au adunat 
Dumineoa trecută o mulțime mare de domni 
și dame în sa’a sinodală din reședință, ca 
să fie de față la ședința festivă, dată spre 
a sărba iubileul universității ndstre. Era de 
față și un număr fdrte mare de studențî 
universitari, între car! peste o sută de stu- 
dențl români. Sosind ministrul Harfei în 
sală, a fost primit din partea studenților 
streini cu strigăte de bineventare, dâr în
dată după acâsta se ridicară, ca o furtună 
din gurile studenților români urale și strigăte 
de „să trăiască1*, încât răsuna întrega sală 
și fieoare trebuia să primâscă impresia, oă 
se află într’o țâră românâscă.

Rectorul universității, d-1 prof. Hauke, 
a desohis ședința prin o cuvântare înto 
nând, că aoâstă sărbare este eminent pa
triotică și înoheînd cu o mulțumită cătră 
împăratul, al cărui nume îl portă universi
tatea nostră.

Vorbind după acâsta d-1 ministru Har
ței, a spus între altele în ouvântarea sa, oă 
universitatea nu pdte să se desvdlte in spirit 
șovinist, oă ea trebue să tindă într’aoolo, ea 
fie-care popor să se desvdlte în ea în modul său 
particular', prin urmare și poporul nostru 
are drept de a pretinde, ca fiii săi să fie 
tratați tot așa ca și ceilalți studențî și să 
aibă posibilitatea de a se desvolta nestin- 
gherițil de ceialalțl.

Au mai vorbit mulțl representanțl ai 
universităților din alte orașe. Pe când unii 
dintrâ’nșil și mai ales șeful de secțiune din 
Viena, Inama de Sternegg, au dovedit ce 
vederi înguste au, întonând și susținând, 
că universitatea nostră ar fi o școlă ger
mană, representanțil din regatul român, d-1 
Dimitrie Sturdza și profesorul Dimitrie On- 
ciul au arătat, ce vederi largi și sănătâse 
au Românii pretutindeni, căci nu caută, ca 
alții să desnaționaliseze fiii altor popore, ci oă 
Românul, respectând tot-deauna tendenț-de 
și meritele altor nâmurl, caută numai să-și 
conserve oaracterul propriu național, și oă 
în calea sciinței și a culturei întinde mâna 
de înfrățire sinceră oelorlalte națiuni, spre 
a conlucra împreună și frățesce la înainta
rea sciinței.

Cu bucuriă oonstatăm, că d-1 prof. 
Onciul a vorbit la acâstă festivitate și ro 
mânesce. Pe câni însă cuvântarea d-sale a 
fost aplaudată cu entusiasm de cătră stu
dențimea română, studenții străini n’au pu
tut să nu-șl arete și la o ast-fel de săr
bare josnicia lor prin o manifestare anti- 
românâecă, rețiuându-se dela ori ce aplaus.

Din parlamentul engles.
Se ecie, oă Lunia treoută s’a deschis 

sesiunea estra-ordinară a parlamentului en- 
gles. Meeagiul regal prin oare a fost des
ohis însă, nu s’a cetit decât Vineri în am
bele camere. In aoeeașl fii s’a început dis
ensiunea asupra Mesagiului. Cu prilegiul 
aoesta în oamera lorcjilor a venit în disou- 
țiune ei răsboiul ou Burii.

Lord Kimberley luând cuvântul a cjis, 
că răsboiul nu se apropie încă de sfirșit, 
ba din contră, ostilitățile au luat în timpul 
din urmă o estensiune perioulosă și un ca

racter îngrijitor. Opinia publică a fost forte 
penibil atinsă prin raportele sosite despre 
tratarea nemilosă față cu Purii. Ar dori oa 
răsboiul să se sfîrșâsoă cât de ourând și 
să nu lase în urmă-i amărăciuni.

Ministru-președinte lord Salisbury glo- 
rifioă activitatea trupelor englese couduse 
de Roberts și Kitchener. L’a întrebatKim- 
berley, dâoă se pdte face ceva, oare să în
demne pe luptătorii de guerillă burii a de
pune arma și a deveni ârășl cetățeni pacl- 
nicl? Crede Kimberley oă Anglia, uitându-șl 
de jertfele aduse, ar vră să dea dre care in
dependență Burilor? Singurul luoru, oare ar 
pută mulțumi pe aoeștl luptători de gu
erillă, ar fi restabilirea bre cărui soiă de 
independență.

In privința aoâsta politica guvernului 
nu s’a schimbat întru nimic. Guvernul este 
aplecat a-le reoomanda o autonomia, cum o au 
coloniile englese. Când va urma acâsta, nu 
se soie. Cei-ce continuă lupta trebue să se 
târnă de sfîrșit. Cu cât ei vor refusa pri
mirea de privilegii, cu atât mai mult va 
dura domnirea forței și vor întârzia ou atât 
mai mult binefacerile deplinei libertăți. 
Anglia uu pdte permite, ca Burii sd aibă o 
neatârnare cât de neînsemnată. Guvernul însă 
nu ar pută să aibă o satisfacțiune mai fru
mdsă, deoât aceea de a pută saluta în 
Buri pe locuitorii fericiți și mulțumiți ai 
unei țări, care ar fi cel mai frumos mărgă
ritar în corona reginei.

Declarațiunile lui Salisbury pot fi 
considerate ca un răspuns dat încercărilor 
și nieuințelor lui Kriiger de a dobândi aju
torul Europei în favorea libertății și inde
pendenței patriei sale.

In ședința de Sâmbătă, a luat cuvân
tul și ministrul coloniilor Chamberlain, oare 
încă a declarat, că în împrejurările de față gu
vernul pdte să promită, că în Africa-sudioă 
va domni drept și libertate egală, indepen
dență deplină nu va fi însă nicl-odată.

*
Intr’aoeea în Africa-sudică continuă 

luptele între Englesi și Burl. Lord Kitche
ner anunță din Bloemfontein, oă după lupta 
dela Sterkspruit jDewett s’a retras spre sud, 
în 5 1. o. a trecut peste rîul Kaledon și a 
pornit’o spre Odendaldrift, unde a vădut 
oă nu pdte treoe rîul. In urma acâsta s’a 
întors spre ost, continuându-șl drumul spre 
nord dela rîul Oranje, pănă-ce a ajuns 15 
mile dela Aliwartnorth. Generalul engles 
Knox l’a urmărit pretutindeni și la Karra- 
portdrift s’a ciocnit ou ariergarda lui De- 
wett, luând dela aoâsta oa pradă un tun și 
35,000 gldnțe. Englesii au aflat între Smitlo 
fieldroad și rîul Oranje 300 de cai morțl. 
Dewett e strîmtorat de tote părțile.

Adunarea generală 
a „Reuniunei femeilor române11 din 

corn. Hunedorei.
Deva, 20 Noemvrie 1900.

Dumineoă în 18 Noemvrie v. după 
amâdl la 3 dre ârășl s’a întrunit o frumdsă 
cunună de dame române, drăgălașe ro
mânce, bătrâni, bărbați și juni din mai 
multe părți ale comitatului nostru, în loca
litățile casinei române, ca să asiste la adu
narea generală a Reuniunei femeilor ro
mâne din oomit. Hunedorei.

Presidenta Reuniunei d-na Elena Hossu- 
Longin, salutând membrele întrunite și pu
blicul asisteut, face o reprivire asupra ac
tivității Reuniunei și constată, oă conclusele 
ultimei adunări generale s’au esecutat, apoi 
invitând la muncă nouă pe membrele Re- 
uuiunei, deolară ședința de deschisă.

Conform ordinai de di d-1 secretar 
Dionisiu Ardelean cetesoe raportul comite
tului relativ la activitatea Keuniunei dela 
ultima adunare generală, din care reiese, 
că Reuniunea femeilor române din corn. 
Hunedorei cu modeste puteri, dâr cu un 
zel ferbinte, înainteză spre ajungerea sco
pului de a sprijini înaintarea industriei de 
casă a țărancelor române.

Se dă cetire apoi socotelelor presen- 
tate de cassiera Reuuiunei, d-na Susana 
dat, și o propunere cum să se plaseze pe 
viitor banii Reuniunei.

Din soootelile d-nei oassieră se vede, 
că Reuniunea nbstră pănă acjf dispune de 
o avere în valore de aprdpe 9000 corone 
și oă banii sunt elooațl la două institute 
de bani din comitat.

Se trece la alegerea oomisiunilor, și 
anume: In comisiunea pentru înscrierea 
membrelor nouă și înoassarea taxelor se 
aleg cu unanimitate d-nele Emilia Moldovan, 
Victoria Muntean și d-ra Agata Ardelean. 
In comisiunea pentru revidarea raportului 
dat de comitet și a socotelilor presentate 
de cassieră, se aleg ou unanimitate: d-nele 
Maria Barițiu, Leontina Vorovitz și Neti 
Șerban.

După acestea presidenta suspendâză 
ședința pe <j0oe minute.

După redeschiderea ședinței urmâză 
raportul oomisiunilor și anume: Comisiunea 
I raportâză, că s’au înscris 10 membre și 
membrii, âr comisiunea a Il-a, că cele din 
raportul comitetului și socotelile cassierei 
sunt în deplină consonanță ou aotele.

Adunarea generală luând act despre 
acâsta, votâză absolutoriul obicinuit cassie
rei, în fine se decide, oa dela 1 Ian. 1901 
banii Reuniunei să se depună la „Hune- 
ddra“ „Hățegeana11, „Corviniana1*, „Grăni- 
țerul“ și „Ardelâna1*.

A urmat apoi desbaterea unei propu
neri, care a dovedit cât de viu să intere- 
sâză Reun'unea nâstră de sdrtea țărancelor 
și de industria lor.

S’a făcut adeoă propunerea, ca Reu
niunea să dea mână de ajutor și tot-odată 
să îndemne pe țărancele nostre la îmbrăți
șarea industriei de oasă. Ca onoratul pu- 
blio să pdtă fi pus în posițiă, de a cundsce 
mai de aprdpe propunerea din vorbă, lă
săm să urmeze reoercarea d-nei presidente 
cătră d-na vicepreședintă a Reuniunei Vic
toria Erdeiyi:

Mult St. d nă, Adunarea generală a 
„Reuniunei femeilor române din corn. Hu- 
neddrei** ținută în Deva la 18 Noemvrie 
1900, între alte concluse a statorit în 
programul său de munoă și următorul 
punct:

Să se constituesoă la Orăștiă un co
mitet de dame sub presidiul vicepresi- 
dentei Reuniunei d-na Viotoria Erdelyi.

Sub conducerea aoestui comitet fe
meile româiie din comuua Văideiu, bân
tuită în anul aoesta de un foc grdznic, să 
fiă invitate și încredințate, oa în decursul 
iernei să pregătâscă diferite lucruri apar- 
ținetore industriei ndstre naționale.

Obiectele vor forma proprietatea Reun. 
și vor avâ menirea a fi desfăoute la adu
narea generală a „ Asociațiunei11 și a Fon
dului de teatru.

Motorul, care a îndemnat Reuniunea 
nostră la acest pas, a fost de o parte rea- 
lisare». în parte a propriului ei soop, în- 
curagiând femeiie ndstre la desvoltarea in
dustriei ndstre oasnioe și venindu-le și în 
ajutor, dând-le munoă în momente grele, 
precum și cașul de față ținând apoi a îm- 
plini Reuniunea nostră și misiunea ei de 
factor cultural, oare doresee a-1 atinge prin 
apropierea sa cătră cele două mari institu- 
țiunl culturale ale ndstre: „ Asooiațiiinea11 
și „Societatea pentru fondul de teatru1*.

Aoeste sooietățl având adunările ge
nerale ambulante, s' oontempleze, ca la 
acele adunări Reuniunea nostră să fiă re- 
presentată prin o mică și hiâsă colecția de 
articoll aparținători industriei ndstre na
ționale, care espuse fiind acolo, să se vândă 
apoi în folosul Reuniunei și a membrelor 
ei țăran oe.

Drept aceea comitetul de dame 6ste 
ou stăruință rugat, că să îngrijesoă, oa 
obiectele diverse, precum: midi perne, fu- 
gătdre, covorașe, tablete, șurțe, desegașl, 
să fiă numai și numai în motive curat ro- 
mânascl țesute și cusute, și întocmite pentru 
usul practic.

Se intenționâză prin acâsta, ca să 
ajungă motivele frumose ale țăranelor ndstre 
ardelene în părți oât mai îndepărtate ale 
patriei, un^e doră gustul româneso ar fi 
abandonat în decursul vremurilor mustrele 
ndstre străvechi naționale.

Să lasă la înțelâpta aprețiare a On. 
oomitet modul de eseoutare a celor es
puse aici.

Cu posta urmâză la adresa D-vostră 
și suma de 400 corone, votată de adunarea 
generală spre acest scop.

Cu deosebită stimă,
Elena Hossu Longin n. Pop m. p. 

președintă.
Dionisiu Ardelean m. p. 

secretar.
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însemnăm, că în aoel oomitet s’a ales 
afară de d-na vice-presidentă : d-nele Maria 
Barițiu, Anastasia Orbonaș, 'd-na Banoiu, 
Mihaiii și d-șâra Lnoreția Eliu din Orăștiă.

O altă propunere asemenea intere
santă, s’a primit, ea adecă comitetul să 
stărue a aduna pentru Reuniune modele 
de motive de pe țesăturile și ousăturile 
țărancelor nâstre.

După oum aflăm, câte-va d-ne și 
■d șâre zelose au și adunat și trimis pentru 
Reuniune asemenea modele de motive.

Să sperăm, că zelosele nâstre preotese, 
învățătorese, țărance și peste tot damele 
nâstre vor grăbi să înmulțescă magazinul 
Reuniunei nâstre cu diverse și prețiâse 
modele de motive, căci numai așa vom 
pute ajunge la o oolecțiune de valâre și 
folositore.

In fine s’a deois, oa să se facă înce
putul de a orea o bibliotecă a Reuniunei. 
Și acâsta ou atât mai vârtos, cu cât Reu
niunea deja are oâte-va cărți prețiose.

Să sperăm, că autorii, apoi diarele 
nâstre naționale și onoratul public va da 
mână de ajutor, ca Reuniunea nâstră să-și 
potă realisa și acâsta țință.

După intregirea comitetului și ale
gerea unei comisiunl pentru verifioarea 
protocolului, d-na presidentă mulțămind de 
viul interes, între sgomotâse esolamărl de 
„să traâscă14 declară ședința de închisă.

Der era să trec ou vederea peste ceea-oe 
a fost mai interesant. Adunarea generală a 
îndrumat oomitetul Reuniunei, ca să stă- 
ruesoă ca în carneval să se arangeze o 
petreoere ou dans, în favorul Reuniunei. 
■Cum suut informat tinerii noștri studioși 
universitari etc. din Deva și jur au și 
făcut promisiunea, oă vor realisa dorința 
adunărei generale a Reuniunei; astfel Bpe- 
răm, oă în carneval vom putâ petrece o 
<ji și o nopte delioiâsă în Deva.

In mijlocul deprimărilor generale nl-a 
fost ca un balsam acâstă modestă și dră
gălașă întrunire românâscă.

Și mai mulțl, și ou mai multă bu
curia la eseoutarea ultimului conolus al 
Reuniunei!

La revedere!!
Serăcanul.

— 27 Noemvrie v.
Ierna. După o tomnă lungă, frumâsă 

și căldurâsă oa rare-orl altă-dată, a venit 
în sfîrșit și ierna. Ea s’a îutrodus o’o plâiă 
rece, după oare de Sâmbătă dela amiacjl a 
nins într’una pănă Duminecă dimiuâța. In 
regiunea Brașovului avem zăpadă destulă, 
•temperatura însă n’a prea soăcjut, nici fri
gul nu se simte înoă.

Recensământul din 1900. Cu finea 
anului curent se împlinesc 10 ani dela oel 
din .urmă recensământ făcut în țările Co
ronei ungare. Ministrul de oomeroifl a pre 
sentat dietei încă în 1899 un proiect de 
lege privitor la un nou recensământ des
pre starea populațiunii la 31 Deoemvrie 
1900. Acest proieot a fost votat și sanc
ționat. Conform acestei legi recensământul 
va lua act de numărul populațiunii, al edi 
fioiilor, al atelierilor industriei mici și re- 
lațiunile lor de producțiune (motorl, mașini, 
productele brute și semifabricatele între
buințate, apoi semifabricatele și articolele 
de industrie, ce se produc). Cu datele ce 
se vor culege despre industria mică se vor 
completa oele despre industria mare, a că
ror oulegere s’a făcut deja. Pentru aoope- 
rirea speselor împreunate cu oonscrierea, 
s. a. tipăriturile necesare, etc., legislațiunea 
țării a votat suma de 740,000 cor.; perso
nalul, care va face oonscrierea are să fiă 
remunerat din partea comunelor. Ministrul 
de culte și instrucțiune publică ou Nr. 
3658 a. c. a ordonat inspectorilor reg.școl., 
ca aoeștia să ia măsuri, pentru-ca învăță
torii tuturor școlelor poporale să fiă aplicați 
în serviciul recensământului, ce se va face 
în întrâga țâră dela 1 — 10 Ian. 1901, când 
toți învățătorii vor fi dispensați dela pre
legeri. — Consistorul metrop. greco-cat. 
din Blașifi dispensâză dela prelegeri în de
curs de 6 cJDe pe învățătorii din arohidieoesă, 

cari vor fi numiți comisari de conscriere, 
dâr în schimb ei vor avă să faoă o oon- 
soriere consciințiâsă. drâptă și după adevăr. 
— La acest loo amintim, oă in Metropolia 
română unită de Alba-Iulia se faoe la finea 
a. c. recensământul populațiunii gr. oat., 
culegându-se urmatorele date: 1) numărul 
familiilor 2) numele și oonumele personelor 
aparținătâre fiă-cărei familiă, împreună cu 
anul, luna și diua nasoerii și căsătoriei, în 
fine religiunea și ocupațiunea.

Amenințări bulgărescl. „Pen. Balo.“ 
i-se scrie din Crușova, că mai mulțl nota
bili români au fost amenințați ou mârtea 
de agenții oomitetului macedonân, pentru 
faptul, oă nu vor să dea bani și să sprijine 
aoțiunea comitetului în sus-flisul oraș. Din 
causa aoâsta Românii din sus-cjisul oraș au 
convocat o întrunire săptămâna trecută, în 
care s’a luat decisiunea, de-a însoiința gu
vernul otoman de oele ce pregătesc Bul
garii și a oere tot de-odată luare de mă
suri neoesare, pentru-oa să potă fi siguri de 
avutul și de averea lor.

Furtună. Asupra oomunei și ținutului 
Biharudvari s’a desoăroat o mare furtună. 
Un vânt puternic dela vest a suflat, ermai 
târdiu spre seră furtuna a isbucnit cu mai 
mare putere, ducând cu sine tot oe-i sta 
în oale. Mulțime de case au fost derîmate, 
ooperișele au fost aruncate Ia depărtări 
mari. La unii țărani tot ce au adunat peste 
vară li-a împrăsciat furtuna. Pagubele sunt 
enorme.

Afacerea omorîrei celor 6 notabili 
Români din Poroift. Din Turcia se scrie, 
oă afacerea oelor 6 notabili Români din 
Poroiti încă nu s’a isprăvit. Nici unul din 
bandiți n’a fost prins. Etă și numele vio- 
timelor căcjute: Toii Panaioti, Mita Vasile, 
Lica Mitrușa, Iani Giambazea, Iani Arîșta, 
Mitu Ziropea, Mita Carisca etc. Văzând, 
că bandele bulgare oontinuă cu asasinatele, 
Românii din Poroifl și din împrejurimi au 
trimis o delegație la Ex. Sa Valiul din Sa
lonic, ca să le dea voiă să porte arme, asi
gurând, că vor curății de hoți tot vi- 
laetul în două luni de flile. Valiul le-a spus 
„bakalîm14 (să vedem). — Atunci o altă de- 
legațiă, de Români din mai multe comune, 
s’au rugat din nou la Valiul, oare de astă- 
dată li-a spus, să facă o listă de toți Ro
mânii, cari vor să ia arme. — Acâstă mă
sură însemnâză, că Valiul nu înourajază 
pe Români în cererea lor pe cât de legi
timă, pe atât de împeriâsă.

Voluntari ruși în Bulgaria. Dela 
17 August pănă la 30 Octomvrie — după 
statistica unui consul din Bulgaria — au 
întrat în Bulgaria ou pașaporte rusesol 
4752 voluntari ruși din Odessa și din Ba
sarabia. AoeștI voluntari sunt mai toți în
rolați în armata bulgară și cjilnio fao eser- 
ciții militare, fiind înstruițî de ofițeri bul
gari, membrii ai comitetului revoluționar. 
Voluntarii sunt trecuțl în Bulgaria în gru
puri mici de câte-o sută-două, fiind imbar- 
oațl pe vapâre rusesol oa muncitori.

Tifus. După cum se scrie din Arad, 
în întreg oomitatul Aradului grasâză tifo
sul. In 15 comune zac un număr mare de 
bolnavi de tifus. Numărul lor, se cjice, că 
trece peste 150.

In ghiarele unui urs. O grâznică 
nenorocire s’a întâmplat flilele aoesteîntr’o 
oomună din Germania. Nisoe Țigani um
blau din sat în sat jucând urșii. După ei 
s'au luat mulțime de curioși, mai ales copii. 
Din când în când copiii îșl făoeau haz din 
câte-un urs. Țiganii după-ce au eșit din 
oomună au luat botnița dela un urs, oare 
se părea fârte blând. Copiii din jur au în
ceput a gîdili dihanie, oare înfuriindu-se 
s’a arunoat asupra lor, prindând pe o co- 
piliță de vre-o patru ani, pe oare numai 
decât a sfășiat’o în buoățl. Stăpânul ursu
lui a fost arestat, âr animalul fioros abia 
a putut fi pus în lanțuri.

Locuitorii Berlinului. In capitala 
Germaniei s’a făcut dilele trecute recensă
mântul poporațiunei. După datele culese 
numărul locuitorilor Berlinului este de 
1,884,845. La ultimul recensământ din 1895 
erau numai 1,667,304.

Societatea de lectură „Andreiti Șa- 
guna“ învită la ședința publică, ce o va 
ține Miercuri, în 29 Noemvrie st. v., în me
moria marelui Archiereu AndreiG, în sala 
oea mare a edificiului nou seminarial gr. 
or. din Sibiiu. InoeDutul la 7 âre săra. 
Ofertele benevole în favorul sooietății se 
vor chita cu mulțămită pe oale publică.

Program: 1) „Serenadă14, de R. Volk
mann, eșec, de orohestra societății. 2) „Cu
vânt ocasional“, rostit de Vasile Runoean, 
clerio în cursul al IlI-lea; 3) „Cheruvio“,
arangiat de T. Popovioi, esecutat de corul 
societății ; 4) „Bcrisârea III“, de M. Emi- 
nesou, deolamată de Ilariu Gonția, clerio 
în cursul al IlI-lea; 5) „Al IlI-lea pout-
pouriu românesc14, de I. Mureșianu, orohes- 
trat de Oot. Simtion, esecutat de orchestra 
societății; 6) „Influința artei asupra omu
lui44, disertațiune de vioe-președ. Sebastian 
Stanoa, clerio în cursul al IlI-lea; 7) „Ji
danul în raiQ.“, anecdotă de Th. Speranță, 
declamată de loan Sporea, pedagog în 
cursul al IlI-lea; 8) „Hățegana44, de T. Po
povioi, eseoutată de corul sooietății.

De Sf. serbatori, direoțiunea poștei 
îșl repețesoe rugarea, oa publicul să fiă ou 
tâtă grija la espedarea pachetelor, să le 
trimită învălite în pânză, hărtie grâsă ori 
lădl și cutii anume pregătite să le lege 
bine ou sforă, a cărei capete să le sigileze 
bine ou ceară. Adresa să fiă precis scrisă, 
însemnând la orașe mai mari strada și nu
mărul casei. E de dorit, ca și înăuntru pa
chetului să se pună adresa, ca pentru oa
șul, oând s’ar strica seu rupe embalagiul, 
să se scie cui e de a-se preda paohetul.

Rescolă în trenul siberian- pilele 
acestea trenul siberian ducea cu sine mul
țime de osândiți la muncă silnică în Sibe
ria. Pe drum, aprâpe de gara Tiohita, când 
trenul trecea printr’un tunel osândiții s’au 
resculat contra ostașilor păzitori, i-au trân
tit le pământ. Osândiții au voit să ia dela 
ostași armele și apoi să jăf’uâsoă pe pasa
geri. In momentul critic însă s’a aucjit sgo- 
mot din vagonul vecin și numai decât au 
dat alarmă. Trenul s’a oprit, er soldații, 
oarl erau aruncați la pământ, au fost libe
rați. Osândiții n’au putut să-și ajungă sco
pul, și abia să crede, că va scăpa vre-unul 
de pedepsa de morte.

„Liturgia S-tului loan Crisostom“ 
(pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de 
Nicolae Stefu învățător în Arad. Acâstă 
liturgic oonține tâte cântările liturgice, ce 
are să răspuncjă corul în Dumineol și săr
bători. Pe lângă acestea mai conține ir- 
mâse, prioesne și un adaus de cântece po
porale. Tâte imnurile se pot cânta și numai 
pe 2—3 voci. Prețul unni esemplar s’a re
dus dela 6 la 3 corâne. Se pâte comanda 
dela autor și librăria Ifj. Klein Mâr, Arad.

Teatru german. AȚr, Luni, se va da 
ca a patra representațiă opereta comică 
„Im Brimnen“, musică de W. Blodek, că
reia îi premerge tot o operetă comică 
nLiebeszauberu‘ sâu „Pfichterin und Bărbier^ 
într’un act, musioă de A. Mtlller.

Kriiger în Haga.

La cele ce am adus în revista numă
rului precedent despre sosirea și primire» 
președintelui Kriiger în Haga, adaugem ur
matorele:

Kriiger a sosit în Haga la 2.50; mul
țimea era enormă și ovațiunile grandiâse. 
I-s’a făcut o primire oficială; tâte autorită
țile, aprâpe toți deputății și senatorii, tâte 
societățile locale ou stâgurile lor, oomite
tul buro-fil de recepțiune, etc. se aflau la 
gară, formând o masă compactă, prin care 
abia putâ străbate bătrânul președinte. Dela 
palatul regal n’a fost nimeni la gară, căci 
Regina trimisese un ofioer superior la Ze- 
vaaren, spre a saluta pe Kriiger la frontieră.

Gara era splendid împodobită cu stâ- 
gurl olandese, transvaaliene și orangiste. 
întreg orașul splendid pavoasat.

La discursul președintelui comitetului 
buro-fil, Kriiger a răspuns forte“ emoționat, 
dâr ou o vooe pătrunrjătâre, că are încre
dere în influența poporului olandes și că 

speră în ajutorul lui, oare va aduce trium
ful dreptății. Crede, oă (Țua dreptăței nu 
este departe și oă întreg poporul olandes 
se va uni ou el spre a îndeplini opera li- 
bertăței.

Curând după deschiderea lui Kriiger la 
„Hotel des Idens44, el a fost visitat de mai 
mulțl miniștrii, afară de primul-ministru Pi
erson și de ministrul de externe Beaufort, 
ou cari s’a întreținut mai multă vreme.

Kriiger a mai primit și pe câțiva mem
brii distinși ai parlamentului.

Kriiger a fost primit înainte de amiacjl 
în audiență privată de oătră regina Wil
helmina.

O trăsură de gală a Curței a condus 
pe Kriiger la palat în mijlocul unor ova- 
țiunl ne mai pomenite de entusiaste a 4e“ 
oilor de mii de suflete oe staționau dela 
„Hotel des îndes14 și pănă la palat.

Garda palatului a făcut onorurile cu
venite. Entusiasmul era mare; la un mo
ment dat mulțimea a început să cânte im
nul transvaalian.

Regina a primit în mod forte afec
tuos pe Kriiger, care i-a sărutat mâna de 
trei ori. Timp de câte-va secunde Regina 
a strîns de mână pe Kriiger, fără a putâ 
vorbi de emoțiune.

La pleoare Regina a sărutat fruntea 
lui Kriiger.

Audiența, la care n’a asistat minis
trul de seterne, a durat prâpe 40 de mi
nute. In timpul acesta s au făcut nisoe de
monstrații indescriptibile în fața palatului.

Kriiger a eșit ou lacrimi în ochi dela 
palat și aprâpe un sfert de âră a fost ne
voit să stea cu trăsura de gală a Curții în 
mijlocul? unei mulțimi imense. La un mo
ment dat mulțimea voia să deshame caii 
spre a-1 duce pe Kriiger în triumpf pănă 
la hotel.

O S K U S BC.
Statua unui cal. In răsboiul din 

Transvaal atât Burii cât și Englesii cunos- 
ceau bine calul de resboiil al lui Carol 
Arlic, numit Blaki. Aoest oal se arunoa cu 
curagiu unde glânțele erau mai dese. Cu- 
ragiosul luptător însă a fost într’o di lovit 
drept în inimă de un glonț și a căcjut 
mort. Calul lui ar fi plăout ori și oărui 
general, să-l potă avâ, der fidelul oal nu 
suferea pe nimeni altul pe spatele său. El 
dela mârtea stăpânului nu mai mânca ui
mi o și alerga dintr’o tabără într’alt.ă fără 
să aibă astâmpăr. In sfârșit oalul s’a pră
pădit curând pe mormântul stăpânului său 
Arlic. Acum un conte, tot cu numele de 
Arlic a ridioat credinciosului animal o sta
tuă cu insoripția: „In amintirea fidelului 
și ouragiosului Blaki14.

*

Mișcări simbolice ale trupului și 
vorbirea. Se scie de orl-cine cât de dese 
și de caracteristice sunt gesturile său schi- 
mele ce le facem vorbind, fără ohiar a 
băga de sâmă. Pentru a ne încredința 
de aoest adevăr e de-ajuns să privim de 
departe, de pildă prin o lornetă, așa casă 
nu audim vorbele, dâr să putem vedâ tăte 
sohimele a doi inși cari vorbeso. Atunci 
vom rărnânâ mirați de bogăția gesturilor 
mai ales la omenii inculțl sâu și la oei culțl, 
dâr cu temperament mai vioitt. Aoeste ge-i- 
turl au dat loo la o mulțime de espresii în 
limbă, espresii înțelese de toți. Ast-fel : 
cine nu înțelege oă „a clătina din cap14, 
însemnă a nega și „a da din oap“, a afirma 
„a faoe oohl mari14 ori „a rămânea cu gura 
căscată14, a-se mira forte tare; „a călca în 
piclâre14 pentru ori cine însâmnă a traota 
cu dispreț; „ a întorce spatele14 a dispre- 
țui, etc., eto. Nu-i vorbă, că facem sâu 
nu gesturile acestea, dâr espresiile făcute 
pe oând limba gesturilor era mai obici
nuită au rămas și se întrebuințâză și acum 
pentru a conoretisa felul de a ne esprima.

Proprietar: Dr. Aural Mureșianu.

Redactor responsabil: Grsgoriu Haier.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 263.—1900.

Cursul paețes trașov.
Din 5 Decemvre 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, f'onc. Albina 5%

18.70 Vend, 18.76
18.- Vend. 18.06
19.10 Vend. 19.16
11.30 Vend. 11.40

127.— Vând. —.—
58.50 Vend. —.—
10.70 Vend. —

100.- Vând. 101.—

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rimă tori lor a fost la 3 

Dec. n. de 35,842 capete, la 4 Dec. au 
intrat 650 capete și au eșit 405 capete, 
rămânând la 5 Dec. n. un număr de 
35,087 capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
97—98 fii., de mijloc dela 96 — 97 fii., 

lușoră dela 96—98 fii. — Serbescă: grea 
92—94 fii., de mijloc 90—92 fii., ușoră 
86—88 fii. kilogram.

Sz. 6771-1900. tlkvi.

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A togarasi kir. jârâsbirbsăg, mint tljkonyvi hatdsâg, kozhirre teszi, 

hogy a „Furnica“ fogarasi takarekpecztâr vâgrehajtatonak Stoica Nicu- 
lae Achim vegrehajtâst szenvedâ elleni 160 kor. — fii. tOke k6vetel6s 
6s jârulekai irânti vâgrehajtâsi ugyâben a sârkânyi kir. jârâsbirosâg te- 
riileten lev6 Alsbveniczo kozsâgben fekvd az alad-veniczei 98 szâmu 
tljkvben Stoica Niculae Achim es Stoica Rachira sziil. Stoica nevdn

Deschidere de Magazin.
Am oadrea a face cunoscut Onor, public, că aiifi luat 

asupra-mT

Depositul de împletituri mehanice
dela Domnul G. Fosih de aici.

Venfiarea se face în localul din Tergill pontelor nr. 18. 
La vândare vine numai fabricatele firmei de mai sus. “W3

Recomand cu deosebire fabricatele de Ciorapi, mănuși, gi- 
letie de dame și bărbați, gamașe, Sveatir pentru biciclist! și 
tote articolele de împletituri Totfelul de premenele trico, din lâ
nă și bumbac, albituri albe pentru bărbați și alte aiticole cu 

preturi forte ieftine.

At 16 A f a. 13, 14 hrsz. ingatlanra 388 kor., a 1912 hrsz. ingatl. 10 kor,
1922 hrsz. ingatlasra 13 kor. 5260 hrsz. ingatlanra 6 kor.
1985 n 6 5593/1 71 » 2 r
2002/1 n n 3 5689 « 71 2 77

2017. 2018 n 11 6934 71 7? 22 77

2153 n r 34 9163 7? 77 05 77

2413 n r 47 55 9801 77 77 04 77

2897 V 11 10471, 10472 ff 7? 37 77

3163 n 29 71 10473/1 77 77

3459 w 8 11 11457 W 77 26 7?

4302 D 14 71 11460 77 77 4 77

5052 5? 22 11 12541 77 77 7 17

5150 D r 2 71 13016 71 71 11 77

5173 n 1 17 13893 W 71 47 77

koronâban az A verest ezenoel megâllapitott kik âltâsi ârbao elrendelte, 
es hogy a fennebb megjelfilt ÎDgatlanok az 1901 evi Januâr ho 16 ik nap- 
jân d. e. 10 orakor Also-venicze kozsegeben megtartando nyilvâuos ârve- 
resen a megâllapitott kikiâltâsi ăron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 20%-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h.6 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelOlt dvadekkepes ertdkpapirban 
a kikuldCtt kezâhez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik §-sa 
ârtelmeben a bânatpeaznek a birdsâgnâl eldleges elhelyezeserâl kiâlli- 
tott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

F o ga ras, .1.900. evi Augusztus h6 22An.
A fogarasi kir. jbirosâg, mint telekkonyvi hatbsâg

Schupîter.
1158. kir. albird.

li
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A. Mureșianu Brașov, Tergul Enuhiâ W. 3®.
Acest stabiliment este provedut 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 pută esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, AROINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRĂMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

Aanuwjiini.

Rogându-mă de o cercetare Dumerosă, asigur un serviciu 
reel și cu atențiune.

Cu tdtă stima

Deposit de împletituri mehanice G. Foith 
—■= Tergul pontelor MS. =—

V. 60/14 szâm
bvgrh. 1899.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirot kikiildOtt bir. vegrehajtd ezennel kozhirre teszi, hogy a 

hosszufalusi kir. -jârâsbirosâg 1899 evi V. 60/4 sz. vdgzese folytăn Dr. 
Lemenyi Jend felperes râszerâ Dr. Lemenyi Pompil alperes ellen 2000 
kor.— fii. kovetelds s jâr. erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs foly- 
tân alperestdl lefo^alt es 1139 kor. 20 fîlre becsult ingdsâgokra a hosz- 
szufalusi kir. jârâsbirbsâg V. 60/14 1899. szâmu vegzesdvel a tovâbbi 
eljârâs vagyis az ârveres elrendeltetven annak az alap es felulfoglalta- 
tdk kovetelesei erejeig is, a mennyiben azok kielegitdsi jogot nyertek 
volna, Hoszszufaluban alperes lakâsân leendd megtartăsâra hatâridotil 
1900 evi Deczember ho 17 dik napjăn delutăn 2 orăja kittizetik, a mikor 
birdilag lefoglalt tdbbfele hâzibutorok 6s szere.lvenyek, melyek kozdtt 
ârtekes fegyverek es eredeti festmenyek talâlhatdk, keszpâuzfizetes mel- 
lett a legtobbet igerdnek, szukseg esecea becsâron aiul is eltognak 
adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elârverezendfi ingd- 
sâgok vetelârâbdl a vegrehajtatd kovetelesdt megeiâzd kielegiteshez 
jogot tartanak, a mennyiben reszukre a foglaiâs korâbban eszkozolte- 
tett volna es ez a vegrehajtâsi jegyzOkonyvbdl ki nem tiinik, hogy el- 
sdbbsegi jelenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikuldottne’ irâs- 
ban beadni vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kulon- 
ben csak a vetelâr fdloslegere fognak utaltatni.

A torvenyes hatâridd a hirdetmenynek a birdsâg tâblâjân tor- 
tent kifuggeszteset kdvetd naptol szâmittatik.

Kelt CBernâtfalu, 1900. dvi November hd 28-ik napjân.
Veress Mihăly,

1182 kir. bir. kiildott.

Plscma si sosirea trenurilor ie stat rog. nu. în Brasov
Valabil din fi Octoinvre st. n. 1900.

1C>

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Con/ve/t/t^^ in Iotă mavimea.

TAWI «MALI, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREfURl-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

Ă. 
♦ 
♦ 
♦ 
V 
t 
t 
i 
I 
♦ 
I 
» 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
i 
I 
I 
I 
<■

<■ 
c

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 80, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m.p. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7’48 min. sera.

Dela Brașov la Buenrescî:
I. Trenul de persone la dra 3-55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe Ia Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la 6ra 549 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3'20 min. noptea.

D. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia T șnad-Cluc-Szereda).
Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu). i

I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.

II. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la dra 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la 6ra 8 dim..
II. Tr. accel. peste (Jlușitila 6. 2-9 m.p. m. 

III. Trenul mixt la 6ra 1O25 min. săra.
Dela BucurescI la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 2’18 min. p. m.
II. Trenul pers., la ora 9'27 min. p. m.

III Trenul mixt, la ora 5.— min. dim. 
(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la 6ra 1’51 m.p. m. 
III. Trenul mixt, la ora 6-48 m. săra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
Dela Zfirnescî la Brașov (gar. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 6ra 8'25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.. 
III. Trenul mixt la ora 6’48 min. săra

„Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde

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


