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Caracterul vorbireî lui Szell.
ii.

întreg discursul lui Szell relativ 
la cestiunea naționalităților n’a fost 
decât o polemisare cu contrarul seu 
din oposițiă Komjathy, care i-a tăcut 
diferitele observări și imputări, că 
în amintita cestiune nu urmăresce 
o politică corectă. Deja acest ca
racter polemic detrage mult acestei 
vorbiri și în tot cașul nu se mai 
pbte (țice, că ministru-președinte s’a 
ocupat de cestiunea naționalităților, 
când el n’a făcut alta, decât a-se 
apera față cu învinuirile, că nu ține 
îndestul semă de interesele maghia
rismului violent, care umblă se su
grume ori-ce mișcare naționalistă în 
BÎnul poporelor nemaghiare.

Mai întâiu Szell a cerut lui Kom- 
jathy date concrete, prin care se 
dovedâscă ce a afirmat. Dup’aceea 
s’a încercat se arate, că ce a fli9 den
sul, n’a fost numai frasă. In fine a 
afirmat ministru-președinte, că ar 
pute să aducă date, că a procedat 
întotdbuna cum pretind interesele 
„statului unitar național maghiar", 
dhr nu o face, ci aștăptă se dove- 
descă mai întâiu Komjathy ceea-ce 
a afirmat, și combate apoi acel 
punct din programul lui Komjaty, 
în care se cere cassarea legii de 
naționalitate, precum și unele aser
țiuni ale lui.

Insămnă acâsta a trata cestiu
nea naționalităților, pe care însuși 
Szell o declară de importantă și 
gravă? Un singur pasagiti din dis
cursul lui are aerul de a-se referi la 
cestiunea naționalităților, der și 
acest pasagiu, esaminându-1 mai de 
aprdpe, nu este decât o polemiă cu 
Komjathy. Numai patru ren duri din 
el tratâză în adevăr de cestiunea 
naționalităților și și acestea numai 
în mod negativ. Etă cari sunt aceste 
rânduri: „Deși tratăm pe fie-care 
(cetățân) cu egală dreptate, totuși- 
în ce privesce limba, nu putem si 
recuniscem egalitatea, fiind-ca acâsta 
nu o permite unitatea statului un
gar, caracterul statului maghiar na
țional, unitatea legislațiunei, unita
tea administrațiunei și a justiției".

Acâsta este cuintesența politi
cei guvernului față cu naționalitățile. 
Szell o declară de pâtră unghiulară 
a politicei de naționalitate a guver
nului unguresc, care, — flice, — 
este maghiară, corectă și hotărîtă.

Sentența de mai sus, că „nu 
putem recunăsce egalitatea în pri
vința limbei", se ține în adevăr de 
cestiunea naționalităților, căci este 
de fapt isvorul tuturor nemulțumi
rilor, cari au dat nascere acestei 
cestiuni.

Din momentul când primul mi
nistru unguresc — numâscă-se el 
Szell său ori și cum — ar face în 
parlament o declarațiune contrară, 
că adecă se recunosce egalitatea în 
privința limbei, cestiunea naționali
tăților ar fi ca și resolvată, Și pen- 
tru-ca se fiă pe deplin resolvată, n’ar 
trebui, decât se se pună în praxă 
principiul de dreptate și libertate, 

proclamat spre mulțumirea tuturor 
poporelor țării.

Ministru-președinte Szell nu ur
măresce însă în vorbirea lui alt scop, 
decât a dovedi, că tâte bănuelile 
aruncate asupră-i, cum-că ar fi în stare 
se se gândescă la o soiuțiune cât 
de cât echitabilă a cestiunei limbe- 
lor, sunt pe deplin neîntemeiate și 
că densul, tocmai așa ca și antece
sorii săi, este contrar hotărît al 
orî-cărei soluțiuni drepte și echi
tabile.

ț,Noi putem concede egalitatea 
în cestiunea limbelor numai între 
acele margini, cari nu se ciocnesc 
cu marile considerațiunî naționale 
și de stat" — afirmă Szell, după-ce 
negă în general recunoscerea egali
tății. El întrâbă apoi: „este acâsta 
o frasă?"

Da, răspundem noi, este o golă 
frasă, tocmai, așa cum este o frasă 
fariseiâscă și întrâducerea afirmării: 
„nu recunâscem egalitatea" prin cu
vintele: „deși tratăm pe fiă-care cu 
egală dreptate".

Nici nu se putea altfel, decât 
ca la frasele lui Komjathy ministru- 
președinte se răspundă ârășl cu 
l’rase. Ceea-ce n’a fost însă frasă 
nici la unul, nici la altul, este ac
centuarea negațiunei ori-cărui drept, 
orî-cărei libertăți pentru naționali
tăți. Incai Komjathy, stimatul amic 
al ministrului-președinte, a fost și 
mai sincer, șl-a dat pe față întreg 
programul seu și a cerut cassarea 
legii de naționalități. Szell n’a slă- 
bit’o nici el din „statul național 
maghiar", dâr față cu naționali
tățile s’a arătat mai nesincer, iesui- 
tic, ca se flicem așa.

Mai îutâifi. a înșirat vorbe fru- 
mose, că el nu vrâ se persecute pe 
nimeni, că vrâ să fiă echitabil față 
cu toți, că du face nici o deosebire 
între cetățenii patriei — deși nu vrâ 
se scie de nici o egalitate între ei. 
— Apoi vine și dice, că a cassa 
acum legea de naționalitate, ar în
semna numai a turbura naționali
tățile și a le face se strige mai 
mult, că sunt asuprite și amenințate ; 
acâsta ar fi, cjice, în împrejurările 
date, cea mai rea metodă observată 
față cu naționalitățile. Din contră 
aceste trebuesc amăgite, că totuși 
se mai lasă sufletul în ele, căci și 
așa mai curând ori mai târcjiu vor 
trebui să și-l dea.

Prin urmare ministru-președinte 
Szell n’a făcut în adevăr prin vor
birea sa, decât ași apăra metoda 
procederei sale în politica ce o ur
măresce față cu naționalitățile, luând 
ca de sine înțeles, că principiile și 
țînta finală a lui este tot ceea-ce 
se esprimă în cererea cassării legii 
de naționalități, adecă suprimarea 
totală a mișcării și a vieții na
ționale în sînul poporelor nemaghiare, 
pentru-ca astfel să se pâtă resolva 
cestiunea naționalităților în sensul 
egalității neegale proclamate de 
Coloman Szell.

Cestiunea fiumană. Foile ungu
resc! ce am primit acjl, spun, că Fiumanii 
s’au înțeles între ei asupra postulatelor, 
cari dâoă li-se vor respecta și împlini din 
partea guvernului unguresc, nu vor mai 
face oposițiun?. Ei au și înaintat guvernu
lui postulatele din cestiune, cari ar fi în 
resumat următârele :

1) Votum cohsultalivum, în tâte afaoe- 
rile privitâre la Fiume ; 2) determinarea
cercului de influență ai judecătoriei adminis
trative așa ca să nu vatame autonomia orașu
lui Fiume-, 3) Introducerea comisiunei ad
ministrative între asemenea margini, limba 
de desbaterl a comisiunei fiind limba ita
liană; 4) Fiume dă inspectorului școlar re
gesc dreptul de-a visita șcâlele, nu-i lasă 
însă nici o influență, decât pe calea gu- 
vernorului ; 5) O parte a delictelor de
pressă să se sustragă influenței Curții cu 
jurați din Budapesta și a-se îndruma la 
Curtea cu jurați de pe lângă tribunalul din 
Fiume.

AoeleașI foi adaug, că o înțelegere pe 
basa acâsta este aprope eschisă.

O adresă in cestiunea numelor 
de localități. „Reuniunea școlastică reg- 
nioolară maghiară" a înainat camerei de- 
putaților o adresă în cestiunea numelor de 
localități, cerând: 1) Fiă-care oomună să
aibă numai un nume, și încă maghiar; 2) 
Pentru a-se preveni „agitațiunile nepatrio- 
tioe", numele oficial al comunelor să se stabi
lised fără consultarea comunelor. In direcția 
acâsta cere, să se modifice legea din 1898, 
care nefiind încă esecutătă, pâte să fiă mo- 
difioată. — Suntem curioși să vedem, ce 
pași va face dieta în fața acestor preten- 
siunl șuehiate.

Banffy desarmeză? „information* 
din Viena scrie, că ministrului-președinte 
Coloman Szell i-a sucoces de a determina 
pe baronul Banffy să înceteze lupta oontra 
lui. Luorul acesta s’a ținut cât va timp în 
secret, acum însă a eșit la ivâlă. Așa d. e. 
Banffy a sustras ajutorul moral și material 
oe l’a dat pănă acum celor două organe, 
cari îl representau în publioistioa maghiară. 
Col. Szell i-a promis în schimb, că va șterge 
din lista proscrișilor pe aderenții lui Banffy. 
„Information" dice, că br. Banffy a fost fă
cut atent din loc mai înalt, că nu se unesoe 
eu postul său de mareșal de curte să con
tinue ostilitățile contra ministrului-preșe
dinte. Bauffy a făcut oe a făcut și a ră
mas ârășl „factor politic", după-oe aderenții 
săi vor avâ loo în oamera viitore.

Proietul de adresă a Senatului 
român

ca respuns la Mesagiul tronului.
Sire,

Cuvintele rostite de Majestatea Vâstră 
cu ocasiunea deschiderei sesiunei a doua a 
legislaturei actuale, sunt — mai ales față 
de împrejurările recente — îndoit de scumpe 
și de asigurătore.

Trainica legătură, ce de o treime de 
vâo s’a alcătuit și întărit între națiune și 
alesul ei, face ca viața acestuia să fiă o 
parte din însăși viața și sufletul poporului 
român. Cu densul Majestatea Vâstră a în
fruntat vitejesce tote primejdiile și tâte 
greutățile; cu densul Ați împărtășit oea- 
surile bune ea și cele rele; destinul Vostru 

s’a contopit cu ursitele și menirea Ro
mâniei. La chemarea ei Ați lăsat patria, 
și familia, și tot oe iubeați, pentru-ca în 
capul unei familii .mai întinse, mai mari, 
să conduceți Țera la isbândă, să-i făuriți 
neatârnarea și să întemeiațl Regatul român, 
glorios și respectat.

Astfel, Sire, bucuriile ca și întristările 
Majestății Vâstre și ale Familiei Regale 
sunt și vor fi pururea bucuriile și întristă
rile Națiunei, și Țâra astăcjl este unanimă 
a înălța rugile sale cele mai ferbințl oătră 
A-Tot-Puternioul, pentru-oa să oorotâscă 
(filele Majestăței Vâstre și ale întregei Di
nastii.

Sire,

Cruda lovitură, ce Majestatea Vostră 
a suferit prin perderea prea soumpei și 
Augustei Vâstre Mame, a fost împărtășită 
de totă suflarea românâscă. Inimă mare, 
femeiă sublimă, entusiastă pentru luorările 
spiritului, eroică în nenorociri, și d’o bu
nătate îngerâsoă, ce oătră toți radia, Prin
cipesa Iosefina de Hohenzollern avea dorul 
ferbinte de Patria nostră. „Sunt adâno 
mișcată, reounoscătâre, scria Dânsa în 
1866 Președintelui Adunărei deputaților. 
Inima mea avea nevoie de o oonsolațiune. 
D-vostră i-ațl înlesnit a avea una fârte 
dulce, vorbindu-ml despre afecțiunea, ce 
D-vostră aveți pentru fiul meu și despre 
aceea cu care II înoonjdră acel bun Popor, 
ce I-a înoredințat destinatele sale. Cu cât 
II veți iubi mai mult și ou cât voiii fi mai 
fericită și mai mândră că vi-’Lam dat, cu 
atât mai mult mă voiu ruga cu căldură 
pentru ferioirea României". „Ori-ce vine 
din România este scump inimei mele de 
mamă. Tâte urările și tote gândirile mele 
însoțesc neîncetat Patria fiului meu iubit".

Poporul român va păstra viuă printre 
veacuri amintirea uneiftființe așa de nobile 
și generâse și oare a dat pe Intemeiă- 
torul României moderne.

Sire,

Mari sunt progresele, ce Țâra a să
vârșit pe tâte oăile și într’un timp așa de 
scurt. Mulțămită avântului de propășire a 
tuturor ramurilor aotivităței publice, ea 
îneintâză cu maturitate în desvoltarea mo
rală și eoonomioă.

Dâr pentru a ajunge și a-șl menține 
rangul alăturea cu Statele civilisate din 
lume, tînărul Regat a trebuit să-și impună 
însemnate jertfe materiale și să-și împo- 
voreze momentan situațiunea sa financiară. 
Au mai venit aoum în urmă și împrejurări 
eoonomioe anevoidse, precum și strîmtorarea 
monetară europână; astfel că astăcjl nevoi 
urgente reclamă să fiă satisfăcute: anga
jamente neaooperite din treout urmâză să 
fiă liohidate; cheltuelile trebuesc să fiă 
restrînse, și nâuă resurse caută să fiă gă
site pentru echilibrarea unui budget, oare 
să pâtă acoperi atât trebuințele ordinare, 
oât cele estra-ordinare.

Senatul, neispitit de o zadarnică po
pularitate, consoient de nevoile reale ale 
Statului și credinoios numai datoriei, re- 
cunosoe împreună cu guvernul Majestăței 
Vâstre, că a venit timpul de reoulegere, 
de întărire a forțelor cheltuite; el este 
gata ași pune tâtă munca și abnegațiunea 
întru îndestularea aoelor trebuințe. El va 
cerceta ou cea mai seriâsă băgare de sâma 
tâte măsurile oomunioate în sesiunea estra- 
ordinară și cele ce ni-se vesteso aoum ca 
menite a așeeja financele publice pe b&se
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sigure. El află ou mulțămire, că fără jig- 
narea progreselor dobândite și fără desor- 
ganisarea servioiilor, budgetul pe anul 
viitor va înfățișa o economie de aprope 
15 miliâne față de budgetul esercițiului 
curent. Remaniarea impositelor direote era 
0 nevoiă de mult simțită, și sperăm, că ea 
va atinge eoopul dorit, asigurând viitorul 
nostru finanoiar.

Guvernul Majestăței Vostre va avâ 
tot conoursul Senatului în cercetarea pro
iectelor de legi pentru simplificarea apara
tului administrativ, pentru mărirea oomu- 
nei rurale, sporirea veniturilor ei și înfiin
țarea de notari ou tâte atribuțiunile admi
nistrative ce inoumbă, în organisarea ac
tuală, primarilor.

întocmirea oomunei fiind temelia de 
oăpeteniă a orl-cărei constituiri seriose a 
Statului, reforma este bine venită și așterne 
basele descentralisărei administrative, oare 
deși prevăzută de Oonstituțiune, a rămas 
pănă astă(jl neîndeplinită.

Sire,

Nu sunt jertfe, pe oare o națiune să 
le cruțe, oând e vorba de apărarea Țării. 
Vitejia ou care oștenii noștri, la glasul Pa
triei și al Șefului lor, au făout să fâlfăe 
din nou ou gloriă steagul româneso pe câm
piile Bulgariei, și și-au vărsat sângele pen- 
tru-ca să cuoerâsoă neatârnarea, este o 
dovadă și o chezășiă, oă gloriâsa nâstră 
armată va fi pururea apărătârea moșiei ro- 
mânesol. Vom da, deol, ou cel mai înve
derat patriotism, și devotament tâte mijlâ- 
cele cerute de guvernul Majestății Vostre 
pentru întărirea armatei.

Politioa înțelâptă și având de basă 
stricta observare a principiilor internațio
nale, a făout ca România să insufle tot mai 
mult stima și încrederea Europei. Ca ele
ment de ordine, de paoe și de stabilitate, 
și oredinoiâsă generoselor sale tradițiunl, 
ea a întreținut ou tâte puterile raporturile 
oele mai amioale. Suntem fericiți a con
stata, că aceleași legături prietinescl ni-se 
anunță și prin Mesagiul regal al sesiunei 
de față.

împărtășim și noi speranța, că în 
urma constatărilor făoute înaintea justiției 
și în urma verd ctului dat, neînțelegerea cu 
Bulgaria va înceta în curând. Sunt princi
piile civilisațiunei europene, sunt condițiu- 
nile de bună vecinătate și de solidaritate 
sooială, este ordinea Statelor în lăuntru și 
în afară, oarl impun tuturor grija de a face, 
ca să dispară uneltiri de natură a turbura 
ordinea generală!

Sire,

Nemulțumirile stârnite cu prilegiul apli- 
cărei unei legi de imposit degenerând pe 
aloourea cu mișoărl silnice, guvernul s’a 
găsit în durerâsa necesitate oa imediat să 
le reprime. Asemenea înoeroărl de desor- 
dine nu pot întâlni deoât o desaprobare 
generală. Este momentul oând menținerea 
creditului Statului oere dela toți fiii Patriei 
saorifioii bănescl; toți cată să ușureze cjiua 
de ac|I pentru a pută să asigure mai bine 
(jiua de mâne ; toți trebue să aibă în suflet 
cultul datoriei și al legei.

Sire,

Sunt aprâpe 35 de ani oând, deschi- 
dend prima legislatură oonstituțională, Ma- 
jestatea Vâstră adresați mandatarilor Na- 
țiunei următorele ouvinte :

„Temeliile sunt așeflate ou tărie; ne 
rămâne aoum să ridicăm edificiul, ce am 
început ou atâta vigâre și suooes. La luoru 
Români! La lucru ou probitate și ou zel ! 
Uitați acele lupte și rivalități, cari pentru 
satisfaoerea intereselor personale, pot com
promite securitatea Țărei întregi.

„Adunați-vă ou înoredere împrejurul 
Meu și nu aveți altă cugetare, deoât aoeea 
de a stîrpi prejudiciile și relele obioeiurl. 
VenițI să punem în aplioare principiile sa
lutare de probitate, de moralitate, de muncă 
și de eoonomiă, oarl duo națiunile la oivi- 
lisațiune, la bogățiă și la tăriă44.

Și de atunol, treptat și fără șovăire, 
eu măsură și oumpătare, cu ouragiu și pre
vedere, Națiunea s’a pus la lucru, a așter
nut piatră lângă piațră, cȚ cu <ji, greută

țile oe a întâmpinat le-a învins; sufletul, 
când a slăbit, l’a întărit și reînălțat, și, ali- 
pindu-se tot mai strîns de Tron și Dinas- 
tiă, a desăvârșit opera trainică și frumâsă, 
care stă în ființă și de care pot fi mân
dre generațiunile presente și viitâre.

Senatul, oare-șl are o bună parte de 
muncă în aoâstă trudnioă operă, în dorul 
de a duce mai departe lucrarea de reforme 
și pătruns de îndatoririle oe-i impun situa- 
țiunea, îșl reia aotivitatea sa ou o îndoită 
rîvnă și energiă, și privind ou încredere la 
viitorul Patriei, cțioe din fundul inimei:

Să trăiâscă Majestatea Vdstră!
Să trăiâscă Majestatea Sa prea gra- 

țiosa Domnă și Regină!
Să trăiâsoă AA. LL. RR. Principele 

Ferdinand și Prinoipesa Maria !
Să trăiâscă Dinastia!

Raportor Gr. G. Tocilescu.

Biilow despre cestiunea Trans
vaal ului.

In ședința de Luni a „Reichs
tag “-ului german, cancelarul impe
riului contele de Billow a dat lămu
riri într’o cestiune forte delicată. A 
arătat adecă, de ce împăratul Wil
helm, a refusat de-a primi pe preșe
dintele KrUgpr. Biilow a destăinuit 
amănunte necunoscute pănă acum 
privitor la antecedențele răsboiului 
din Africa sudică. Așa d. e. a pro
dus o nespus de mare sensațiă de
clararea lui Biilow, că în Noemvrie 
1899 Statele-Unite au recomandat, 
din proprie inițiativă, lui Kriiger in
tervenția. însă Kriiger a refusat'o. Mai 
în urmă Kriiger însu-șl a cerut inter- 
vențiunea, dăr atunci era prea târ- 
cjiu. Etă ce cțise între altele Biilow 
răspuncjend la discursul lui Sattler, 
care a desavuat guvernul pentru 
atitudinea sa manifestată față de 
președintele Transvaalului:

Cancelarul de Biilow : Sunt mulțămitor 
lui Sattler, oă mi-a dat ooasiune a mă pro
nunța asupra călătoriei președintelui Krii- 
ger și asupra atitudiriei urmate față ou 
răsboiul sud-african. Am regretat sinoer, 
oă între Anglia și republicele sud-afrioane 
lucrurile au ajuns la răsboiîi. Răsboiul a 
atins și interese germane însemnate. Capi
talul nostru plasat în Afrioa-sudioă se urcă 
la multe sute de miliâne. Am făout anti
cipativ tot posibilul de-a împiedeoa isbuo- 
nirea răsboiului. In Iunie 1899 am reoo- 
mandat președintelui Kriiger, prin guver
nul olandes, si ciră intervenținnea.. Ca răs
puns Leyds a comunicat ministrului pleni
potențiar olandes din Paris, oă președintele 
Kruaer nu crede încă sosit momentul si useze 
de iniervențiunea Statelor-Uniie. Când după 
un timp âre-care Kriiger a înceroat mij- 
looirea intervențiunei, spiritele erau estra- 
ordinar de agitate. De aiol se vede, că pe 
noi nu ne pote ajunge nici o imputare, că 
răsboiul a isbucnit.

Când a ajuns în Anglia, în formă 
taoită, ideia intervențiunei, guvernul en- 
gles a respins’o oficial, categoric. Interven- 
țiunea, ducând la un fiasoo diplomatio, s’a 
obicinuit să devină conflict cu arma. Din 
anturagiul președiutelui Kriiger a trans
pirat soirea privitâre la convorbirea, ce a 
avut’o dăunăfll Kriiger ou ministrul de es- 
terne Delcassi, oă adecă convorbirea a decurs 
în termini generali și nehotărîțl. Kriiger s’a 
mărginit a sonda terenul în privința inter- 
venirei. Ce privesce pe Deloassâ, el a dat 
lui Kriiger să înțelâgă, oă va procede în 
sensul celor oe le-a declarat în Martie 1900 
în cestiunea Transvaalului. Delcassâ a mai 
dat să se înțelâgă, că Francia nu va lua 
inițiativa, der nici nu va păși contra ei, oi 
se va alătura la ea, dâoă s’ar întâmpla să 
se iee dintr’o parte. Kriiger n’a făcut pro 
puneri.

Pe lângă tâte sentimentele umane 
față de sortea lui tragică, pe lângă tot 
respectul personal și oinstea față de el, eu 
oa ministru de esterne, oa cancelar al im
periului, oare în cestiunile politioe este- 
riore trebue să porte inima în cap: nu pot 
si spun lui Kruger, decât ceea ce i-s’a spus în 

Paris și ceea-ce s’a spus misiunei bure 
astă-primăvară îu Paris, Washington și Pe
tersburg, oă adecă dorim viu încetarea văr
sărilor de sânge. Călătoria lui Kriiger la 
Berlin n'ar fi folosit nimic posițiunei nostre.

Biilow a făcut apoi declarațiunî 
despre raporturile Germaniei cu An
glia. El (țîse, că Germania nu de
pinde absolut în nimic de Anglia și 
nu e avisată nici c’un fir de per 
mai mult la Anglia, decât ac6sta la 
Germania, care însă e gata, pe basa 
egalității depline, a trăi cu Anglia 
în pace, în prietiniă și concordiă.

Anglia și Portugalia.
După cum se vestesoe diarului „Poli- 

tische Correspondenz44, alaltăerl s’a dat îu 
palatul. Ajuda din Lisabona un prânz în 
onârea amiralului și ofițerilor escadrei en- 
glese ce se afla în portul Lisabonei. La 
acel prânz regele Don Carlos a ținut un 
toast de mare însemnătate politică. Monar- 
ohul a băut în sănătatea reginei Victoria 
și a aocentuat în mod solemn alianța ce 
esistă între ambele state. El a reamintit, 
oă în orisele politice grele cari amenințau 
Portugalia cu perderea independenții, aoâstă 
țâră a avut în tot-dâuna lângă ea sprijinul 
Angliei.

Acest trecut e o pildă și o chiezășiă 
în viitor, că Anglia și Portugalia vor ră
mâne și de aiol înoolo legate prin alianță 
și prietiniă tot așa precum au fost și în 
trecut.

Acâsta a fost în tot-dâuna cea mai 
mare dorință a fruntașilor vieții publice din 
Portugalia, âr acum acâsta e dorința tutu
ror portugesilor.

Presența esoadrei englese în apele Por
tugese e un semn mai mult șiooonfirmare 
bine-venită a acestor dorințe.

Amiralul engles Sir. H. Raroson a 
mulțumit Regelui pentru toastul ridicat, 
atât în numele său cât și în al ofițerilor 
escadrei, al guvernului și al întregului po
por britanic.

După-ce a adresat reginei salutările 
lui cele mai devotate, amiralul i-a mulțu
mit pentru adăpostul oferit, șl-a asigurat’o 
oă vorbele ou cari regele a aocentuat ve
chea prieteniă și alianță dintre Portugalia 
și Anglia vor fi primite cu totă inima de 
poporul și guvernul engles.

La urmă amiralul a ridicat paharul 
urând viață lungă regelui și reginei, pros
peritate regatului Portugaliei și cea mai 
mare prietenia între oele două țări.
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Aniversarea luărei Plevnei. Eri 
diminâță, cu ocasiunea serbărei a 23 a ani
versării luării Plevnei, un Te-Deum s’a ofi
ciat în biserioa Spirea-Veohie (Dealul Spi
rei) din BuourescI, în presența Regelui, a 
Principelui Ferdinand, a ofițerilor superiori 
din garnisonă și a generalului Lahovari, 
ministrul de răsboiîi. De diminâță la orele 
7 și jumătate, o salvă de 101 tunuri a 
anunțat Capitalei acâstă serbare națională. 
Trupele din garnisonă, desemnate pentru 
paradă, au fost înșirate pe o parte și pe 
alta a stradei 13 Septemvrie, dela orele 10 
diminâță. După terminareaservioiului diviD, 
s’a făcut defilarea trupelor în fața M. S. 
Regelui. Delegațiunile de diferite arme au 
fost comandate de Principele moștenitor 
Ferdinand. Infanteria a fost comandată de 
colonelul Boierescu, comandantul regimen
tului Mihai Vitâzul, artileria de oătră ma
jorul D-l Iliescu dela șeâla specială de ar
tilerie și geniu și cavaleria de cătră ma
jorul Cerchez. Capitala a fost pavoasată.— 
In tote capitalele de județe s’au oficiat eri 
Te-Dewm-url, în fața representanților auto
rităților și s’au făcut parade militare. Cu 
ooasiunea aniversărei luărei Plevnei, d-l mi
nistru de răsboiîi a ridicat pedepsele la 
peste 300 de soldați și grade inferiâre.

Inbileul societății geografice ro
mâne. D-nul George I. Lahovari, secretar 
general al Societății geografice, a avut onâ- 

rea a fi primit în audiență de cătră M. S. 
Regele, căruia i-a supus spre aprobare ul
timele disposițiunl pentru serbarea jubileu
lui Societății în (filele de 6 și 7 Deoemvrie 
viitor. Cu acâstă ooasiune d-l S. Lahovari 
a remis Majestății Sale Buletinul jubilar, al 
3-lea volum din Marele dicționar geografic, 
și medalia comemorativă ce s’a bătut din 
aoest incident. Majestatea Sa a convorbit 
cu d-l Lahovari mai mult de o âră și ju
mătate.

Bățul de mareșal al monarcliului. 
Din Viena se scrie, că eri a sosit acolo 
Hulsen-Heseler, general prusian de brigadă, 
care în numele împăratului Wilhelm a pre
dat Majestății Sale monarohului nostru bă
țul de mareșal prusian.

Maria 0. Negruzzi. Duminecă nâp- 
tea — scrie „Timpul14 — șl a dat obștescul 
sfîrșit, în orașul Iași una din marile figuri 
ale lașului. Maria C. Negruzzi, năse. Gane, 
soția ilustrului patriot și om de litere Oos- 
take Negruzzi s'a stins în mijlocul a lor 
săi, înconjurată de iubirea și venersțiunea 
familiei sale numărâse. Tovarășă inteligentă 
și iubitâre a aceluia, care în pleiada de 
luptători ai marei epoce de întemeiare a 
statului român a jucat un rol atât de stră
lucit, Maria C. Negruzzi șl-a petrecut anii 
bătrâneței sale lângă fiica ei iubită, d-na 
Elisa Mavrooordat. Decedata e mama re- 
gretațitor L' on și George Negruzzi și a 
d-lui Iacob Negruzzi.

Silvestru, episcopul Hușilor, oare 
a încetat din viață Sâmbătă în Buouresol, 
a fost unul dintre episcopii archterei oei 
mai zeloși și aotivl din România. Etă unele 
date biografice după „Apărarea Națională14. 
Silvestru Bălănescu s’a născut din părinți 
săraol, în comuna PîngărațI, (jud. Nâmțu), 
în anul 1838. Gu un-epre-tjeee ani fu dus 
de părinții săi pentru a învăța carte, la 
mănăstirea BisericanI. Aiol încet, încet Si-, 
mion, căci acesta era numele său, se deda 
cu renduiala mănăstirâscă. In curâud se 
arăta ca cel întâitî la învățarea rugăciuni
lor și acâsta îi atrase îngrijirea și bunăvo
ință starețului mănăetirei. La 1854 primi 
tunderea în monaohism și fu chemat Sil
vestru. In 1855 plecă la seminarul Iacob 
din Iași.

Vreme de 7 ani oălugărul Silvestru 
îșl trecu ou mare sirguință cursurile dela 
seminar. A fost bibliotecar al seminarului, 
apoi la 1859 hirotonit diacon. El frequtntă 
și cursurile dela facultatea de teologie. La 
1866 ffi hirotonit Ieromouah pentru bise
rica mănăstirei Socola. In anul următor 
devine Protosinghel, și mai târcjiu supli- 
nesoe la catedra de istoria universală și 
biserioâscă la seminarul Sooola. Dela 1868 
pănă la 1873 urmâză cursurile facultății 
teologice din Kiev, după-ce obțiuu titlu 
de lioențiat în teologie.

In urma a două concursuri la Iași și 
BuourescI obține titlul definitiv ia catedra 
de teologia dogmatică pastorală și dreptul 
canonic la seminarul oentral din BuourescI. 
La 16 Septemvrie 1879 Archimandritul Sil
vestru este hirotonit Archiereu ou titlul de 
Piteșteanu. La 1881 este numit profesor la 
Facultatea de Teologia înființată îu Buou
rescI pentru istoria Dogmelor. In 1882 este 
confirmat decan al facultăței. La 1886 în 
10 Decemvrie îșl părăsesoe cursurile fiind 
chemat la scaunul păstoresc al Eparhiei 
Hunilor, uude a păstorit pănă aoum.

A soris forte mult pe tărîmul religios.
Episoopul Silvestru a lăsat mare parte 

din averea sa Internatului facultății de 
teologiă.

Noul guvern bulgar s’a oonstituit 
astfel : Ivancwff președinte și finanțe ; ge
neral Petroff interne; Tonceff esterne și 
oulte; Titaroff oomeroiii și agricultură ; 
Peeff instruoțiă; Dancev justițiă și Papri- 
coff răsboiîi și interimal lucrări publice.

Vacanta de Crăciun a dietei va fi 
de rândul acesta mai lungă. Camera îșl va 
suspenda ședințele în 20 Deoemvrie și nu 
se va deschide decât după 14 Ianuarie.

Alegerile în Austria se vor începe 
afli, 12 Decemvrie, alegând Curia electorală 
a eincia.

Școlă industrială de lemnărit. Co
munitatea de avere din Caransebeș, ou 
spriginul Reuniunii agricole oomitatense 
va înființa în ourând o școlă industrială de 
lemnărit. Scopul acestei șoâle va fi în pri
mul rând instruarea tinerilor în pregătirea
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uneltelor eoonomioe de casă și de câmp, 
(furci, greble, etc.) Comunitatea de avere 
va da la încoput 16 stipendii de câte 16 
corone lunar la tineri săraci pe întrâgă du
rata oursului de învățământ. Presidentul 
comunității de avere face acum un căldu
ros apel la preoți, învățători și cărturarii 
poporului, oa să lumineze poporul asupra 
foloselor șcdlei industriale, ce se va în
ființa.

Procesul Anastasiu cu Academia. 
Sâmbătă 25 Nov. v. o. s’a pertractat în 
fața tribunalului din Tecuci prooesul fra
ților Anastasiu ou Academia. Frații Anas
tasiu erau asistați de d. Tache Ionesou, A. 
Juvara, V. Souly Logotethides, I. Barozi, 
A. D. Rișcan și D. Cojan. Aoademia era 
representată prin seoretarul său d. D. Stur- 
dza și apărată prin d-nii advooațl M. Fe- 
riohide și C. Cociaș. Primăria era represen- 
■tată prin ajutorul de primar și advocatul 
I. Anghelescu. Frații au declarat, oă nu cu
nosc scrierea și subsorierea testamentului 
Academiei din 1897; âr Academia prin ad- 
vocații săi, că nu cunâsoe scrierea și sub
sorierea testamentului din 1900 a fraților 
Anastasiu. In urmă s’au indicat piesele de 
comparațiunl și s’a admis proba cu mar
torii, cerută de frații Anastasiu. Se cjioe, 
că martorul cel mai principal va fi d-na 
Elena Anastasiu și în favârea fraților. Pro
cesul s’a amânat pentru cjlua de 14 De
cemvrie.

Nou fișpan. "Deputatul dietal Beldi 
Laszlo a fost numit fișpan al comitatului 
Târnavei-marl.

Furtună luare, pilele aceste în par
tea nord-ostioă a Transilvaniei a bântuit o 
furtună groznioă, care nu numai oă a cau- 
sat mari pagube, dâr i-a oăcjut jertfă și 
mai multe vieți omenescl. Furtuna a înoe- 
put diminâța, urmată mai târcjiu de nin- 
sâre. Comunele Cisuâdia, Rășinar, Ruși 
eto. au suferit mai mult din oausa ei. Săra 
pe la 9 ore furtuna șl-a ajuns oulmea. Co- 
.perișele oaselor le arunoa vântul la depăr
tări. In Cisnădiă o femeiă cu doi oopii au 
fost îngropațl sub ruine. Pe un bărbat, 
■care sprijinea să nu se răstorne păretele 
casei, a căcjut ooperișul pe el și l’a omorît. 
De asemenea au fost omorîțl și în Reșinar 
patru omeni. In amintitele comune abia 
a rămas oasă întrâgă. Starea sărmanilor 
țărani e deplorabilă.

Armă noue. ț)iarul „ Vorwărts* din 
Berlin aduce soirea, că unui supus norve
gian i-a suoces a inventa o nouă pușoă 
pentru soldați. Noua invențiune întreoe 
în tote armele de pănă acum. Inoercările 
făoute ou noua pușcă au avut un resultat 
uimitor. împăratul german a dispus, ca 
oorpul de armată hanoveran să se provadă 
cu pusei de aoestea. Acăstă invențiune a 
fost cumpărată de un consorțiu interna
țional.

Emigrările. „Sztatisztikai Havi Koz- 
lemâny" arată, oă în deoursul lui Octom- 
vrie 1900 s’au dat 5686 pasaporte la per- 
sone, cari au părăsit țâra Dintre emigranțl 
1994 s’au dus în România, 1984 în alte 
părți ale Europei, 1535 în America și 129 
în Rusia.

Mari înșelătorii la posta din Paris. 
Din Paris se telegrafâză, că o bandă inter
națională a înșelat posta de acolo ou o 
sumă de 300,000 franci, și anume, ridicând 
banii cu mandate false. Doi din membrii 
bandei, Gross și Wolf, au fost arestați. La 
ei s’a aflat și o sumă însemnată de bani. 
Se crede, că acea bandă internațională are 
mai mulțl membrii.

Spesele de resboiii ale reginei 
Angliei. După datele diarului „Home Ma- 
gazin“ regina Viotoria, de când domnesce 
a spesat pentru răsboie suma de 50 mili
arde. La acâsta este a-se mai adauge încă 
vre-o 2—3 miliarde pentru răsboiul sud- 
african.

Teatru german. A<jl, Miercuri, „Or- 
pheus in der Unterwelt*, operă comică în 2 
acte de Offenbach.

Situația tesaurului public român.
Pe când la sfîrșitul lunei August a. o. 

deficitul budgetar al eseroițiului 900—901 
nu fusese decât de 197.452 lei 50 bani, el 
s’a ridioat pănă la sfîrșitul lunei Septem
vrie la suma de 1.361,094 lei, și aoâsta din 
oausă, că în oursul acestei luni cheltuelile, 
cari nu fuseseră la 31 August deoât de 
72,752.552 lei 98 bani, s’au ridioat la 
94.755,464 lei, pe când înoassăril» n’au 
crescut deoât dela 72.555,100 lei la 93.394,369 
lei, bani 89.

Din aoâstă din urmă sumă, veniturile 
reale ale eseroițiului budgetar 1900- 1901, 
n’au fost pănă la 30 Sept., decât de 
89.389,951 lei, er restul representă parte 
înoassărl efeotuate în anii treouțl pe sâma 
eseroițiului 1900—1901 și parte venituri 
estra-ordinare neprevăzute în budget și pro
venind din exoendentele tesaurului din anii 
treouțl.

Veniturile reale, în sumă de 89.389,951 
lei, sunt aprâpe identioe ou cele din lunile 
Aprilie-Septemvrie ale eseroițiului budge
tar precedent, cari au fost de 89,613.248 lei.

Situația acâsta, oare ar fi anormală 
față ou faptul, oă în budgetul pe 900 — 901 
figurâză unele imposite nouă și altele spo
rite, se datoresce faptului, că trei capitole 
budgetare importante au dat venituri mai 
pe jos de tâte așteptările, și anume: Vă
mile cu 6,080.782 lei 98 bani, taxa bău
turilor spirtuâse ou 4,002.062 și căile fe
rate ou 1,320.000 lei mai puțin, decât în 
epooa oorăspundătdre a anului budgetar 
99—900.

Aceste 125 miliâne mai puțin întrec 
tote sporurile, oe s’au obținut anul acesta 
la celelalte venituri budgetare.

Bonurile de tesaur în sumă de 2 mi- 
lione lei, cari rămăseseră în circulație la 
31 August a. c., figurâză și în situația ac
tuală.

Cum face Anglia și Germania 
rSsboiti.

In istoria răsboielor vor forma pu
rurea paginele cele mai triste răsboiul din 
Africa-sudioă și oel din China, în oe pri- 
vesoe atrocitățile și barbariile, ce se să- 
vîrșeso.

Un deputat irlandes a esclamat în 
parlamentul din Londra: „Mai bine mort 
bur, decât supus engles*. Cuvintele acestea 
oaracterisâză în sourt situațiunea din 
Africa sudică. Aoolo luptele continuă ou 
înverșunare sămânând pretutindeni jale și 
pustiire desăvîrșită. Satele și fermele bure 
sunt pârjolite, femeile și oopiil lăsatfpradă 
celei mai cumplite miserii și dațl pe mâna 
Negrilor ațîțațl de EnglesI în contra ne- 
ferioiților buri, oarl nu pot să se refugieze.

Chiar corespondenții foilor englese o 
mărturiseso aoâsta, er adunarea Burilor din 
Cap soim oă a hotărît să trimită o depu 
tațiune la regina, oare se presente plânge
rile supușilor ei olandesl și să o râge să 
ordone mai bine măcelărirea femeilor bure, 
deoât să fiă date pradă desfrâului solda- 
ților englesl.

Un gardist engles sorie următârele, 
vorbind de miseriile luptelor din Transvaal:

„Totul este un marș pănă la ultima 
putere. Cei cari nu pot să mârgă mai 
departe, sunt lăsațl acolo unde au căcjut 
de pe pioiâre. In apropiere de Bloemfontein 
un oorporal de gardă îșl tîra trupul. „Nu 
mai pot“ îmi Zise. „Soi ce te sștâptă" i-arn 
răspuns. „Dă-ml mie pușca și razimă-te de 
mine“. S’a mai tărît cât-va și a dat gră
madă. Un ofioer de gardă îl vede și-i dă 
ordin să se ridice ; dâr când i-a răspuns 
că nu pâte, ofițerul a sbierat: „Bine, ră
mâi și crepă aiol“. Și alții au rămas ză
când și peste oâte-va Z^0 i-au aflat or
bitele ochilor gâle, — oorbii li-au soos 
ochii“.

Un ofițer din statul major al lui 
French scrie :

„Și eu am creZut, oă s’a sfîrșit cu 
răsboiul, dâr nu-i așa. Urmărim pe Sumt, 
el are 6 tunuri tâte luate dela noi. Lup
tele cele mai esacerbate s’au început numai 
după ocuparea Pretoriei. De atunci înoon- 
tinu facem marșuri aspre și ne luptăm, 
prost hrăniți și pe timp rău și pe lângă 
acâsta nu este nici un prospect de vr’o 
luptă decisivă".

„Tocmai oa înainte ou un an — scrie 
„ Westminster Gazette* — o comandă bură 
a jefuit sub tunurile din Ladysmith, satul 

Dundyolengh. Alte două comande mai tari 
circula în valea Tugelei neturburate. La 
Washbank trupe inimice amenință liuia 
ferată Dundee-Elandslaagte (unde s’au dat 
primele lupte); în jurul Pretoriei se luptă 
de șâse Z’le generalul Paget ou Viljoens, 
nu pâte să I prindă și se mulțumesce cu a 
asigura capitala Transvaalului în contra 
atacurilor. Comandantul din Kimberley a 
interZÎ9 locuitorilor de a părăsi orașul oăcl 
nu pâte garanta de sigurața lor; liniile 
Tabanchu-Ladybrand și Wepenner-Bethulie 
sunt în manile inimicului. Dewett se pre- 
gătesce a pătrunde în colonia Cap și tru 
pele nâstre sunt total eșofate. Am timbrat 
pe comandanții inimioului de bandiți și 
astfel nu ne rămâne decât politica nimicirii. 
Nu sunt alte prospecte, decât stîrpirea to
tală a poporului adversar și pustiirea țării 
lui, prefăcându-o într’un deșert,lucru ou oare 
a fost însărcinat Kitohener®.

Așa se răsboeso Englesii în Africa su- 
dioă. Der ore ce fac Germanii în China ? 
Etă oe sorie în privința acâsta un soldat 
german din Tien-Oin ou data de 22 Oo- 
tomvrie :

„Aoi viața individului e mai nesigură 
decât între Canibali.... Orl-ce sat, în care 
aliații sunt atacați, este inoendiat. Multe 
crudelitățl am putâ istorisi despre acești 
oânl (ChinesI), dâr și noi tratăm fără de milă 
cu ei. AoușI va veni iârna; atunci vor muri 
pe strade nemiluițlj sute și sute de omeni. 
Dela Taku pănă la Peking întreg drumul 
e o ruină. Cel oe piere de fâme, acela va 
îngheța. Și noi ne facem o plăcere privind 
aoâstă privelisce. De va veni cineva la noi 
să oerșâscă, îl vom sbiciui rîZend și-l vom 
da afară."

Păna la atâta ar fi ajuns oivilisația 
englesă și germană la finea vâoului al 19- 
lea. Câte jertfe omenescl, câtă avere și câte 
esistențe nimicite 1

Etă de oe am Z’s, că răsboiul din 
Africa-sudioă și cel din China, vor forma 
pururea o pagină tristă și rușinâsă în isto
ria răsboielor din lume.

ULTIME SCIEL
Petersburg, 12 Decemvrie. Din 

Tien-Cin, se vestesce, că situațiunea 
începe se devină ârăși critică. Intre 
Chinesii, cari sunt asupriți de Ger
mani, fierberea e mare. Și în Shan
ghai și Hankau starea lucrurilor este 
din di în di tot niai amennițătore.

Literatură.
Dintre calendarele pe anul 1901, oe 

le am primit la Redaoțiă, fără îndoială oel 
mai bogat în ouprins este „Calendarul Mi 
nervei*, anul III. Bucuresol, Editura insti
tutului de arte grafice și editură „Minerva" 
societate anonimă. Prețul : pentru România 
l leu, pentru Austo-Ungaria 1 corână. Acest 
calendar este un fel de mică enoiolopediă 
populară a vieții praotioe, ouprindând mul
țime de articule și ilustrațiuni. In frunte 
portă o ilustrațiune în oolori, representând 
o Româncă din Săoele. Dintre oelelalte îlus- 
trațiunl amintim: A. S. R. principesa Ma
ria a României ou oopiil săi; Principesa 
Iosefina de Hohenzollern, mama Regelui 
Carol; palatul principelui Grigorie M. Stur- 
dza ; un cioban de pe valea Lotrului (Ro
mânia) ; Șcdla primară dela Voinâsa, Ță- 
ranoa din Vâlcea si alte multe ilustrațiuni 
și tablouri representând vederi și schințe 
din România. Calendarul ouprinde mulțime 
de articull literar, scientificl, economici și 
de distracția. Asa găsim în el un interesant 
tratat despre „Calendar", arătându-se ori
ginea lui, fasele de desvoltare prin cari a 
trecut din epooile mai vechi pănă în 1439 
oând s’a întocmit primul calendar tipărit 
de profesorul Iohann Nyder von Gmunden 
d n Viena. Are mai multe poesii, apoi un 
articul „Românismul dinoolo de Prut" de 
Z. C. Arbure, un Catalog al Pictorilor ce
lebri, un articul scientific „Filosolia timpu
lui și nouăle concepțiunl juridice", Arit
metica simplificată prin exemple, date eta- 
tistioe asupra Regatului României cu em
blemele diferitelor județe, Salinele Române 
etc. etc. In general Zis „Calendarul Miner- 
vei se presentă ca o publicațiune frumâsă 
din tâte punotele de vedere, constituind 
pentru familii o distrucțiă plăcută și o leo- 
tură folositâre pentru toți.

— Editura institutului „Minima* 
din BucurescI a început să siotă o Bibli
otecă populară, în mici volume, de oâte 

60—70 pagine, â 15 bani volumul. Au 
apărut pănă aoum vr’o 10 volumurl, tratând 
între altele: Istoria populară a Românilor 
(3 voi.) ; Cântarea României; Istoria popu
lară a literaturei române ; Revoluțiunea lui 
Tudor Vladimireseu; Pierderea Basarabiei: 
Unirea principatelor și domnia lui Cuzaș. a.

— In Câmpulung, în tipografia și legă- 
toria de cărți G. Vlădesou a apărut Studii 
pedagogice: Individualitatea, Deprinde
rea, de Dr. Toma Dicescu, profesor la șcâla 
normală „Carol I." din Câmpulung, broșură 
8° mare conținând 40 pagine.

Din „Revista Universitară* pen
tru cursuri și oonferențe, a apărut ^No- 1 
și 2 cu următorul sumar: Psihologia espe- 
rientală (C. Rădulescu-Motru); Istoria Me
die (leoție, de N. Iorga). Istoria filosofici 
contimporane franoese (lecție de desohidere, 
de I. Crăciunesou); Conaki, Ianou Văoă- 
rescu, Gh. Asachi, C. Stamati (de Ovid 
Densușianu); Ideal și Idealuri (curs de Etioă, 
de C. Dimitresou Iași); Poesia populară pe 
timpul emigrațiunei poporelor, de Gh. Popp.

*

Antrropomorfisme și Antiantro- 
pomorftsme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nio 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifică, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorice- 
filologice de pănă acum. Cartea ce anun
țăm acum, se pâte procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 cr. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*

Pilde și sfaturi pentru popor. 
Sub acest titlu a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora" din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 Ioan Fop Reteganu, cunoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea conține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen
tru trebuințele țăranilor noștri O recoman
dăm ca o carte fârte de folos și de petre
cere pentru popor.

O SI .Si H S li.
Bacșișul Americanilor bogați. Un 

Ziarist american a pus întrebare la toți 
milionarii patriei sale, cât bacșiș plăteso ei 
annal ? Din răspunsurile primite reiese, că 
de fapt bacșișul, ce-1 împarte fie-oare mili
onar în timp de-un an, să urcă la o sumă 
oolosală. Așa de esemplu, milionarul Markus 
Daly la fiă-care cursă de cai împarte vân- 
Zătorilor de programe și de flori o sumă 
de 6000 dolari. Iaoob Astor dă din pungă 
100 dolari bacșiș de oâte ori iese de aoasă. 
Dâcă merge în teatru, 500 dolari împarte 
oa bacșiș. Oel mai mare baoșiș se împarte 
din venitele lui Rookezeller, care’anual dă 
25,000 dolari (125,000 oorâne), adecă atâta 
câtă lefa anuală au o sută de funcționari 
ungari.

*
Cât cheltuesce o Sultană. O damă 

englesă, fiica medicului Abdul-Aziz de pe 
lângă persâna Sultanului, a publicat într’o 
revistă englesă un artioul despre luxul, ce 
se face în haremul Sultanului. Cel mai 
mare reoord înj privința aoâsta, se Zlce» 
l’a ajuns Sultana Fatma, fiica lui Abdul- 
Medzid, care face un lux așa de mare, în
cât rar i-se pâte afla păreohe. Ea se pre
umbla într’o oalâscă, spițele râtelor fiind 
din argint masiv. In contra eârelui avea ue 
parisol, de care atârnau nisoe ciucuri de 
diamant, âr mânerul era acoperit cu ru
bine de mărimea âuălor de porumb. Odată, 
când a avut lipsă de o perie de dinți, a 
trimis un expres separat la Paris după ea. 
Să înțelege, că expresula călătorit cu tre
nul accelerat ol. I. a ponosit la restauran
tele cele mai elegante, fuma țigaretele cele 
mai scumpe, ast-fel a putut ajunge Sultana 
la o simplă periă de dinți. După-oe Sul
tana a îmbătrânit, s’a retras ou servitorii 
ei într’un palat separat, âr în jurul ei se 
aflau persâne aliume plătite, oare să i rîdă 
și să-i facă distracții.

Proprietar: Or. Aurei ^ureșiana.

Redactor responsabil: Grego-iu Maior..
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașov, 

se pot procura urmâtorele cărți:

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

1) Lascar Viorescu, O icână a Hol 
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută achstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nbstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este adl numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

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

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

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de J). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 60 b. (-{- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

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

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

7) n Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. 5 b. porto).

Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

11.30
127.—
58.50
10.70

100.—

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101 || Fondată 1867. |

?eu

Caută aplicație
în vre-o caucelariă ca scriitor, 
iță oferă sei viciile ca conducător 

de cor bisericesc basat pe cunoscințe-
le câștigate ca învățător în decurs de 
18 ani, în care timp a înființat 14 
coruri vocale, vorbesce pe lângă limba 
româna și pe cea germană și sârbă.

Reflectanții a se adresa la :
Traiim SSratescw, 

diriginte de cor,
în Clușîu (Gbrogtemplom-utcza 6).

Cliief-Ol'flce 448, Briiton-Roafl, London str.

ICHD1EN

Schulz-

ie Mt Zagurian
veritabil.

Un leac plăcut de luat atât 
pentru tineri' adulțl, cât și 
copil, contra ori și ce fel 
de tuse, catar de pept, flegmă 
și alte suferințe ale peptu- 
lui. Disolvă flegma. O sticla 
costă 3 cordue 50 bani și 
se trimite contra asignărei 

prețului de farmacistul

A. Thierry’s Balsam-Fabrik
in Pregrada bei Rohltsch-Sauerbrun.

Sticlele s6 fie astupate cu capse tipărite cu 
firma: A. Thierry’s Schutzengel-Apotheke.

Analisat de autorități medicale 
și aplicat în spitalurl cu mare 
succes ca medicament exterior

-ct-

x 
X

g
y

X3

Eretjii L. HELMBOLD
¥1001 HSLMBCLD.) 

Mafagîa m?® â® 
aîgiai fâ

EB b® a s o w,
StreicLa ZNztilxaAl "\X7"eiss nr

Deposit mare: l 
j

24, (cașa proprie).

Deposit mare:

| Fondată 1867. j

§

Cursul Ea bursa din Viena.
Din 11 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4°/0.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii, fer ung. înargint. 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedi: 
Renta de argint austr....................
Renta de hârtie austr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860...............................
Aeții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
N apoleondorl..........................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.....................................
Paris vista..........................................
Rente de corone austr. 4% . . .
Note italiene......................................

. 116.75
92.-

119.50
99.25

117.50
91 35
92.50

. 167.50 
n . 140.— 

98.65 
98.30 

118.60 
135.- 

16.95
678.—
674.75

19.15
117.60
240.20

95.70
98.60
90.60

contra

KEUMATISMULUI 
vindecă iute și sigur 

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

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

âe fcg eap
a.lixiă In 5 mixLixte

Prețul unei sticle cu instrucția fOlOSÎIBi 
1 cortină, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în t6te farmaciile.

Ou posta cu rambursă seu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

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

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza 
Nr. 12, și Egger's farmacia Naior VI. 
Văczi-Korut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.
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în diferite mărimi, greutate și forme 
fin lncrate.
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an? a?gâaLu O J

KS e t a I, N i c k e L
\ <I?

Articole de tacâmuri de argint
BTEL8EK de

Cumpărare d.e oloieote •veclii d.e aur,arg.ixlt si petri £cumpe.
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H.

Deschidere de Magazin.
Am onbrea a face cunoscut Onor, public, că agn lasat 

asupra-ntf

Deposits! de împletite! metaice 
dela Domnul G. FoHh de aid.

Venfiarea se face în localul din Tergul pomelor nr. 18. 
La vendare vine numai fabricatele firmei de mai sus.

Recomand cu deosebire fabricatele de Ciorapi, mănuși, gi- 
letie de dame și ^b rbațl, gamașe, Sveatîr pentru biciclist! și 
tote articolele de împletituri. Totfelul de premeneh trico, din lâ
nă și bumbac, albituri albe pentru bărbați și alte articole eu 

prețuri Ivrte ieftine.

Rogându-me de o cercetare numărosă, asigur un serviciu 
reel și cu atențiune.

Cu tâtă stima
S_ Wilk.

Deposit de împletituri mehanice G. Foith 
—= Tergni pomelor 18. =—
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ABONAMENTE

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.70 Vend. 
Argint român. Cump. 18.— Vend. 
Napoleond’orl. Cump. 19.10 Vend.

18.76
18.06
19.16

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral a 10 fii. șe vinde 
la librăria Nic. L Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

1LA
GAZETA TKANSILVANTEI” 

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni, 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni. .................................................
șese luni...........................................
un an.................................................
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Bucium) Jis’, 85.

din

din

Bu-

Subsemnatul aduc la cunoscioța publică, că am des
chis cu i sept. a. c. un atelier cu salon pentru

Croitorie civilă și militară
în piața roseSor (sub

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

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

Practica mea de mai mulți ani ca croitor în Viena,
curescl, Cluj ș. a. mă pune in plăcuta, posiție de a pută esecu- 
ta solid și prompt ori ce comandă mi-sar face în branja acâsta, 
pe lângă condițiunile cele mai convenabile.

Deci mă rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor, 
public amator.
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Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni . 
trei luni .

Pentru Bomănia și străinătate: 
. 8 
. 4

DumhCCU.

Pe 
Pe
Pe

7

'i 
i

n. —
a. -

50 or.

X
S

an . 
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

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

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate postate.

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

Âdministrațiimea „Gazetei Transilvarsiei64-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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