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Crisa dualistă și Ungurii.
Este mult remarcat un articul, 

ce l’a publicat „Budapesti Hirlap“ de 
Joi, tratând, despre crisa pactului, fi- 
resce în legătură cu cele ce se pe
trec în Austria. Se scie, că acesta 
fbie, de când Apponyi cu ai sei au 
trecut în tabăra guvernamentală, 
este una din cele mai fervente ade
rente și sprijinitore a politicei lui 
Ooloman Szell. De aceea inf’orma- 
țiunile, ce le aduce cu privire la si- 
tuațiunea actuală, nu pot fi libere 
de bănuiala, că ’s inspirate chiar de 
ministru-președinte, său de cei mai 
aprăpe de el. Asemenea se păte pre
supune, că acel bărbat de stat ma
ghiar „cu mare nume“, care a con
tribuit— după cum 4i°e „Budapesti 
Hirlap" — a-i completa informațiu- 
nile, este însu-și vechiul patron al 
acestei foi, contele Apponyi.

Se vedem așa-dăr, ce se crede 
în cercul intim al ministrului preșe
dinte despre mersul crisei dualiste 
și ce planuri are Ooloman Szell 
pentru eventualitățile ce pot obveni.

Guvernul Szell — cjice infor
matorul lui „Bud. Hirlap" — urmă- 
resce cu mare atențiune luptele elec
torale de dincolo de Laita și are 
amănunțite informațiuni despre ceea- 
ce se pregătesce acolo. Tbte acestea 
însă nu pot liniști pe guvernul ungar 
despre aceea, că d-lui Koerber îi va 
succede a întruni un parlament ca
pabil de muncă.

Etă punctele în care amintitul 
informator resumăză situațiunea de 
față în Austria:

Koerber, cjice, nu va fi capabil 
de a împăca poporele austriace ; noul 
parlament va începe tot acolo de 
unde a finit cu obstrucțiunea; acăsta 
va pecetlui sărtea guvernului Koer
ber și deăre-ce se va face o nouă 
încercare, de a susține starea con
stituțională dela 1867, guvernul Ko
erber va fi demisionat și un nou gu
vern austriac va fi însărcinat cu 
conducerea nouelor alegeri generale. 
Factorii însemnați politici au și fă
cut cruce peste guvernul Koerber. 
Abia se crede, că parlamentul, ce 
se va întruni în Ianuarie, va fi în 
stare a alege măcar delegațiunile și 
comisiunea pentru cvotă.

Urmările grave ale tuturor aces
tora, le înșiră astfel: reforma arma
tei, cestiunea sporirei marinei, ridi
carea listei civile vor rămână desi
derate pe hărtiă, guvernele dualiste 
nu vor pută trata cestiunea tarifu
lui autonom, și așa mai departe.

Cea mai mare dificultate însă o 
va causa susținerea formei de gu
vernare dualistă. Dăcă parlamentul 
cel nou austriac, în schimubul re- 
tragerei cabinetului Koerber, s’ar 
învoi se alăgă delegațiunea și comi
siunea pentru cvotă, atunci crisa 
constituțională ar fi amânată cu un 
an, er urmarea pentru Ungaria ar 
fi, că ar trebui să se amâne pe mai 
târcjiu terminul alegerilor generale. 
Dăcă însă „Reichsrath“-ul nu va face 
nici atâta, atunci — și asta e ce e 
— guvernul ungar, cjice „Budapesti 
Hirlap", are planul său făcut.

Coloman Szell, care’șl legă po- 
siția de susținerea constituției dela 
1867, în cașul acesta doresce, ca 
fără de a delătura art.de lege XII: 
1867, să dispună în mod provisoric 
în căușele afacerilor comune.

]£tă, ce a voit să arate informa- 
țiunea făiei szelliste-apponyiste. Pen
tru liniștire însă întregesce informa- 
țiunile atinse cu părerile câștigate 
de „marele bărbat de stat" din con
vorbirile cu „factorii principali po
litici din Austria". Aceste se resumă 
în următărele: Cehii au început se 
vadă, că încă n’a sosit timpul, de a 
restabili dreptul public istoric al Boe- 
miei. Acesta însă nu însămnă, că ei 
ar desarma, ci însămnă, că cabine
tul Koerber va fi jertfit. Numai cu 
prețul acesta Cehii nu vor împiedeca 
votarea proiectelor de lege, ce formăză 
așa <jisa „staats-nothwendigkeit".

Ungurii le văd dăr tăte într’o 
lumină cât mai favorabilă așteptări
lor lor. Dăr dăcă se vor înșela, și 
planurile lui Szell nu se vor mai po
trivi cu starea lucrurilor?

Aradul si adresa Secuilor din
9

Treiscaune. Adunarea representanței ora
șului Arad s’a ocupat alaltăerl cu adresa- 
oirculară a comitatului Treiscaune privitor 
la modificarea, respective ștergerea legii de na
ționalitate. Consiliul orășenesc a aocentuat 
necesitatea modificării, însă lasă în sarcina 
dietei fixarea termicului și a propus trece
rea la ordinea cfilei. Membrii Muller K. și 
faimosul kossutbist Bela Barabas, cjice „Bud. 
Hirlap", au dovedit, că Aradului îi este 
mai puțin permis de a-șl asounde sentimen
tele, de aoeea el trebue s’o spună hotărît, 
că în Ungaria naționalitățile sunt datore a se 
folosi de limba maghiară, ca limbă oficiăsă. 
Primarul Salacz recunâsoe și el, că în 
forma ei actuală legea de naționalitate nu 
mai corespunde demnității statului. In fine 
primarul enunță ca hotărîre unanimă, că 
orașul Arad părtinesce propunerea comitatului 
Treiscaune.

Sa putâ âre aștepta altceva delanisce 
șoviniștl incarnați ea cei din Arad?

Ședință sgomotosă în dieta ungară.
Alaltăerl dieta ungară a avut o șe

dință estraordinar de sgomotosă. Causa a 
fost ounosouta afaoere a foiei socialiste 
„Ndpszava11, care într’unul din numerii săi 
trecuțl a publicat un artioul violent în 
contra comisiunei de incompatibilitate și a 
atacat pe deputății, cari ocupă funoțiunl 
pe la diferitele bănci. Se scie, oă din pri
cina aoâsta procuratura supremă din Buda
pesta a voit să pornâsoă proces contra 
cjiarului „Nepszava", însă pentru aoâsta avea 
nevoie de autorisaț’a camerei deputaților- 
Comisiunea justițiară s’a și învoit să pro
pună darea autorisațiunei.

Afacerea a venit acum și în diseu- 
siunea dietei. Representantul minorității 
Visontai Soma a desfășurat 'într’un discurs 
rostit ou mult pathos, oă nu se unesce cu 
vacja camerei a urmări o foie, pentru că a 
publicat lucruri, cari au fost obieot de ori
fice aspre și în dietă, lucruri adevărate și 
pentru oarl însăși dieta a aflat de neoesar 
să esmită o comisiune separată spre cerce
tarea lor.

Ministru-președinte Szell n’a luat po-; 
sițiă pentru nici una din propunerile, oar, 

se combateau, oi a deolarat, oă lasă la 
buna chibzuință a camerei de a deoide în 
cestiunea aoâsta.

Acum urmeză partea mai interesantă 
a șediuței. Deputatul Rakovsky (partida po
porală) seridioă și printr’un disours avântat 
năvălesce în oontra acelor deputațl, ale 
căror mandante stau în legătură ou funo- 
țiunile, oe le ooupă pe la bănol și alte 
afaceri de întreprindere aternătore dela 
guvern. Asta însămnă subminarea autori
tății parlamentului. Nu fâia „Nepszava" a 
ridicat mai întâii! aousa aoâsta, ea a fost 
ridioată de nenumărate-orl în oameră în 
generalități și în pressă contra singurati
cilor deputațl. Așa contele Stefan Tisza a 
fost viu atacat într’o fâie guvernamentală, 
fără ca să se fi simțit lipsa de a porni 
prooes oontra respectivei foi. Este luoru ri
dicol, 4'se Rakovsky, că d-nii de acolo (de pe 
bănoile guvernamentale) mereu predică 
despre patriotism, când ei trăesc pe spa
tele patriei. In Ungaria Idgănul carierei po
litice este în bancă și tot banca este cosciugul. 
Ministru-președinte, care a făout promisiune 
obligătdre față de revisuirea legii de in
compatibilitate, pare a nu voi să-și împli- 
nâsoă promisiunea.

Col. Szell. Nu face imputări înainte. 
Rakovszky. D-l Ministru-peședinte s’o 

mai slobodă din voce, căol decă e vorba, 
și eu soiu vorbi în astfel de ton. Nu fao 
imputări, oi oonstat, oă ministru-președinte 
a amenințat oposiția printr’un artioul in
spirat de el, că dăcă s’ar întâmpla să mai 
continue atacurile contra lui, atunol îșl va 
pune în mișcare organele lui subalterne. 
De altfel las’ să ajungă înaintea Curții cu 
jurați articulul din „Nâpszava", se va a- 
răta cel puțin în deoursul prooedurei de 
dovedire, cine sunt parasiții pe corpul țării. 
D-vostră, d-lor guvernamentali, vă temeți 
de sentința juraților și de aoeea nu veți 
vota propunerea oomisiunei justițiare. Eu 
însă o votez.

Discursul lui Rakovszky l’a determi
nat pe Col. Szell să ia din nou ouvântul. 
„Nimeni să nu mă acuse de călcarea pro- 
misiunei", strigă Ooloman Szell. „Ceea-ce 
s’a stabilit în paot, am ținut pănă la oel 
din urmă punct. N’am înoheiat ou nimeni 
pact deosebit, seoret, personal ori neper
sonal".

— Nu-i adevărat! cjise Polonyi.
De-odată se face mare mișcare în ca

meră și fiă-care aștâptă o lămurire. Dâr se 
ridică Bartha Miklos și (j'06; „Eu nu soiu 
nimic, deși am fost membru al oomisiunei 
de partid". — Niol eu nu soiu! afirmară 
alțl vr’o 2—3 deputațl, intre cari și Kos
suth.

Col. Szell deolară apoi și promite, că 
oamera actuală nu se va disolva înainte de 
oe ar fi presentat proieotul despre revisui
rea legii de incompatibilitate.

La urmă 81 de deputațl au votat pen
tru propunerea oomisiunei justițiare de a-se 
da în judecată „Nepszava", âr 49 au votat 
contra.

Sultanul renunță la reforme în 
Macedonia. Am anunțat, că Sultanul ho- 
tărîse să numâscă o comisiune spre a merge 
în Macedonia, ca să studieze, oe reforme 
s’ar pută introduce în aoâstă provinciă. Acum 
se anunță, oă Sultanul a renunțat la acâstă 
ideiă din causa periculoselor agitații ale co
mitetului revoluționar bulgar.

1 
------------------------------ I

I

Călătoria prințului George în 
Europa. „Nowoie Wremja" din Peters
burg află din sorginte diplomatică sigură, 
că prințul George, guvernatorul Cretei, a 
fost primit reoe la Paris, oălduros la Roma 
și la Londra. Celelalte puteri însă, fiind 
ocupate în China, nu vor lăsa să se des- 
fășore acum din nou oestiunea Cretei.

Călătoria lui Kriiger și parlamen
tul german.

In ședința dela 12 Decemvrie n. 
a parlamentului din Berlin s’a pus 
ârășî în discusiune călătoria lui Kru
ger și atitudinea manifestată de gu
vernul german față cu visita, ce avea 
de gând președintele Transvaalului 
s’o facă în Berlin. Cu ocasiunea acăsta 
a luat din nou cuvântul cancelarul 
imperiului, contele de Bulow, care Jise 
între altele:

Soirea, că Kriiger are de gând a veni 
la Berlin, a fost o surprindere pentru gu
vern și ea a sosit numai ou 48 ore înainte 
de ce ar fi fost să se facă. Când am aucjit, 
oă Kriiger vrâ să vină în Berlin prin Co
lonia și Magdeburg, ambasadorul nostru din 
Paris a făout atent pe Dr. Leyds, că împă
ratul nu se află în posițiunea de a primi 
aoum pe președintele, de aceea îl râgă să 
renunțe la oălătoriă. Când după aoâsta Krii- 
ger totuși șl-a înoeput călătoria, în Colonia 
i-s’a comunioat din nou, Joă împăratul nu 
păte se-l primescă. Noi am făout oeea-ce a 
fost folositor pentru noi și ceea-ce ușurâză 
paoea universală. Din partea curții englese 
său a guvernului engles nu s’a făcut nici 
guvernului, nici împăratului vr’o propunere 
în direcțiaaoâsta. Cel-oe presupune, că rapor
turile de rudire ar fi putut influința pe îm
păratul, acela ounosce forte puțin oaraote- 
rul și iubirea de patriă a împăratului. Dâoă 
n’ar fi așa, o clipă măoar n’așl mai fi mi
nistru.

Privitor la convențiunea germano-en- 
glesă, cjise Biilow, ea nu cuprinde nici 
o disposițiune relativ la oonfliotul dintre An
glia și Africa sudioă. Când în 1896 împăra
tul a adresat de anul nou lui Kriiger cu
noscuta telegramă, n’a fost vorba de un 
răsboifi între două state, oi de o întreprin
dere de pirați. împăratul însă du avea in
tenția, ca prin acea telegramă să lege pen
tru tâte timpurile politica germană. Tele
grama aoâsta a avut meritul de a arăta, 
oă la cas când Germania ar veni în oon- 
fliot cu Anglia în Africa sudică, acâsta ar 
fi avisată la propriile-i puteri.

La imputarea lui Hasse, oă Germania 
a estradat pe Buri, observă, că despre aoâsta 
nu pâte fi vorba ohiar și numai din oausă, 
că Germania niol-odată n’a esercitat protec
torat în Africa sudică, nici n’a nisuit la 
acâsta A sări în ajutorul intereselor popâ- 
relor străine este o trăsătură frumâsă a po
porului german, politioesoe însă este o gre- 
șală, oare s’a răsbunat adese-orl în trecut.

Billow sfîrși astfel: Cât timp eu stau 
aici, trebue să apăr pacea și bunăstarea 
poporului german față de orl-ce curent și 
orl-ce pericul, vină el din ori și ce parte. 
Asta este datoria mea supremă.

art.de
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Din România.
M. S. Regina neputend să asiste la 

representațiile oelebrei tragediane germane 
Agnâs Sorma, din causa doliului Curței, a 
invitat pe neîntreouta interpreetă a opere
lor lui Ibsen la ceaitt alalta-erl, rugând’o 
în aoelașl timp să mai prelungâsoă seria 
representațiilor pănă la finea săptămânei 
curente, oând doliul încetâză. D-na Sorma 
a promis a-se reîntdroe la Bucuresol după 
representațiunile oe le va da la Iași.

*
In discuția generală a proiectului de 

răspuns la mesagifl, între cei însoriși pen
tru a lua ouventul la Cameră, sunt șid-nii: 
Take Ionesou, E. Costinescu, G. Panu, ge
neral Mânu și Nicolaide.

Sooietatea sciințifioă-literară „Tineri
mea Română11 va țină Sâmbătă, 2 Deoem- 
vrie a. o., ora 8 și jumătate săra, ședință 
publică în sala cea mare de ședințe din 
calea Victoriei Nr. 110 (intrarea prin Str. 
Umbrei), cu care oeasiune, distinsul pro
fesor, d-1 Theodor D. Speranță va vorbi 
despre: „Țăranul în literatura cultă“.

Inscripț unile ne arată oomunitățl 
evreesol în O.bia, Panticapea și Anapa din 
Crimea (Corpus inscriptionum Graeoarum
II ad. Nr. 2114 și 2126), unde esolusivis- 
mul lor mergea pănă acolo, înoât în diplo
mele de emancipate ale sclavilor (redigeate 
în grecesce) se punea condițiune, ca să ră
mână credmoioșl rehgiunei mosaice. (Of. 
Chwolson : Pierres tumulaires hebreiques 
de la Crimâe 1866).

Din tote provinciile romane pare că 
Egiptul îi atrăgea mai mult șimaiousâmă 
Alexandria. In Egipt-, după cum spune Fi- 
lonea, erau 10,000 Evrei (Adversus Flaoum). 
In Alexandria 2 din 5 cartiere erau loouite 
de Evrei, dâr probabil, că ei locuiau și în 
celelalte părți ale orașului. Tot oomerciul 
și industria de aoi era în mânile lor, ba, 
după oum ne spune tot Filonea, Evreii se 
ocupau și cu agrioultura, probabil tot ea 
cei de pe la noi.

Sinagogi frumose și bogate, precum 
și o școlă renumită, unde s’au comentat 
textele biblice, erau în Alexandria încă 
mult timp înainte de Christos.

*
Marți săra scrie, „Apăr. Naț.“, d-șora 

Agata Bârsescu, celebra nostră tragediană, 
era să fiă viotima unui aooident regretabil 
Etă cum s’a petrecut faptul: D șâra Agatha 
Bârsescu voia să se ducă la teatrul Lirio, 
oa să asiste la spectacol. In momentul însă 
oând tocmai pusese piciorul pe scara tră- 
surei, caii visitiului speriindu-se, d-șora 
Bârsesou îșl pierdu echilibrul și din acăstă 
causă rătele trăsurei îi călcară pioiorul. 
D-sa a fost condusă la locuință, unde după 
ajutorele grabnice ale dootorului, oare-o 
pansa d-șdra Aghata Bârsescu se simți mai 
bine. Rana nu e gravă, și situația trage
dienei năstre nu inspiră niol o temere.

*
Carnea de vite, de proveniență româ- 

nesoă câștigă din ce în oe mai multă șansă 
de a-se introduce pe piețele Vienei. Con
siliul comunal vienes, după discuții animate, 
a votat o moțiune pe care a primit’o gu
vernul, reolamând cu insistență importul 
cărnei românesol.

Din Bulgaria.
„Neue Freie Presse“ publică o cores

pondență din Sofia, dicend că se îndoiesoe 
de durabilitatea oabinetului, oare cuprinde 
elemente absolut nepopulare, precum'Peeff, 
oare este autorul dijmei; Ivanciov, a cărui 
atitudine scandalâsă în conflictul cu Româ
nia începe abia aouma să fiă ooudamnată 
de lumea seridsă din Sofia, generalul Pa- 
prikoff, oare este autorul conflictelor di
plomatice și politice interne ale fostului 
cabinet.

*

Din Sofia se telegrafăză, că Ivanciov, 
președintele consiliului de miniștri, a cetit 
în ședința de erl a Sobraniei decretul pri
vitor la disolvarea ei.

Fosta minoritate și o mare parte a 
majorității devotate lui Radoslavoff, a în- 
soenat o manifestația ostilă lui Ivanciov.

Cercurile politice prevăd, oă luptele 
electorale vor fi forte sângerâse, oăol ac
tualul guvern va fi combătut de tât par
tidele și grupurile mai însemnate. Numai 
Sarafofiștil îl susțin.

♦
Produce o mare surprindere în Sofia 

soirea, că deși ucigașii lui Stambuloff s’au 
întors în Sofia, totuși ei n’au fost arestați.

Acest fapt dovedesce relațiunile in
time dintre guvernul bulgar și comitetul 
revoluționar, soiut fiind, oă asasinarea lui 
Stambuloff este opera aoestui oomitet.

*

Nouăle alegeri pentru Sobraniă au fost 
fixate pe 4iua de 28 Ianuarie v.

*
„Adevărul11 vorbind de noul cabinet 

bulgar, 4lce! bănuindu-se părerile îm
părtășite de membrii aoestui oabinet, ne
tăgăduit că oonflictul româno-bulgar va lua 
o fașă mult mai acută. „Adevărul11 înoheie 
artioulul 4ic®nd, oă față de aoăstă situați- 
une, orl-oare ar fi guvernul dela oârmă, 
trebue susținut și ajutat, oa să apere dem
nitatea țărei.

SCIR1LE DSLE1.f
— 1 (14) Decemvrie

Eforia școlară din loc, preoum sun
tem informați, s’a grăbit a duce în depli- 
nire hotărîrea delegațiunilor șoolare, fără 
de-a mai aștepta decisiunea Consistoriului 
din Sibiiu, oa for competent, și cu 4>ua de 
astădl a soos din ofioiu și benefioiu de 
director pe d-1 V. Onițiu, punendu-se în 
flagrantă contra4icere ou procedura pre- 
sorisă de regulamentul disoiplinar din 1886.

Pentru estinderea dreptului elec
toral. Deputatul Hollo L. a adresat dietei, 
în numele clubului civil independent din 
Budapesta, o petițiune, oare cere introdu
cerea sufragiului universal în Ungaria, ori 
oel puțin estinderea dreptului de alegere, 
votarea secretă după comune, ștergerea 
taxelor de cărăușia și arondarea mai drăptă 
a cerourilor eleotorale.

Regele Svediei greu bolnav. Din 
Berlin se telegrafăză: Aici a sosit soirea, 
că Oscar, regele Svediei, este greu bolnav 
și starea sănătății lui inspiră mari îngrijiri. 
După cum se anunță din Copenhaga, pă- 
rechea moștenitdre danesă după sărbătorile 
Crăoiunuiui va merge la Stockholm. Me- 
dioii, se 4’oe, i-au permis regelui să facă 
preumblări cu trăsura, dăr el e atât de 
slăbit, încât abia pbte vorbi.

Nenorocire într’o biserică. In bi
serica catolică din Șag (Ungaria) s’a în- 
templat în 10 a 1. o. o mare nenorocire. 
Pe timpul roratelor (rugăciunilor de dimi- 
năța) s’a aprins din întâmplare de o lu

minare dela părete șalul de lână a fetei 
Ilona Kurcsi, oare se ruga în genunchi. 
Mai multe fete alergară în ajutorul ei și 
voiau să tragă șalul de pe ea, dăr se aprin
seră și hainele lor și o panică de nedescris 
ouprinse pe toți cei de față. Mai mulțl 
feciori săriră să stingă hainele, oe ardeau 
pe trupul fetelor, dâr au fost trântiți la 
pământ de mulțimea, care năvălea spre 
uși. Trei din fete încă în aoeeașl 4’ mu_ 
riră în urma ranelor grave ale arsurei. 
Afară de aoâsta încă alte opt fete și doi 
feciori au suferit grave arsuri.

Pelerinii evrei în Palestina. O 
iradea a Sultanului dispune, că pelerinii 
evrei pot petreoe maximum trei luni în 
Palestina. Stabilirea definitivă însă a Evrei
lor în Palestina este oprită.

Serbarea orașului Washington. 
Alaltăerl s’au împlinit 100 de ani, de când 
capitala Statelor-Unite a fost strămutată 
din Filadelfia la Washington. Din inci
dentul acesta s’au aranjat alaltăerl mari 
serbări în Washington. Sâra a fost, o mare 
recepțiune în sala albă și orașul a fost 
iluminat.

Teatru geruian. Marți s’a dat ou 
mare sucoes mult agreata operetă a lui 
Strauss ^'Fledermaus'1. Dintre oântărețe s’a 
distins d-șârele Massary (Roxaiinda) și 
Gross (Adele). D-1 Dietrioh ca Eisenstein 
a fost la oulme. Fârte brav au cântat și 
au jucat și d-nii Exido (Orlowsky) Redl 
(Frank) și Fischer (Frosoh). — In opereta 
de Offenbach „Orfeu în infern11 asemenea 
a plăcut mult d-șora Bertha Massary, (Eu- 
ridice) o forte bună oântărâță cu o voce 
mlădiâsă și doiâsă. D-ș6rele Mizi Gross 
(Diana), Fanny Erido (opiniunea publică) și 
I. Kraus (Oupido) și d-nii Element (Orfeu) 
Redl (Joe) și Dietrioh (Pluto) au jucat es- 
oelent. — A4l (Vineri) sâra se va juoa ca 
noutate opereta: „Die Landstreicher“ musică 
de O. M. Ziehrer. Mâne Sâmbătă teatrul 
va fi înohis.

Incendiu în Peking. O telegramă 
sosită din Peking anunță, că un mare in
cendiu a isbuenit lângă cartierul unde lo- 
cuesoe generalissimul Waldersee, ar4end 
multe locuințe ale ofioerilor și grajdurile 
de oai.

Avis pentru danie. Colecția de mostre 
pentru stofe numai moderne, de calitatea 
oea mai fină, noutăți englezesol și fran- 
țuzescl de esemplu Homespun, Taylor- 
Mode, Matlase, etc. trimite gratis și franco 
Firma Weiner Mâtyâs, Budapesta VI An- 
drassy ut 3.

Dela comună.
Brașob, 13 Dec. a. c.

Ședința de erl a representanței n6<tre 
orășenesol a fost bine cercetată și a oferit 
un interes deosebit punctul din ordinea de 
4i privitor la cestiunea iluminării orașului 
ou eleotrioitate.

După 00 primarul Hiemcsch a răspuns 

la mai multe întrebări adresate lui de că- 
tră unii membrii, raportorul senator A. 
Schnell, a desfășurat tdte fasele afacerei 
plănuite ou electricitatea și cererea de con
cesiune a lui Samuel Schiel. Aoest fabri- 
oant din Brașov s’a oferit în Iunie a. o. 
sub anumite condițiunl espuse înt.r’uu pro
iect de oontraot să întroduoă în Brașov 
electricitatea. Representanța, oomuuala a 
decis atunci de a provooa pe Samuel Schiel 
să facă și operatul technio pe propriele 
sale spese și să-1 dea unui expert spre esa- 
minare. Tot-odată s’a deois, dâcă în 30 de 
4ile nu va declara, oă va face acâsta, afa- 
oerea să fiă luată dela ordinea 4ilei. Sohiel 
a lăsat să trâcă oele 30 de 46® fărăa4ioe 
nimic, și așa nu s’a mai vorbit de ofertul 
lui. In Noemvrie a. c. s’a făoutînsă o pro
punere de Dr. Lurtz și soți de a cassa deoi- 
siunea oomunei din Iunie a. o. și a întră 
ârășl ou Schiel în tratări. Intr’aceea Schiel 
a presentat ministrului de oomeroiîî proiec
tul său de oontraot și un profesor dela 
politeohnicul din Budapesta l’a osaminat 
și a deolarat, oă prețul pus pentru eleotri
oitate de Schiel e mai eftin decât în alte 
18 orașe ale Ungariei, unde se află uzine 
de eleotrioitate. Totă afaoerea s’a predat 
oomisiunei însărcinate ou studiarea ei și 
aoâsta a decis să propună respingerea oe- 
rerei lui Dr. Lurtz și susținerea deoisiuDei 
representauței oomunale din Iunie.

Magistratul a propus: 1) oă cererea 
de reasumare făcută de Dr. Lurtz și soți 
să fiă respinsă; 2) să fiă studiată cestiu
nea, dâcă n’ar fi mai oonsult ca orașul se 
înființeze o uzină de eleotrioitate pe spe
sele sale proprii; 3) Magistratului să i-se 
voteze 600 corone, ca ajutor pentru stu
diile ce trebue să se faoă.

Oomisiunea permanentă a propus, a 
respinge propunerea Magistratului, a primi 
propunerea de reasumare a lui Lurtz și a 
presents propunerea de oontraot a lui S. 
Schiel cu modificările necesare după 30 de 
4ile representanței comunale.

Dr. Lurtz a pledat într’un discurs 
lung pentru propunerea comisiunei perma
nente. El e contrar ideei, ca orașul să în
ființeze pe spesele sale proprii o uzină de 
electricitate, căoi orașul espropriază și zi- 
desce mai soump ca ori care particular.

Propunerea comisiunei permanente a 
mai fost sprijinită de inginerul orașului 
Kertsch, presbiterul Hubbes, Dr. Fiechten- 
maoher și M. Thomas. Pentru propunerea Ma
gistratului a vorbit primarul,'senatorii Schnell 
și Alesius, apoi d-nii Dr. Fabritius, adv. 
Adam, Lengeru și Vlaiou. La votarea pro
punerea comisiunei permanente a fost pri
mită ou majoritate de voturi. După votare 
membrul Vlaiou a anunțat în contra hotă- 
lîrei acesteia recurs.

Dân Camera iromânâ.
Luni, după-ce raportorul B. Dela- 

vranrea a dat cetire proieotului de răspuns 
la Mesagiul Tronului, s’a început disousiu- 
nea generală asupra aoestui proiect, dân-
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Răspândirea Evreilor
în

Imperiul roman.
Dintre tâte poporele, oel oare făcea 

mai mare disoordanță în statul roman erau 
Evreii, cari trăind separați și neasimilând 
nimic din obioeiurile țărilor, unde locuiau, 
au dat tot-dâuna de bănuit prin apucă
turile lor.

Când și cum au pătruns în Europa, 
nu putem soi cu siguranță ; în tot cașul, 
după Alexandru-oel-Mare îi avem stabiliți 
în multe locuri.

Ou tote acestea Grecii se pare oă îi 
cunoscură odată cu espediția lui Xerxe, 
căoi poetul Cocrilos din Samos, printre po- 
pârele venite cu marele rege vorbesce de 
„nisce omeni, cari vorbiau limba feniciană 
și locuiau munții SolymienI, aprâpe de un 
lao întins11. Flaviu Iosef, care citeză frag
mentul, nu esită să afirme, că aci este 

vorba de Evrei, (roti sffvovg tfgiov), dâr lu
crul este contestat, fiind o mulțime de ipo
teze în acăstă privință. (E. Herrio Philon 
„le Juif“).

Trecând peste suposițiile relative Ia 
timpul când Greoii cunoscură pe Evrei, mă 
void ooupa numai de timpul oând îi găsim 
deja așe4ațl în imperiul roman.

Când autorii latini încep să vorbăscă 
de Evrei, aceștia sunt răspândiți în tâte 
părțile. Astfel Strabo ne spune, că erau 00- 
munitățl evreescl mai în fiă-oare oraș și 
este greu să găsescl în lume loo, unde 
acâstă rassă să nu fi reușit a pătrunde, âr 
Flaviu Iosef (Evreii, fost sclav al lui Titu 
Flaviu), 4i°®, oă nu este pe pământ un po
por, la care să nu fiă Evrei. In faptele 
Apostolilor, la coborîrea Sf. Spirit, se men- 
ționâză dmenl din tote părțile, oarl vor
biau diferite limbi după localități de unde 
erau: Părți, Medi, Ela.mițI, MesopotamI, 
CapadocenI, PontienI, locuitori din Frigia, 
Pamfilia, Egipt, Cirene, Romu, (turn judaei 
turn proselyti), Creta și Arabia. (Faptele 
Apostolilor II, 5 — 11).

Irod Agripa într’o scrisâre adresată 
împăratului Caligula enumeră, oa localități 
unde se aflau comuuitățl evreesol: Egip
tul, Fenicia, Siria, Celesiria, Pamfilia, Cili
cia, Asia Mică, țărmnrele Mărei-Negre, Te- 
salia, Boeția, Macedonia, Etolia, Atica, 
Argos, Corint, prin insula Eubea, Cipru și 
Creta, în fine țările de dinoolo de Eufrat 
și Sibia.

In multe orașe, Evreii aveau temple 
frumâse și bogate. Astfel la Antiochia, 
Pisidia, Iconium, Licaonia, apostolul Paul 
predică chiar și în sinagogi. (Faptele Apost. 
XIII 14; XIV 1) și tot faptele Apostolilor 
menționâză oomunitățl evreesol în insula 
Salamina, precum și în orașele : Atena, 
TesaloDio, Beroe, Filipi.

Dintre insulele grecesol, oele mai po- 
putale de Evrei pare că erau Melos și 
Creta, unde pe timpul lui August susțineau 
un pretendent la tronul ludeei, care fu 
omorît de Irod. Chiar în Constantinopol 
găsim sinagogi evreescl, âr pe țărmurile 
Mărei-Negre Evreii se întindeau din ce 
în ce.



Nr. 267—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

du-Be ourântul d-lui Aurel Iliesou, deputat 
din Craiova.

D 1 A. Iliescu îșî propune să vorbâscă 
de politioa generală și a dovedi, oă actua
lul guvern e în stare a faoe față tuturor 
greutăților. Deolară, oă nu vorbesce în nu
mele niol unui grup, său în numele unei 
personalități, oi oa simplu mandatar al 
țârei.

D-l A. Iliesou găsesoe, oă legea pen
tru deolararea minelor dela Doftana și 
Oonele-MarI, a rămas o lege bizară și ne- 
înțelâsă.

D-sa n’a votat niol unul din proiec
tele finauoiare ale d-lui Carp. N’a votat 
legea pentru hârtia de țigaretă, fiind-că e 
prea mare dobândă și se introduce oon- 
trolul străin ; n’a votat legea pentru impu
nerea țuioei, oăol creâză nouă dări pentru 
săteni.

Nu aderâză niol la proieotul depus de 
d-l Carp pentru înstrăinarea oapitalului, pe 
oare statul îl are la Banoa Națională.

In altă ordine de idei, <fioe> câ Po_ 
pnlația iurală sufere de trei mari rele : 
alcoolismul, sifilisul și plaga Evreilor.

In Mesagifi se vorbesce de raporturi 
fârte amicale ou tâte puterile, dâr se mai 
spune, oă grațiă justiției românesol, aoeste 
raporturi vor pută oontinua. Dâr, dâoă 
Bulgarii nu vor voi să țină sâmă de jus
tiția românâscă?

In situația desperată, în oare ne aflăm, 
partidul oonservator și șeful său trebue 
să-și ia întrâga răspundere, să nu se as
cundă după degete.

Fiind-oă nu vede în minister ped-n’i 
Take lonescu, general Mânu, G. Panu, 
forțe reale ale partidului; fiind-că nu orede, 
că guvernul oum e format pâte da dovadă 
de totă energia necesară, declară, oă va 
vota oontra răspunsului la Adresă.

D-l I. Brătescu între altele, spune, că 
nu B’a făcut nimio pe terenul meseriilor și 
al industriilor; nu s’a făcut nimio pentru 
meseriași. D-sa a îmbrățișat acâstă oes- 
tiune. Se pronunță pentru o lege de stabi
litate a funcționarilor. De-asemenea oere o 
reorganisare a armatei. Propune să se în
ființeze coloneii pe județe. Oere oa bud
getul general să fiă întocmit pănă la 1 Ia
nuarie și atunol să între îu vigâre.

Mai departe se pronunță pentru mo
dificarea legei pensiunilor, cerând, ca să nu 
se mai scâtă îa pensie funcționarii valirjl 
și oapabill de luoru. In privința Băncii 
Naționale, d l Brătescu spune, oă și dânsa 
trebue să-și faoă datoria.

Termină spunând, că țâra va fi scă
pată, dâcă toți îșî vor face datoria.

D-l Al. Bădărău se declară uemulță- 
mit de nota totală a disoursului d-lui Ili
esou. A venit momentul, oa să dăm nota 
justă a situațiunei, să nu mai întrebuințăm 
nota disperării, spunându-se, că totul e 
pierdut, că nu se pâte face nimic. Tot 
vorbind moreu de orlsă, nu trebue să pier
dem din vedere oele ce trebueso făcute pen
tru îndreptarea situației.

Atingând Gestiunea reduoerilor bud- 
getare, oratorul critioă transformarea șcâ- 
lelor rurale în șoole de cătun, operată în 
budgetul ministerului instrucțiunii. Două 
sunt căile, pe cari se pot faoe economii: 
prin suprimare de posturi și reduoerl 
•de lefi.

Se simte fericit să constate, oă gu 
vernul a apucat pe ambele aceste oăi, dâr 
examinând oifrele diferitelor oapitole bud- 
getare arată, oă nu se pot faoe prea multe 
reduoerl.

Așa dă mare importanță aveau Evreii 
din Alexandria, că formau un judaism, 
alexandrin deosebit de cel din Palestina 
(Herriot E. op. cit.).

Oirenaioa era plină de ovrei, cari 
avâu temple și intreținâu unul la Ierusalim 
în revoluțiunea ce au făcut în anul 116 d. 
Ch, li-se atribue 460.000 omoruri numai în 
Oirenaioa, Egipt, Cipru și Macedonia. (Dion 
Casiu LXVIII, 32) și prin urmare ce colo
sală mulțime de ovrei trebue să fi fost în 
aoeste părți ca să comită ast-fel de măceluri.

Treoând tot în Africa de nord mai 
spre apus, unde atâtea națiuul contribui
seră la formarea unei idiome latinesci oare 
avn o literatură, caraoterisată prin aoel tu
mor africus ce este o imitațiune semitică, 
Evreii au lăsat urme însemnate. (P. Mon- 
oeaux : Les africanis 99 sq). De mult timp 
ovreii grupați în jurul sinagogilor, se aflau 
răspândiți în regiunea Atlasului. La Girta 
și Sitifis (Corpus Insoipționum Latiuarum 
VIII 7160 — 55, 8423—99 pater sinago- 
gae) prosperitatea comunităților EvreescI 
este atestată prin bogatele rămășițe de si-

Amintesoe de campania dusă de li
berali contra legei minelor; liberalii vor 
capitaluri străine fără oapitaliștl. Acest sis
tem ne-a pus sub dependența finanoiară a 
Germaniei. Trebue să lăsăm să lucreze ca
pitalurile private.

D-l Bădărău mai e de părere, oă ar 
trebui să ajungem la impositul pe venit.

Procesul ex-ministrului GhenoicI.
MierourI s’a început la Belgrad pro

cesul ex-ministrului de interne sârbeso Ghen- 
oiol, din fostul oabinet Vladan Gheorghe- 
vicl pentru Use majestate. Ex-ministrul 
imediat după logodna Regelui Alexandru, 
a plecat în străinătate. In timpul acesta 
(fiarele din Belgrad au publioat destăinuiri 
sensaționale, aousând pe GhenoicI, oă a 
sustras în folosul său o sumă de 90.000 lei 
din fondurile seorete ale ministerului de 
interne. GhenoicI a protestat îu contra 
acestor acusațl prin o sorisore publioată în 
fiarele din Budapesta și Viena.

Campania fiarelor serbescl în contra 
lui GhenoicI neîncetând, acesta a adresat 2 
sorisorl regelui Alexandru rugându-1 în ter
meni neouviincioșl, să intervină spre a pune 
capăt campaniei pressei. Cu tâte acestea 
GhenoicI oontinua să fiă atacat. Atunci el 
se hotărî să mârgă la Belgrad spre a intenta 
o seriă de prooese pentru calomnii «fiarelor, 
oarl l’au ataoat.

Cum a sosit însă în Belgrad, el a 
fost citat în oabinetul judecătorului de in- 
truoțiă pentru a da lămuriri în privința 
scrisorilor insultătâre adresate regelui. Ju
decătorul a dat o ordonanță de urmărire 
în potriva lui pentru Use majestate.

Ghenciol este unul din cei mai devo
tați omeni ai ex-regelui Milan.

*
Procesul s’a înoeput la orele 9 dimi- 

nâța. Tribunalul era oompus ast-fel : pre
ședinte, Atanascoviol, judecători Ristiol 
și SoldatovicI, âr apărători Spartali și 
Proticl.

Publicul asistent era puțin număros. 
Intre alții asista la ședință și ministrul 
Marei-Britanii, agentul diplomatic al Bul
gariei și dragomanii celorlalte legețiunl.

Acusatu) reounâsoe, că a scris episto
lele și artioulul înoriminat publicat în cjia- 
rul „Neue Freie Presse“, dâr n’a voit să 
insulte pe regele Alexandru, pe care, fice 
el, l’a servit cu credință, luând ministerul 
de interne când țâra era agitată și temni
țele gemeau de arestați și când comitetul 
maoedonân plănuia orimele desvălite în 
procesul Bulgarilor din Buourescl.

Una din oele două frase înoriminate 
în sorisorile lui GhencicI are următorul cu
prins: „Nici aici, pe malurile Adriatioei, 
unde am venit să-mi întrămez sănătatea 
zdrunoinată în serviciul vostru, nu-mi dațl 
paoeu. Cealaltă sună ast-fel: „Nu uitați, în 
momentul când paharul fericirei vâstre pă
mântesc! pare archi-plin, că fie oăruia i-se 
va măsura cu aoeeașl măsură!“.

După reohisitorul proourorului Cris- 
tioi, care a cerut maximul pedepsei pentru 

nagoge și mosaiourl găsite în săpăturile de 
curând făcute.

In Italia și în speoial în Roma, nu soim 
când vor fi venit cei dintâifi Evrei, dâr odată 
ajunși în Grecia nu le-a fost greu să stră
bată în Italia, așa că-I găsim înainte de 
Luoulus și Pompei.

Valeriu Maxim ne spune, oă pretorul 
Cneius Cornelius Hisnalus la 139 Ch. cou- 
fuudându-I cu Ch&ldeenii, cari voiau să în- 
troduoă o nouă rjeitate (Jupiter Sabazius). 
îl goni din Roma.

Mai târfiu Luculus și Pompei, când 
se întârseră din Orient, aduseră o mulțime 
de Evrei spre a da mai multă strălucire ca
relor lor de triumf.

In scurt timp însă Evreii se îmulțirfi 
așa de mult la Roma, încât ambasadorul 
lui Irod, care venise să salute pe August, 
fu însoțit pănă la palatul Coșarului de <8000 
Evrei stabiliți în Roma.

Tiberiu se văcfii nevoit, în urma unei 
aousațiunl, să deporteze 4000 Evrei în Sardia, 
âr în anul 49 d. Ch,. nouă măsuri fură lu
ate contra Evreilor din Roma. 

ex-ministrul Ghenciol, au urmat pledoariile 
advocaților Spartali și Protiol. Apoi tribu
nalul a întrat în deliberare.

După o lungă deliberare, tribunalul a 
condamnat pe ex-ministrul GhenoicI la 
șdpte ani închisdre ordinară.

Situația în China.
O telegramă din Shanghai sosită fia- 

relor din Londra spune, că ambasadorii 
puterilor europene n’au recunoscut man
datul lui Li-Hung-Ciang, neavând sigilul 
împăratului Chinei.

*
In camera deputaților din Roma 

Bovio depune și desvoltă o moțiune, pro
punând reohemare» trupelor italiene din 
China, unde civilisația a fost ofensată de 
străini în numele ei și cu scopul ce-1 ur- 
măresoe.

D-l Saracco oonsideră reohemarea 
trupelor oa inoportună; reohemarea ar oons- 
titui o imprudență nejustifioată în momentul 
oând se negooiâză pacea. Italia are și 
densa dreptul să tragă folâse din partici
parea sa la acțiunea puterilor. Atitudinea 
trupelor italiene în China a fost esemplară. 
El va fi fericit să recheme trupele, când 
interesele și demnitatea Italiei o vor per
mite. El rogă Camerea să nu dea urmare 
moțiunei lui Bovio.

Moțiunea este respinsă prin apel no
minal 196 voturi oontra 37.

*
Autoritățile din Washington aprobă 

oonduita generalului Chaffee, care a isgonit 
pe prădătorii din partea Pekingului, apă
rată de Americani și care a protestat contra 
luărei istrumentelor astronomioe. Un înalt 
funcționar a deolarat, oă Mao-Kinley a 
aprobat nota adresată de generalul Chaffee 
mareșalului de Waldersee.

*
O depeșă din Canton anunță, că uu 

mio vas a fost prins de pirați lângă Che- 
kiung; pirații au luat 3000 de dolari. Pi
rateria și brigandajbl cresc. Călătoriile la 
Kwango și Kwangtung au devenit forte 
primejdiâse. Funcționarii sunt evident ne
putincioși de a restabili ordinea.

ULTIME SC1K1.
Budapesta, 13 Decemvrie. ,.Ma- 

gyarorszag’1 anunță următorele: F6ia 
oficială va aduce mâne soirea despre 
numirea a doi fișpanî noi. In scaunul 
fișpanal din Brașov a fost numit 
viceșpanul comitatului Cojocna, con
tele Stefan Lazăr. Fișpan în comi
tatul Ternava-mare va fi deputatul 
Beldy Laszlo. Kiss Balint, care era 
designat pentru Brașov, va fi numit 
fișpan în alt loc.

Budapesta, 13 Decemvrie. — 
Unele (fiare vorbind de noul guvern 
bulgar clic, că a fost o ideiă feri
cită, că portofoliul de esterne s’a

Inscripțiunile și săpăturile ne arată, 
oă Evreii aveau în Roma 7 sinagogi și în 
trețineau una la Ierusalim. Un cimitir spe
oial (căci ei nu ardeau morții) ou inscipțiunl 
în limba grâcă și latină apropo neinteli
gibilă, așa cum o vorbiau ei, a fast desco
perit la Roma cam în aceleași locuri, unde 
se aflau oataoombele oresoine. (G. Boissier. 
Promenadâs archeologiqus, Les cataoombes).

Dintre tâte orașele se pare că în Roma 
trăiau mai prost Ovreii, oăol nuîndrăsneau 
să atace chiar în oapitală. Totuși, oeea-ce 
nu îndrăsueau să facă în mare, făceau în mic.

Meseriile ou cari se ocupau aci Dvreii 
erau cam de felul acelora ou cari se ocupă 
ambulanții negustori de a«fi. Autorii ni-I arată 
oa pungași, vagabonzi cerșitorl, negustori 
de nimicuri, ghicitori, oonourând pe Chaldel 
și în fine sărăcia și murdăria lor era așa de 
mare, că Juvenal cjice, că nu aveau drept 
mobilier, deoât un coș și fânul de pe pat. 
(Martha C. Les moraiistes sous l’Empire 
Romam 381 scq'i Cartierul lor, Transtever, 
(dincolo de Tibru) era din cele mai mur
dare și nesigure. (Va urma). 

încredințat lui Tonceff, un filoromân 
cunoscut (?) și esprimă speranța, că 
Tonceff va înlesni mult aplanarea 
conflictului cu România.

Berlin, 13 Decemvrie. Din Haga 
se anunță, că pe <fiua de 31 Ianua
rie st. n. s’a fixat căsătoria reginei 
'Wilhelmina a Olandei.

Paris, 13 Decemvrie. O tele
gramă din Berna anunță, că Brenner 
a fost ales președinte și Zempa vice
președinte al Confederațiunei elve
țiene pe anul 1901.

Londra, 13 Decemvrie. Miniștri 
plenipotențiari din Peking vor preda 
în curând Chinei nota colectivă a Pu- 
teriler indicând condițiunile păcei.

Londra, 13 Decemvrie. Din Hong
kong se anunță, că s’au lipitpe zidurile 
acelui oraș numârdse afișe strâino- 
fobe prin cari se anunță, că tâtesocietățile 
secrete din China se vor uni în Ianuarie 
alungând pe toți, streinii. E moți unea 
printre Europeni este forte mare.

Londra, 13 Decemvrie. Din New- 
York se anunță, că ndptea trecută 
s’a ținut acolo o întrunire secretă, la 
care au participat 600 de anarchiștl. 
Anarchista Ema Gokdam a ținut un 
discurs incendiar, îndemnând pe asis
tenți se imiteze pilda dată de Breșei, 
asasinul regelui Umberto al Italiei. 
Ea a glorificat pe Breșei, compa- 
rându-1 cu Brutus, asasinul lui Cesar. 
Apoi teribila anarebistă a amenin
țat pe Mac-Kinley, președintele Sta- 
telor-Unite și pe toți monarchii, pro
fețind, că se vor nasce mii de Breșei, 
cari vor împlini (jisele sale. La în
cheierea întrunirei s’a făcut o co
lectă în folosul familiei Breșei.

ib a îs ia s a5.
Amorul împăratului JKvang Șu. 

piarul „Ritci— Ritci—Simbun“, oa apare 
în Jokohama comunioă o istoriâră fârte ro
mantică despre amorul lui Kvang-Su, îm
păratul Chinei. Istoriora din cestiune se 
presupune, că a fost comunicată de un 
fost eunuch al împăratului, oare spune, că 
împăratul s’a amoresat de prinoesa Tsen, 
oare a fost damă de onâre a împărătesei, 
împăratul șl-a desprețuit soția nu numai 
din causă, oă e forte urîtă, [dâr ea a luat 
parte la diferite comploturi în favorul îm
părătesei mame. Impărătâsa, oare totuși a 
aflat despre relațiunile lui Kvang-Su, a 
a arestat pe prinoesa Tosen, âr pe împă
rat l’a internat într'o insulă mioă, unde era 
ou totul isolat de lumea din afară. Aoum 
însă on oâte-va luni mai înainte, când'tru- 
pele europene au ajuns înaintea Pekingu- 
lui, princesei Toseu i-a sucoes a îndupleca 
pe păzitorul înohisârei, să I dea ajutor 8e 
scape din prinsâre. îndată oe se vărju liberă 
trimise prin un servitor oredinoios o epis
tolă împăratului, care numai decât îl și răs
punse. Acâsta însă a fost ultima îu’âlnire 
a prințesei cu împăratul, căci aflând despre 
acâsta împărătâsa-mamă, a pus pe princi
pesa într’uu sao și a arunoat’o într’o [fân
tână, unde a'jmurit/âr pe împăratul l’a dus ou 
sine în interiorul imperiului. Se «fioe, oă 
împăratul Kvang-Su, după oasul’acesta, n’a 
mai vorbit cu soția sa niol o vorbă,fiindoă 
despre ea se crede, oă ar fi oausa omorîrei 
amoresei sale.

Statistica populațiunii. Oficiul sta
tisticei centrale din Budapesta în numărul 
său mai recent, publică datele cu privire la 
mișcarea poporațiunei în luna Oct. a. o. In țe- 
ri e corănei St .Ștefan s’au născut vil 62,748, 
âr morțl 1183. In etate sub 7 ani au murit 
22,666, âr peste 7 ani 18,193, ast-fel 
numărul total al morților e de 40,859; re- 
sultă așa dâr o sporire a poperațiunii de 
21,889. Din suma de mai sus se vine pe 
Croația și Slavonia: 7715 nascerl vil și 159 
năso. morțl. Au murit: sub 7 ani 3173, âr 
peste 7 ani 2195, resuită o sporire de 2347. 
Sporirea poporațiunei în Transilvania și 
Ungaria «ste mai mică în asămănare ou 
aceeași lună din anul trecut. In primele 10 
luni ale anului curent poporațiunei. s’a spo
rit cu 10,070. mai mult ca în același timp 
al anului trecut.

Proprietar: Br. AurtA MureșifMit 
Redactor responsabil: Rgm-.



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 267.—1900Pagina 4.

Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din BSrașov, 

ss pot procura următ6rele cărți:
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

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

1) Lascar V>or?scu, O iconă a Mol
dovei din 1881 de Wilhelm de Kotgvbue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c^r., cum s’a 
vândut pănă acum, este adl numai 2 cor. 
(-|- 30 bani porto.)

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

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

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

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

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 262 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) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 oor s’a redus la 
50 b. f-]- & b. porto).

Cursul 9a bursa din Vîena.
Din 13 Decemvre. n. 1900.

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

117.10
92.05

119 80
99.50

117.50
91 4a
92.50

167.25
139.50
98.30
98.10

. 118.30 

. 135.- 

. 16.91

. 676.— 

. 670.65 

. 19.15
117.65
240.20 

95.72'/, 
. 98.40 
. 90.75

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Decemvre. 1900.

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.76
18.62
19.16
11.30
23 60
21 54

101.—

Chief-Office 48, Brixton-Roai, London, sw.

Cravate, cămăși, mangete și gulere.

Deschidere de magazin.
îmi iau voia a aduce la cunoscința Ou. public, că am 

deschis în strada Vămi nr. 21 (casele Garoiu)

un MAGAZIN
cu mărunțușuri, tricotaj și albituri precum și tote articolele 
ce se țin de branșa acesta se pbte afla.

Me rog a fi sprijinit în noua mea întreprindere și a 
me onora cu o cercetare numerbsă, me recomand cu

tâtă stima

F. Prediger jun.

Albituri de dame si sorturi._________ !_____ 1________’_________

„C'âlindarul Plugarului”.
pilele acestea a eșit de sub tipar 

„ Călindarul Plugarului* pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprindend: In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor, apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercitt.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Doro
banțul (G. Coșbuo); Crainicul primăverei 
(Sânpetreanul); Testamentul lui Moș-Cârlig, 
schiță de I. C. Panțu; o frumosă Poveste 
de pe vremea când Mântuitorul Christos 
umbla pe pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmâză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiulgimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
2o crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
poito postai.

„Gazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și 
la Ercmias Nepoții.

DIGESTIV
a farmacistului A. Thierry’s

Prav universal englesesc pentru mis
tuire, se recomandă ca remediu la ori 
și ce suferințe de stomao. Escită ape
titul și ajută mistuirea. Eiă-care cutiă 
t.rebue să fiă provădută cu subscrierea 
producentului. O cutie trimite franco 
după primirea prețului de 3 cortine 

Apotleta A. Tfcry’s Balsam-Fatofk, 
în Pregrada bei Rohitscb-Sauerb’-unn.

Analisat de autorități mediowle 
și aplicat în spitaluil cu mare 
suooes ca medicament exterior

£

£3

O
’o

"St

c o ntra

vindecă iute și sigur
so'dină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unGe cașuri este 
extra ordinar, că după o mii ă 
întrebuințare, înoeteză durerile 
și la bole învechite.

tem
alină. în 5

Prețul unei sticle cu instrucția folosire! 
1 cortină, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în ttite farmaciile.

Cu posta cu rambursa său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

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

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

(imserțiimi și reclame) 
sunt a se adresa sjMhscs’sssi 

a«3msnâstFa4SustB« cașul pu
blicării îinwi awunciu mai muL 
de oda^ă se face scădemen4;ț 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai d® multe-’&H.

Admi. îstr. «Gazetei Trans?'

DISTILLERiE PRANCA1SE. PBOMONTOR.

3 AVIS. £
Brânză prdspetă de Liptau prima calitate,

j5 d.e L
z in fi e- ca re di \*

Cârnăței ferbinți cu hrean, X*Unt prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală.
# Cărnuri afumate esceiente, &

SC Capelă pe lângă un serviciu cu atențiune la ?
3 E. R. FERNENGEL X 

( m Strada Slirscher, podul flSătușilor Nr. 2. )
«X 5-10.1150. * W.

Sz. 10242—1900. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. tOrveuyszek, mint tlkkonyvi hatâsâg, kOzhirre teszi, 

hogy az „Albina" takarek- es bitelintezet brassbi fidktelepe vbgrehajta- 
tonak Voiculescu Juon es neje vegrehajtăst szenvedb elleni 2960 kor. 
tdke kdveteltis 6s jârulekai irânti vtigrehajtâsi ugybben a brassbi kir. 
tcrvtinyszek (a zernesti kir. jârâsbirosâg) teruleten lev6 s a simoni 307 
sz. tljkvben foglalt 4596/2 hrsz. ingatlanra 2781 kor. 10 fillerben az 
ârverest ezennel megâllapitott kikAltâsi ârban elrendelte, es hogy a 
fennebb megjelOlt ingatlanok az 1901 evi Febuâr ho 13 ik napjăn d. e. 9 
orakor a simoni kOzseg hâzânăl megtartando nyilvânos ârveresen a 
megăllapitott kikiâltâsi âron albi eladatni nem fog.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 20%-ăt 
kbszpdnzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. sz. alatt keJt igaz-- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt ovadekkepes erttikpapirban 
a kikuldC11 keztihez leteuni, avagy az 1881: LX. tdrv. cz. J70-ik țț-ea 
tirtelmeben a bânatpenzuek a oirbsâguâl eldleges elheiyezeserdl kiâl.li- 
Utt s/abâ'yszeru elismervbnyt âtszolgâltatni.

Brassâ, 1900. tivi November hb 22 eu.
A kir. tbrvenyszek, mint telekkbnyvi haîosăg.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face și reîno 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-oârei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca eapedarea se li-se iacă după stilul nou.

Domnii, ce se abone&ă din nou s6 binevoiască a scrie adresa
lămurit și să arate și posta ultimă. Administrat „Gaz. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


