
BEDACȚIUNEA. 
WBistrațta» Tipomfis. 
33AȘ0V, piața saaiw Kr. 30.

Scrisori ne francate nu 
se primesc. Sfannacripfc 
nu se retrimet.

SERATE 86 primesc la AD- 
9Î0I8TRAȚIUME în Drago? a 
'Miaătflrele Birouri de anunclurl:

Ia Viona: K. Dukes NaGhf. 
Oax. Augenfetd & Emerloh Lesner, 
Malnrloh SohalBk. Rudolf Modbo. 
A.țQppellksNachf. Anton Oppallk. 
2a Budapesta : A. V. Qcldber- 
a«rf Ekateln Bernat. In Ham- 
îarg.- Karolyl & Liebmann.

PREȚUL INSERȚIILOR : o ae- 
garmond po o colână 6 or.

— Publicări mai dese Jupă 
karifa și învoiala

RECLAME pe pagina a 3-a o 
'.<»siâ IO or. bău 30 bani.

wk

„gazeta* iese în flătare iți, 
A&onameate pentru Austro-Ungaria: 
Pa un an 12 fl., pe ș6ao luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Pentru România și străinătate:' 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la t<5te ofi

ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

ADonamentul pentru Brașov
Administrațiunea, Piața mare 

Târgul Inului Nr. 30, etapiu 
I.: Pe un an 10 fl., po șest 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă : Pe un ar 
12 fl., pe 8 luni 6 fl.. pe trei 
luni 3 fl.—Un esemplar â or. 
v. a. sân 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inaerțiunile 
aunt a se plăti înainte.

Mr, 269. Brașov, Luni-Marp 5 (18) Decemvrie. 1900

Politica lui Szell și Sașii.
Este pentru noi de un deosebit 

interes a cundsce părerile Ziarel°r 
naționale nemaghiare asupra ultimei 
vorbiri a ministrului președinte și de 
interne Szell, poreclită „discurs asu 
pra cestiunei naționalităților. “ înce
pem prin a arăta opiniunea Ziarului na
țional săsesc din Sfonn-„Siebenburgisch 
D. Tageblattu privitor la politica de 
naționalitate a lui Szell, opiniune des
fășurată în trei articull, dela 11, 12, 
și 14 Decemvrie n. c. Părerile fbiei 
sibiiene contribue și la lămurirea ac
tualei politice a Sașilor ardeleni 
față cu nisuințele și tendințele ma
ghiare în raportul cu naționalitățile.

In introducere amintita fdie de
clară, „spre a încunjura orî-ce neîn
țelegeri44, că vrâ se vorbescă numai 
de politica de naționalitate a lui 
Szell, cum se presentă ea în teoria 
ministrului președinte și cum se pote 
înțelege teoreticesce din cele doue 
vorbiri ale sale dela 9 Februarie și 
6 Decemvrie a. c. După praxa mi
nistrului președinte nu întrâbă acum. 
E vorba, cjice, de enunciațiunl de 
caracter principiar. Dâcă aceeași per
sonalitate, din a căreia gură au eșit, 
are și voința ; decă are și puterea a 
lucra după aceste principii, îi este 
pentru acum foiei sibiiene indiferent. 
Ea accentueză apoi, că politica de 
naționalitate a lui Szell țîntesce la 
construirea statului național maghiar. 
Ideia acestui stat național, așanu 
mita „ideiă de stat“, este — cjice — 
binecunoscută Sașilor și celorlalți 
nemaghiarî; realisarea ei pas cu pas 
a fost în decursul anilor, care a îm
pins pe Sași în posiția de apărare.

După acesta „Sieb. D. Tage- 
blatt“ continuă astfel:

Ce este dâră acest „stat na
țional?41 După concepțiunea obici
nuită la noi, nu este decât maghia- 
risarea tuturor milidnelor de cetățeni 
nemaghiari ai statului ungar, dela 
cari se pretinde se renunțe la indi
vidualitatea lor etnică și în primul 
rend la limba lor maternă, și în 
consecință să se simtă nu numai 
politicesce ca cetățeni ungari ai sta
tului, ci și etuograficesce ca Ma
ghiari. După acestă concepțiune așa- 
dăr „ideia de stat“ are drept țîntă 
finală se creeze o cetățeni me a sta
tului unitară ca limbă. Drept aceea 
acâstă ideiă trebue se-i apară pur și 
simplu ca o tendință dușmănosă 
ori-cărui nemaghiar, care ’șl iubesce 
și vre se țină strîns la naționalitatea 
sa, și care în chipul acesta e pe 
deplin îndreptățit înaintea lui Dum
nezeu ca și înaintea omenilor se 
opună cea mai estremă resistență 
unei asemenea tendințe, 6r acel 
bărbat de stat, care pe țață, palam 
f't publice, își recunosce o astfel de 
tendință ca deviză politică a sa — 
bine înțeles însă, nu ca o simplă 
dorință a inimei sale, ci ca o țîntă 
a activității sale politice, — va fi 
inimicul cel mai declarat al unei 
însemnate părți din concetățenii săi.

Acâsta este, precum am Z>9, la 
noi Sașii concepțiunea obicinuită 
despre „statul național unitar ma

ghiar41. Concedem, că și între Ma
ghiari sunt mulțl, cari înțeleg tot 
astfel lucrul. Nici ei însă nu concep 
noțiunile cu corectitatea necesară, 
numai cât ei, firesce, acest „stat 
național “ astfel conceput îl doresc 
să se realiseze, pe când noi ne opu
nem din tot sufletul nostru.

încât ne privesce pe noi, cre
dem, că o altă concepțiune a no- 
țiuDei de „stat național maghiar4* 
nu e numai posibilă, ci chiar și mai 
corectă. înainte de tbte nu trebue 
confundat „statul“ cu totalitatea cetă 
țenilor sei. Ceea-ce se numesce „stat44, 
dâcă voim se concepem corect no
țiunea, nu este decât organisațiunea 
esteribră a unei sume de omeni pe 
un teritoriu strict limitat.

Acest complex de instituțiuni 
de ordine, numit îndeobște „stat14 
își primesce timbrul său specific 
după diferite momente, între cari și 
după limbă, din partea acelor in- 
divicjl, cari au să li-se supună și să 
le și susțină, său mai bine cp9 din 
partea acelei părți a acestor indivizi 
(cetățeni ai statului), care din anu
mite motive e mai curend decât 
tbte celelalte în posițiunea de a 
pută impune caracterul său ființei or- 
dinei de stat impersonale ca atare.

Un stat, care cum e și statul 
nostru, întrunesce la un loc cu in- 
stituțiunile sale mai multe popore, 
vorbind în teorie, păte se reoglin- 
deze în aceste instituțiuni ale sale 
său multiformitatea cetățenilor sei, 
ca d. e. Elveția ori vechia Transil- 
vaniă cu staturile sale ; său pbte se 
scotă la ivălă numai caracterul unuia 
din poporele, ce îl compun, întoc
mai ca și când cetățenimea sa ar fi 
unitară și ca popor și ca limbă ; seu, 
în fine, păte obveni un compromis 
al acestor două sisteme.

Prima formă a caracterului de 
stat corespunde, de sine înțeles, mai 
curend nisuințelor nemaghiarilor; a 
treia formă esistă de fapt astăc|I în 
Ungaria, numai cât între împrejură
rile actuale elementul poliglote mai 
puțin pronunțat ca cuantitate în ca
racterul general al statului; a doua 
formă este idealul Maghiarilor, pen
tru care forma a treia nu e decât 
un stadiu de transițiune, ăr elemen
tul poliglot, în instituțiunile statului, 
trebue să-și piărdă tot mai mult din 
teren și de aci încolo, întocmai pre
cum l’a pierdut pas de pas dela 1867 
încăce, pănă-ce va dispară cu desă
vârșire. Numai atunci va fi pe deplin 
consolidat statul național unitar ma
ghiar; așa-dăr un stat, care va func
ționa astfel, ca și când ar consta 
esclusiv din Maghiari, deși în reali
tate nu este și nu va fi așa.

Acăstă maghiarisare a statului, o 
Zicem fără a voi să facem impre- 
siunea, că am cerca să despicăm fi
rul în patru, nu este identică cu ma- 
ghiarisarea cetățenilor din stat. Ma
ghiarii pot se dorâscă maghiarisarea 
statului și o pot considera și ca po
sibilă, nisuindu-se prin fapte într’a- 
colo, și pot să și renunțe în același 
timp la maghiarisarea cetățenilor, 
deore-ce așa ceva consideră ca im
posibil. Ba se păte chiar admite, că

anumiți politician! ar evita cu in- 
tențiune mijlocele, ce țintesc la ma
ghiarisarea cetățenilor, pentru-ca nu 
cum-va prin erorile comise în acăstă 
direcțiune se pericliteze și maghia
risarea statului.

Pe de altă parte din punctul de 
vedere al nemaghiarilor, e dată și 
posibilitatea, ca în cadrul unui ast
fel de stat național, se pătă subsita 
și alte popore cu cultura și limba 
lor individuală. Pentru-ca nu cum-va 
să fim rău înțeleși, accentuăm anu
me: e dată numai posibilitatea.1 Nu 
voim nicidecum se ne pronunțăm 
de astă dată, dăcă ăre credem noi 

j seu nu în realisarea acestei posibi
lități, și dăcă o asemenea limitare a 
naționalităților nemaghiare o consi
derăm ca o situațiune suportabilă 
seu nu.

Revenind acolo, unde voim să 
ajungem, așadără la modul cum în
țelege ministru-președinte Szell „sta
tul național4*, său mai bine Zi9 cum 
a dat să se înțelăgă în discursurile 
sale, putem susțină cu deplină sigu
ranță, că aici e vorba de o maghia
risare a statului în sensul indicat de 
noi și nu de o maghiarisare a cetă
țenilor.

Acăstă afirmațiune a nbstră cre
dem a-o pută conchide cu siguranță 
deplină din astfel de pasage ale vor
birilor sale, cari, cum e finea dis
cursului din 9 Februarie, susțin, că 
statul trebue se fiă ca o cetate tare 
și se ofere și acelora, cari vorbesc 
o altă limbă, adăpost sigur de lo
cuit, unde se trăescă mulțămiți, să 
se simtă bine etc. Ne este cu ne
putință a admite, că un om, care 
la începutul discursului său indică 
de fapt pe față, ca țîntă a sa, o ma
ghiarisare generală, să pătă pronunța 
la fine o proposițiune, cum e cea 
amintită.

Intr’un astfel de cas el său ar 
trebui se stea față în față cu prin
cipiul de naționalitate și, în legătură 
cu forța motoră în cestiunea națio
nalităților din Ungaria, cu o neînțe- 
lăsă lipsă de orientare, său ar tre
bui să considere pe ascultătorii săi 
maghiari ca și nemaghiari, din și afară 
de cameră, așa de slabi la cap, în
cât să nu pătă observa contrazicerea 
atât de palbabilă, după-ce de fapt 
el în unul și același discurs proclamă 
pe de-oparte maghiarisarea, ăr pe de 
altă parte vorbesce de bunăstarea 
și mulțămirea acelora, cărora voesce 
să le răpăscă una din cele mai scumpe 
proprietăți spirituale (limba). Așa ar 
pute vorbi numai unul din popor, care 
în naivul său sentiment național ma
ghiar crede, că Germanul, Slovacul 
etc. e cu neputință să se simtă în 
pielea sa înăscută atât de bine, cum 
8’ar simți, dăcă și-ar lăpăda-o și s’ar 
îmbrăca ÎDtr’una maghiară. O astfel 
de naivitate din partea ministrului 
președinte Szell se păte presupune 
tot atât de puțin, ca și încercarea 
unei păcăliri atât de grosolane ță- 
rănescl.

- Din contră e evident, că Szell 
n’a voit nici mai mult, nici mai pu
țin să Z>ca, decât că: statul are să

fiă maghiarisat, fără însă ca cetățenii 
nemaghiari ai statului să se pătă 
plânge de nemulțămirî ale naționa
lității lor.

când vor fl alegerile? întrebarea 
ao6sta preocupă viu tote oerourile politice. 
Un deputat ungur, care îșl primesce infor- 
mațiunile din isvor autentic — dice „Ma- 
gyarorszâg44 — crede, că însu-șl Sell nu 
păte spune apriat când se vor face alege
rile dietale. Un lucru însă e sigur: alegerile 
le va conduce Szell ca ministru de interne. 
Probabil, oă dăcă „R.eiohsrath“-ul austriac 
va alege în Ianuarie viitor delegațiunea 
și oomisiunea pentru cvotă, oampania elec
torală în Ungaria va urma numai în vara 
anului 1901. Dăcă „Reiohsrath“-ul nu va fi 
în stare să alâgă-comisiunile amintite, atunci 
în Martie viitor său în Aprilie vom avă 
alegeri nouă dietale.

Gravamene croate. In ședința 
dela 15 Deoemvrie n. a dietei croate de
putatul Bauer a motivat printr’un discurs 
important o propunere a sa, oerend o co
rni eiune de 9 membri, care să se ocupe cu 
vătămările, ce i-se aduc limbei croate, oa limbă 
ofloiăsă. Oratorul oă deși după drep
tul de stat și positiv, ba chiar în virtutea 
paotului, în Croația singur limba oroată 
este permisă, totuși praxa arată alt-ceva. 
Pe tăte terenele comune dreptul limbei 
croate este adânc vătămat în favorea limbei 
maghiare. La oăile ferate se face un abus 
ne mai pomenit în privința aoăstași Croații, 
oarl nu ounosc limba maghiară, sunt eschișl 
dela funcțiuni, punendu-se în locul lor 
Maghiari. Se înfiiințăză șcăle maghiare 
pentru a desnaționalisa pe CroațI. Tot așa 
la honvedime, unde după lege limba ofi- 
oiăsă e cea croată. Oratorul dlse, oă la 
opiniunea publioă maghiară a dispărut ou 
totul oonceputul oomunității și looul lui l’a 
ooupat ideia de stat maghiar. — Disoursul 
lui Bauer a seoerat aplause la adevărații 
CroațI, ăr în tabăra șoviniștilor maghiari a 
produs mare turburare.

In congregația comitatului Ca- 
raș-Severin, ținută Sâmbătă în Lugoș, 
s’au discutat și câte-va cestiunl de însem
nătate pentru noi. Mai întâiti s’a su- 
levat cestiunea lioitării bisericei române 
din Scheuș, din eausă, că comuna biserioăsoă 
nu șl-a plătit învățătorul. Așa oeva rar s’a 
mai pomenit să facă organele administra
tive într’un stat, ce se pretinde constitu
țional. Interpelarea în afacerea aoesta a 
făcut’o membrul român Tomiciu. Viceșpa- 
nul Fialka a răspuns, că lioitarea s’a făout, 
oe-i drept, însă fisolgăbirăul a revenit asu
pra afacerii și biserica a fost dată destî- 
națiunei sale. — D-l Coriolan Brediceanu 
a protestat în contra obiceiului învechit, 
oe poporațiunea din graniță să fiă adunată 
ca odiniâră pentru a asculta așa numitul 
befehl, și cere desființarea acestui obioeiă, 
după-oe adl nu trebue să se mai guverneze 
prin porunci, ci prin legi. —In fine s’a pus 
îu discusiune ounoscuta adresă a Secuilor 
din Treisoaune privitor la modificarea legei 
naționalităților. Oomisiunea permanentă a 
propus luarea la cunoscință a adresei. S’au 
ridicat oontra propunerii membrii români 
d-nii Brediceanu, Dobrin și Tomiciu, arătând 
absurditățile cuprinse în adresa săouăscă și 
oerend, ca adunarea s’o respingă. Majori-
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tatea însă a primit propunerea comiBÎunei 
permanente.

Situația în Bulgaria. „Neue Freie 
Bresse* primesoe din Sofia scirea, că în tâte 
oercurile politioe, preoum și în opinia pu- 
blioă, noul guvern a fost primit în mod 
nefavorabil. In fruntea nemulțumiților stau 
zanooviștl și radoslavofiștil. In special acești 
din urmă vor duoe o campaniă elestorală 
energică în contra guvernului, oontând și 
pe concursul macedonenilor. Guvernul asi
gură, că va păstra neutralitate și va veghi a 
pentru libertatea alegerilor.

Rusia în Balcani. Acum câte-va 
4ile a apărut o broșură a prințului Ga'ițien 
întitulată : „Dincolo de Dunăre14. In aoestă 
broșură prințul rus (jlce, oa trebue acordată 
autonomia Macedoniei, care sa cuvine Bul
garilor. Cât pentru Șerbi, ei n’au ce căuta 
în Macedonia, și mai ou sâmă bine ar face 
să nu uite Bosnia și Herț6govina, oare le 
aparține.

Un 4iar german comentând cuprinsul 
aoestei broșuri, 4i°e, oă Rusia, înafară de 
poiitioa ea oficială, urmăresce o politică 
deosebită prin emisari, cari tind a răsoula 
unele popdre. In speoial însă Austria stă 
ori când gata de a-șl apăra drepturile cu 
privire la Bosnia și Herțegovina.

0 victoria a Burilor.
Norocul 11-a surîs îno’odată Burilor. 

Bine soiind ei, oă misiunea lui Krilger în 
Europa s’a zădărnicit și că nimeni nu ae 
va ridica în ajutorul causei lor drepte, oă 
numai pe armele lor se pot bizui, au în- 
oeput o luptă desperată în oontra Englesilor.

Soirea, oă generalul engles Clemens a 
fost bătut amarnio de Buri lângă muntele 
Magalies, se confirmă prin lungi telegrame. 
Burii au atacat de repețite-orl pe genera
lul Clemens, pe care în fine l’au împresu
rat și l’au silit să fugă spre Heckpoort, lă
sând în urmă-i întrâga armată în manile 
Burilor. Clemens a respins primul atao al 
Burilor, cari se prefăoură că părăseso câm
pul de luptă, pe care îl ooupară îndată 
Englesii. Abia însă aoeștia se urcară pe 
vârful muntelui, de unde s’au fost retras 
Burii, și âtă că Clemens se trezesce din- 
tr’odată ataoat din tdte părțile de inimio, 
aducând pustiirea în șirurile englese. Lupta 
a fost estraordinar de crâncenă. Mulțime 
de ofițeri englesl au cădut și cea mai mare 
parte a armatei lui Clemens a ajuns oap- 
tivă la Buri. Au fost silite a-se preda și 4 
companii din regimentul Northumberland.

Importanța victoriei Burilor o măresoe 
împrejurarea, oă ea s’a întâmplat în apro
piere de Pretoria. Burii erau oondușl de 
Delarey.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS.14

Răspândirea Evreilor
în

Imperiul roman.
— Fine —

In restul Italiei și mai ou sâmă în ora
șele oomeroiale, Evreii nu erau mai puțin 
răspândiți. Ast-fel Puzzoli era plin de Evrei 
âr în Campania trebue să fi fost fdrte răs
pândiți, căol la Capua găsim epitaful uuul 
rabin. Inscripții și monumente evreesol s’au 
găsit la Veneția, Neapoli și Pompei, Sar
dinia și mai cu sâmă Sioilia, după oe prin 
bogățiile lor «trăseseră pe Fenicieni nu scă
pară de Evreii, oarl îucă din timpuri veohl 
se aședaseră aci.

Cele mai oomeroiale și bogate orașe 
de aci. oa Palermo, Mesina, Agligentum, 
Cagliarie, erau pline de Evrei, oarl se dau 
la tot felul de specule, ba ni-se raportâză 
faptul curios, oă Q. Cecilius Niger, aousa- 
torul lui Verres, era Evreu năsout din liberțl.

In Italia de nord existau comunități 
evreesol de timpuriu. Teodoric vorbesoe de 
Evreii din Genua, Bolonia și Milan și in
scripțiile găsite ne arată, că erau vechi în 
aceste loourl.

Suooesele Burilor nu se mărgineso 
numai la punotul acesta. Din mai multe 
părți ale Transvaalului soseso soiri ,oă Burii 
desfășură o aotivitate uriașă și că mai ales 
la Komatipoort ei ocupă o posițiă de luptă 
inespugnabilă. îngrijirile Englesilor le mă
resoe și faptul, oă generalul engles Knox 
nu pdte prinde pe Dewett, care e de o 
mobilitate estra-ordinară și apare când iol, 
când colo în Oranje.

*
Fdia englesă „St. James Gazette* vor

bind despre desastrul dela Magalies sorie: 
„6rășl o mare înfrângere! Nu este, ce-i 
drept, atât de grozavă oa oele din anul 
treout, însă pdte fi privit oa o adevărată 
oatastrofă faptul, oă Burii au soiut să is- 
gonâsoă pe un general engles dintr’un punot, 
pe oare el însu-șl și l’a ales, că l’au silit 
să-și părăsâsoă tabăra și lăsând in urmă-i 
600 de prisonierl, să se retragă... Soirea 
tristă de ac}l, este un oomentar ingrat la 
afirmările, că răsboiul s’a sfîrșit“.

„Daily Telegraph* scrie: 0 nouă Ma-
juba\ și cine soie, oe va mai urma încă. 
Nu seim unde e greșâla.... e sigur însă, că 
nu suntem la finea răsboiului și oă oam- 
pania aoâsta, care nl-a adus atâtea calami
tăți, ne reservă încă multe surprinderi.

♦
Alaltăerl s’a ținut în Londra un oon- 

siliu de miniștri, oare s’a ocupat ou situa
ția din Afriea-sudioă. Ministrul de răsboiti 
a 4ÎS) oă situația este fârte seriâsă și a de- 
olarat, oă negreșit trebue să se sporâsoă 
trupele. Miniștrii s’au învoit, oa în vede
rea evenimentelor pe oâmpul de răsboiu, 
reservele să fie chemate sub arme.

*
Generalul lord Kitohener telegrafâză, 

oă Burii au ataoat ou furiă orașele Lich- 
ienburg, Beilehem, Vrede și'Țryheid, dâr fără 
suoces.

In atacul sângeros dela Liohtenburg, 
generalul bur Lemmer a fost ucis.

O trupă de 1500 Buri se pregătesce 
să ataoe orașul fortificat Komatipoort.

SUIRILE Dl LEI.
1

— 4(17) Decemvrie

Scire redacțională. D-1 Gregoriu 
Maior, redactor responsabil al foiei nostre, 
a plecat erl în7 streinătate pentru ași căuta 
de sănătatea-i sdruncinată. Deore-ce ab
sența lui va fi mai îndelungată, vechiul 
nostru colaborator D-1 Traian H. Pop a 
luat asupră-sl sarcina de redactor reponsa- 
bil. — Urăm din tot sufletul neobositului 
nostru coleg Gregoriu Maior cea mai grab
nică și deplină reînsănătoșare.

Adunarea generală a comitatului 
Făgăraș e oonvooată pe 4iua de 20 De-

Spania, deși menționată în talmudul 
evreeso, totuși nu putem avă date sigure, 
că Evreii ar fi loouit’o mai înainte de nă
vălirea Visigoților, oarl îu seo. VI d. Oh. 
organisară o adevărată persecuția oontra 
Evreilor.

Nu tot astfel se întâmplă ou Calia, 
care avea un însemnat centru evreeso, la 
Vienâ.

In Britania, unde astădl sunt așa de 
puternici, nu se pomenesc Evrei pănă în 
seo. VIII d. Ch., deși St. Ieronim 410e> oft 
Evreii loouesc dela marea Britanică pănă 
la oceanul Atlantio.

In Daoia fost’au Evrei în aoeste 
timpuri ?

OrI-oum am căuta și am îutârce tex
tele, uu putem găsi niol o urmă. Dâoă în 
țările ndstre găsim atâtea feluri de seminții, 
cari au fost aduse coloniști în Daoia, apoi 
numai Evrei nn găsim, și niol nu putea fi 
altfel, oăol soim, oă Romanii un aduoeau 
oolonoștl, deoât din acele națiuni, cart se 
asimilaseră — și Evreii niol odată nu s’au 
asimilat ou poporul roman. Mai în urmă, 
Evreii nu au mai venit în Dacia, pentru-că 
începuseră năvălirile, și Evreii nu sunt un 
popor, oare să rișce într’o țâră nesigură, 
âr după retragerea legiunilor de oătră Au

oemvrie u. la 10 dre a. m. Intre multele 
punote ale programului sunt unele de im
portanță deosebită, din oare motiv e de 
dorit, oa și membrii români săpartioipe în 
număr oomplet la ședință.

Serata casinei din Blașiu. Dumi- 
neoa treoute s’au inaugurat seratele Oasinei 
române din BlașitL A ținut conferință d-1 
Dr. Aug. Banea, despre un stâg românesc 
de 144 ani, vorbind adeoă de oompania de 
husari dată de arohidieoesa română unită 
în ră8boiul de 7 ani. După d-1 Bunea, a 
declamat d-ra Elena Sânteon poesia „Lu- 
oâfărul14, de Eminesou. Un frumos număr 
de domni, dame au fost de față. — ErI, 
Dumineoă, a fosta doua serată, vorbind d-1 
prof. Dr. Ambrosie Chețan „despre ochi14.

Pentru masa studenților din Brad.
Ni-se scrie din Brad : D-1 Ioan N. Bidu,
comeroiant în Brașov, a dăruit 6 corone 
pentru masa studenților români dela gim- 
nasiul nostru. Primâscă mărinimosul dărui- 
tor fierbinți mulțămite pentru ăoest dar. — 
Vasile Boneu, profesor.

0 audiență la Regele Carol. Cetim 
în „Timpul14: D-1 Dr G-. Maior, profesor da 
agrioultură al școlei centrale dela Herăs
trău, a avut ondrea de-a fi primit Luni în 
audiență de Majestatea Sa Regele. D-sa a 
presentat M. Sale volumul de curând apă
rat al lucrărei sale, întitulat: „Economia 
rurală*, și a espus M. S. mai multe oes- 
tiunl privitore la agricultura țârei.

Visita lordului Roberts la gene
ralul Cronje. După o telegramă din Lon
dra lordul Roberts, generalisiemul armatei 
englese, se va opri la insula S-ta Elena 
spre a visita pe vitâzul general bur Cronje 
și pe prisonierii buri, de-a oăror stare se 
interesâză forte mult.

Arme pentru comitetul macedonean. 
Suntem informați — sorie „Ren. Balo.u,— 
că din causa marelui număr de voluntari, 
pe cari oomitetul îi eseroitâză în împreju
rimile din Sofia, a fost nevoit a lua dela 
depozitul de arme al fraților Ivanovi 1000 
de pusei, pănă la sosirea celor ce deja co
mitetul le a oumpărat din Rusia.

Țarul în Sicilia. „Neue Freie Presse* 
anunță, oă Țarul Nicolae va merge de Cră- 
oiun probabil în Sioilia, luând reședința în 
vila Florio, lângă Palermo, spre a-se în
trema pe deplin. Dâcă împrejurările nu vor 
permite să mdrgă în Sicilia, atunci se va 
stabili în insula Corfu, luând reședință pro
babil în castelul Aohilleion, care a apar
ținut defunctei împărătese Elisabeta a 
Austriei.

Mărci poștale nouâ. Ministrul ung. 
de comeroiii va mai pune în ourculațiă, 
afară de mărcile poștala în valore de oo- 
rdne de pănă aoum, și mărci de câte 20și 

relian, dâoă ar fi venit, ar fi trebuit să se 
apuoe ori de agrioultură, ort păstorie, oou- 
pațiunl forte puțin — dâoă nu de loo — 
compatibile oa natura lor.

Din cele espuse vedem, că Evreii se 
întindeau aprdpe în tâtă lumea ounosoută, 
formând comunități aparte și neamesteoân- 
du-se întru nimic eu popârele printre oarl 
trăiau. Romanii, popor esoesiv de tolerant, 
nu supărau popârele, oe trăiau printre ei 
și prin urmare niol pe Evrei. împărații ro
mani le acordau tâte avantagiile. Astfel 
August merse cu bunătatea pănă aoolo, oă 
ordona oa Evreilor să nu le distribue grâu 
Sâmbăta, oi a doua 4i- Claudiu în anul 42 
dete un ediot prin care acorda libertatea 
oultului Evreilor, dâr le atrăgea atențiunea 
să nu abuseze, disprețuind oredințele altor 
popdre.

Atunol însă ca și astftd1 Evreii nere
cunoscători se plângeau, tocmai ei, cart na
țiune alâsă a lui Jehova, disprețuiau pe 
celelalte, și Filone (Delegatione ad Oaium) 
4ioe, că Evreii ar fi mulțumiți să uu fiă nă- 
păstuițl în profiit.ul altora. Ou tâte acestea 
nu se pomenesce niol o perseouțiune din 
partea Romanilor, oi numai miol înoăerărl, 
pe unde Evreii erau mai număroșl, mai cu 
sâmă în Alexandria.

35 bani și de câte 2 și 5 cordne. Mărcile 
de câte 5 oordne, cari serveso ou deosebire 
pentru franoarea pachetelor și mandatelor 
de valdre mai mare, se vor pută oăpăta 
numai la oficiile poștale administrate de 
erar. Măroile poștale de câte 3 oordne, ce 
de present sunt în oiroulațiă, ou 4,ua de 
31 Martie 1901 vor fi cassate. După acel 
termin; cei oarl vor avă altfel de mărci, 
le vor pută schimba, dâoă mărcile sunt în
tregi și nefolosite, la oficiile poștale pănă 
la 30 Iunie 1901.

Reîntorcerea unui deportat din Si
beria. Din Lemberg se telegrafâză, că 
Stanislas Kadielski, proprietarul otelului 
„Odessa14 din Podvolocisoa, granița austro- 
rusă, fiind bănuit de autoritățile rusescl, că 
e spion austriao, a fost arestat și deportat 
în Siberia. După oât-va timp, el a isbutit 
să scape din Siberia și acum s’a întors în 
G-aliția.

Din Camera Română,.
Ședința dela 28 Noemvrie v.
D-1 Nenopol (în disouțiunea generală 

a proiectului de răspuns la Mesagiu) în
cepe prin a constata, că situația economică 
a țării este sdruncinată din causa cheltue- 
lilor esagerate. Esistă un prea mar» număr 
de funoționarl, sunt prea multe lioee și 
gimnasii, prea multe șooil speciale și insti
tuții de cultură. Produsul acestor școli e 
astăcjl în funcțiuni, și acești funcționari au 
întrat în colegiile electorale, unde au ajuns 
o forță, de care guvernele au trebuit să 
țină sâmă chiar prin legi de favore, oum e 
legea pensiilor.

Oratorul crede, că clasa condueătdre, 
vinovată de actuala situațiă, să facă cea 
dintâia sacrificiu. In acâstă ordine de idei, 
modificarea legei pensiilor se impunea, D-sa 
termină prin câte-va considerHțiunî de or
din politic. Spuue, oă sunt două sisteme 
de a guverna : acela de persuasiune, eând gu
vernul caută să oonvingăprin mijloce paol- 
nice de necesitatea unei legi său unei re
forme, și un sistem de constrîngere, când 
se recurge la mijldce severe pentru aplica
rea unei măsuri. Acest sistem duce la prin
cipiul supunerei drbe, preconisat de minis
trul justiției, și el constitue o mare greșâlă 
și o nedreptate politioă.

D-1 N. Săveami afirmă, < ă era o at
mosferă cu totul protivnică unei formări a 
guvernului actual, așa oum este astădl com
pus. Ișl propune a ceroeta după cause. D-sa 
face un curs de istoriă politică contimpo
rani, începând de acum două-tjecl de ani, 
și arătând diferitele fase prin care a trecut 
partidul conservator. Oratorul afirmă, că la 
un moment dat era așa de mare deosebirea 
între junimiști și oonservatorl, încât cei din- 
tâifi. erau să între în partidul liberal.

Vorbind de programul financiar al 
d lui prim-ministru, d-1 Săveanu spune, că 
el este înrudit cu acela al fostului ministru 
de finanțe și aprdpe copiat. D sa spune, că 
revoltele, la cari a dat nascere legea țuicii, 
sunt o crimă. Oratorul afirmă, că liberalii 
au avut grije de starea țăranului și ter
mină spunând, oă esistă în țâră o neliniște

Decă statul roman aoorda evrilortdte 
garanțiile, nu tot astfel se purtau ei. Nu 
erau oa aoele națiuni orientale, liniștite, 
meditative și lipsite de spiritul șarlataneso 
al semiților. In mijlooul celui mai nobil 

por oe-a asistat, ei îl disprețuiau, dâr îl 
speculau și nu lăsau nimic din praotioele 
1 r bisare.

De aoeea soriitorii romani se ridioă 
contre Evreilor, cart deveneau periculoși 
esistenței statului roman și corupători ai 
moravurilor prin îutroducerea multor din 
praotioele lor.

Tacit, a oărui bună oredință nu pdte 
fi bănuită, atrage atențiunea asupra Evreilor, 
că învață pe proselițl să desprețuiâscă pe 
4ei, să renege patria și să uite pe părinți, 
frați și copii. „Nu mănâncă, nici se ouloă 
ou străinii11 4i°e Tacit (separați epulis, 
disereti cubilibus). Instituțiunile lor si
nistre, infame, »u resistat prin depravare 
(oetera institute, sinistru, foeda pravitate 
valuere), între ei sunt legați printr’o fide
litate neîntrecută, ajutor la moment, față 
de oeilalțl ură de iuimic11 (Taoit: Historiae 
IV, 5).

Să nu oredem, și mai ou sâmă să nu 
orâdă Evreii, că omorul ritual este o in- 
vențiune a creștinilor, căol îl găsim esis- 
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și oă nu dela conservatori va veni scăpa
rea (Sgomot).

D 1 Barbu Pâltineanu vorbind de fu- 
siunea oonservatâre, îșl esprimă adânca oon- 
vingere, că acâsta fusiuoe este făcută în 
mod sincer și va fi folositâre țării. Este 
bine, ca ambele partide să fiă strînse în- 
tr’un singur mănnnohiii fie-care. Oratorul 
îșl esprimă dorința d’a vedâ pe d 1 Take 
Ionescu pe banca ministerială. Ocupându-se 
cu campania dusă de liberali pe tema răs- 
oâlelor dela R.-Sărat, spune, oă aoâsta nu 
este decât o nouă alimentare a politicei li
berale, care nu mai avea nimio de ce să se 
agațe (Aplause).

D-l Păltineanu termină spunând, oă 
toți trebue să dea în modul cel mai oăl- 
duros concurs guvernului, care este com
pus din oei mai vrednici bărbați de stat. 
Pote că ar fi locul ca liberalii să ocupe 
banca ministerială, pentru a dovedi inoapa- 
citatea lor. Partidul național liberal să vie 
să ia puterea atunci, oând se va simți în 
stare să facă mai mult, deoât cei cari sunt 
acjl la guvern.

Ședința dela 29 JVoemvrie v.
D-l G. Panu, (în discuția generală a 

Adresei) întrâbă, dâoă partidul oonservator 
venind la putere șl-a dat sâma de situația 
grea finanoiară și răspunde, oă nu. Citesoe 
disoursul-program dela Iași al d-lui G. Gr. 
Cantaouzino, în oare se spune, oă se va 
face apel la oredit, se va pune imposit. 
Resultă din acest program, că nu ne-am 
dat sâmă de adevărata situațiune a lucru
rilor.

Oratorul trece la partea politică și 
clioe, că constituționalii au făcut oposiție 
strașnică pănă când s’au închis Camerile. 
După două luni se face fusiunea. Ce a dat 
nascere fericitului eveniment? Oratorul nu-șl 
esplică motivele fusiunei. Nu înțelege, de 
oe se face cas de fusiune. Să reounâscă ra- 
murele, că s’au înțeles pentru împărțirea 
puterei.

Oratorul se întrâbă apoi, dâcă s’a dat 
un guvern bun, 4’°® câ 3'1 prim-ministru 
a fost un admirabil ministru sub Lasoar 
Catargiu. Intră în amănuntele planului fi- 
nanoiar al d-lui Carp și (ji°e, oă a desapro- 
bat proiectele d sale, care de altfel au fost 
preoonisate de d-l Take Ionescu.

întrâbă, dâcă datoria de 43 milione 
este exigibilă și cjice, nu au termine fa
tale. Crede că e o rea gospodărie de a 
vinde flota, eto., pentru a oontinua ou lu
crările portului Constanța.

Oratorul declară, oă nu e entusiasmat 
de guvernul aotual și oă, ori și oare din 
deputațl ar putea face trâba, pe care o face 
guvernul aotual.

Spune, că nu va vota niol una din 
măsurile, pe cari le va propune guvernul.

D-l Barbu-Gănescu aprobă politica es- 
texioră a guvernului. Trecând la cestiunea 
finanoiară se rostesce contra economielor 
esagerate. Susține, oă sunt venituri netaxate 
seu taxate în mod insufioient; dâcă aceste 
venituri s’ar taxa precum se ouvine, ar 
aduoe în oassa statului 5-6 miliâne.

D-l Dincă-Schileru cjioe, oă cuvintele 
M. S. Regelui din Mesagiu, prin oare îșl 
esprimă regretele pentru cele întâmplate în 
județul Rîmnieu-Sărat conțin un blam la 
adresa guvernului. Țăranii nu fac oestiune 
de clasă, conservatorii însă totdâuna. Cere 

guvernului a lua măsuri pentru a-se des
chide granițele austro ungare ou ooasia con
venției eomeroiale. Cere a se elibera ță
ranii arestați în urma răscâlelor. Sfătuesce 
pe guvern ca să se retragă dela putere. 
(Ilaritate).

D-l G. A. Scorțescu, vorbiud de oes- 
tiunea finanoiară, cjioe, oă conservatorii ar 
fi nebuni, dâoă ar sta la guvern atunol 
când ar găsi la d-l Sturdza o soluțiune a 
cestiunei financiare mai bună decât solu- 
țiunea lor. D 1 Sturdza a cerut reduoerea 
cheltuelelor; acestea le pote spune un om, 
care n’a stat la guvern, nu însă nn om, 
oare a guvernat țâra. Declarația d-lui Sturdza 
de a reduoe 25 milione fără de a arăta 
amănunte, e neseriâsă.

Spune, că d-l Sturdza oaută să se fo- 
losâsoă de cestiunile populare și apoi ajun
gând la putere, faoe contrarul ca în ces
tiunea națională (aplause). Lumea însă nu 1 
mai crede, dovadă întrunirile inaugurate 
cu sgomot mare, dâr cari s’au evaporat, ni
meni nu mai vorbesoe de dânsele.

Oratorul felioită pe guvern, pentru-oă 
a venit ou proieotul de lege privitor la tit
lul de 4.000.000 lei. Banca a însoris în mij
locul orisei un venit de 400.000 lei prove
nit din agiu.

Banoa a refusat de a veni în ajutorul 
statului și al țărei și șl-a sohimbat biletele 
sale în aur.

Oratorul atrage atențiunea guvernului 
asupra faptului, oă instituția creditului fun- 
oiar a devenit o instituție politică și cere 
remediare.

Societatea geografică română.
(Din Buletinul ei jubilar.)

Exploratorii Români.
Intre exploratorii Români putem nu

măra pe d-l Inginer Iulius Popper, năsout în 
1857 în Buouresol, unde șl-a făcut în parte 
eduoațiunea; el este fiul d-lui N. K. Pop
per, profesor la o șoolă israelită din Bu- 
curesolși librar-antiquar din Calea Văcăresol.

D-l Inginer Iul. Popper a oălătorit 
mai mulțl ani în Asia și Amerioa de Nord 
și de Sud, și în fine, în anul 1886, între
prinse sub auspioiile guvernului Argentin o 
nouă expedițiă de explorare în Terra del 
Fuego, unde începu exploatarea unor mine 
de aur.

Sooietatea nâstră posedă înoă dela d-l 
Popper un magnifio album, ouprintjând o 
oolecțiă de fotografii din Țâra-de-Foc și'de- 
tail interesant: aoest album este legat en 
una piei de foca marina, care focă servise 
exploratorilor por algun liempo de aleimen- 
tacion-, mai departe d-l Popper arată, oă 
placa ou titlul de pe album este făcut cu 
aurul găsit en la paya compendida entre la 
Punta Sinaia y el Rio Carmen Sylva.

Din nenorooire, peste puțin timp, tî- 
nărul explorator oărju victimă frigurilor 
galbene, care bântue acele locuri depărtate. 
Corpul lui e îmormântat într’un oimitir din 
Buenos-Ayres.

In anii 1895—1896, d-l Dim. Ghica- 
OomănescI mare proprietar din Bacău, îm
preună ou fiul său Locotenentul Nioolae 
Ghioa, întreprinseră o călătoria de explo
rare în oolțul misterios din Nord-Estul oon- 
tinentului African.

D-nii Ghioa au fost nisce adevărațl 
exploratori în sensul strict soiințific al cu
vântului: au măsurat munți, au stabilit cur
suri de rîurl, au ridicat lucrări topografioe, 
au colecționat mulțime de speoimene din 
bogata floră somaliană, au făout numărose 
observațiunl meteorologice.

Deja sooietățile savante din Europa 
au așeflat pe d 1 Ghioa alături cu Hilde-1 
brant, Georges Râvoil, dr. Paulitsoke, prin 
oipele Eugenio Ruspoli, dr. Donaldson- 
Schmidt și alții, oarl au explorat aceste re
giuni misteriâse și neospitaliere.

*
D-l Teodor Burada, profesor la Con

servatorul de Musică din Iași, înoă a făout 
oeroetărl etnografioe în Istria, în Bithinia, 
(Asia Mică), în Moravia, în Silesia Austri
acă, în guberniatele Camenitz-Podolsk și 
Cherson (Rusia), îu Galiția, etc., unde a 
urmărit și a avut ferioirea a găsi urme ro
mânesc! incontestabile.

D-l Burada a făout cunoscut descope
ririle sale atât prin oonferințe ținute la So
cietatea Geografică, cât și prin publicațiunl 
separate.

*
D-l George Assan, mare industriaș 

în Buouresol, încă a întreprins oălătorii cu 
scopuri oomerciale, atât în Extremul Orient, 
cât și în Amerioa de Nord și în timpul din 
urmă a întreprins o oălătoriă în jurul pămân
tului, despre care a dat sâmă în ședințele 
Soietăței Geofrafice. D-l Assan a făcut de 
asemenea și o călătoria la Polul Nord, des
pre care s’a publicat o relațiune în Bule
tinul Societăței Geografioe Române.

*

In fine, în timpul din urmă, compatrio
tul nostru, d-l Emil Racoviță, a făout parte 
din expedițiunea Gerlach cu vasul „Belgica" 
în explorarea Polului Antart’o, de unde s’a 
reîntors în tâmna anului 1899. D-l Raoo- 
viță a ținut conferințe asupra acestei ex
pediții atât la sooietățile geografice din 
Anvers, Bruxelles, cât și la Sorbonua din 
Paris. D sa ne va expune minunata și pe- 
riculosa sa călătorie în ședința solemnă, oe 
Societatea nâstră va țină în cjicta. 4® 15 Iu
nie, aniversarea de 25 de ani a existenței 
Societăței Geografioe Române.

Afară de aoâsta, mai mulțl Români 
au intreprins călătorii de plăcere în Egi- 
pet, Peninsula Soandinavă, Islanda, Marooco, 
Statele-Unite ale Americei, etc.

ULTIME SC1R1.
New-York, 16 Decemvrie. „Eve

ning Post“ primesce din Washington 
soirea, că guvernul american a ajuns 
la convingerea, că nu se pot pacifica 
insulele Filipine.

Berlin, 16 Decemvrie. Trupele, 
cari s’au reîntors din China, au fost 
primite de curtea împerăt6scă în 
mod splendid. Mulțimea a făcut mari 
ovațiunl soldaților.

a w s se.
Republica — „gumă'1. Sub acest 

nume s’a înființat de ourând în America 
sudioă un nou stat, al cărui deputat, Henry 
W. Philips, edeja pe drum spre Washing
ton. Noul deputat a pleoat din Arieropolis 
capitala republicai de gumă și astfel 
vorbesoe despre țâra sa: Noi oetățenii re
publicai de gumă, ne fălim cu țâra nostră 
a oărei nume ofioios e republica „Acre", 
âr în limba poporului ea se numesce „re
publica de gumă". Puțini sunt oarl cunosc 
națiunea nâstră, de âre-ce numai aoum de 
curând s’a format. Eu sunt înoredințat ou 
anunțarea, conform legei, la Washington 
că ne-am constituit în republioă. „Reoord" 
din Ohioago scrie următârele despre noua 
republioă: In pădurile oe se întind la gra
nițele Brasiliei și ale Boliviei, s'a format 
anul acesta o republioă cu numele „Aore“. 
Republica a înființat’o un fabricant de 
gumă, ou numele Arier din Brasilia, și care 
numai de cât a și fost ales de președinte 
al ei. Supușii lui sunt ca la 20,000 âmenl 
și toți sunt angajați în serviciul lui. Pănă 
aoum republicele Bolivia și Brasilia de 
multe ori au înoercat a supune pe aoei lo
cuitori, dâr nu 11-a succes.

Literatură.
Pentru pregătirea bucatelor se 

atrage atențiunea familiilor române asupra 
folositârei cărți întitulate: „Bucată'6sa na- 
țională^, carte de bucate a bucătăriei ro
mâne, francese, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. O. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con
cursul și unele dame distinse și harnice ro
mâne de pe atunol. Pănă acjl cartea a ră
mas cea mai bună și bogată în felul său. 
Felul bucatelor sunt înșirate tâte în ordine 
alfabetică după numele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, âr cartea conține peste 700 
pag. format mare cuart. Limbagiul e ușor, 
așa că nu-i Român oare să nu 1 pricâpă. 
Costă numai cor. 1.60 plus 40 bani spese 
poștale.

Proprietar: Dr. Aurel HPureșianu. 
Redactor responsabil: Traian S. Pop.

tând mult mai înainte. Astfel Apion, au
torul gloselor omerice, pe oare se silesce 
să-l combată Evreiul Flavin Josef (Contra 
Apiouem) raportâză, că Evreii în timpul lui 
Antio' h Epifane, îngrășau în fiă-oare an 
oâte un Greo și apoi îl sacrificau la o cji 
anumită îutr’o pădure, îi mâneau mațele și 
jurau ură veolnică contra Greoilor.

Nisce âmenl, cari erau renumițl prin 
murdăria lor, prin observarea minuțiâsă a 
atâtor practice bisare și mai ou sâmă prin 
ciroumoisiune și faptul, că nu mâncau 
oarne de poro, nu numai că nu erau su- 
părațl de nimeni, dâr aveau și un întins 
câmp de propagandă mosaică.

Romanii superstițioși și datori a-se 
iniția în tâte religiunile, cari aveau accesul 
liber la Roma, nu lipsiau a deveni pro- 
selițl ai lui Jehova evreesc, cum deveneau 
ai egipteanului Osiris și Isis, său ai Fri- 
gianei Cyble.

Antieitatea credinței judaice și mai 
cu sâmă promisiunile Mesianice, atraseră o 
mulțime de păgâni din cari unii admițând 
ou totul practicile evreescl, se numeau 
^proseliții dreptăței", aceștia erau puțini 
la număr; âr alții conformându-se numai 
unora din practicele evreescl, se numeau 

„proBeliții porții", erau fârte mulțl la nu
măr, mai ou sâmă femei.

Faptul propagărei judaismului în im
periul Roman, este atestat de soriitorii Ro
mani din acele timpuri și satirioii ridiou- 
lisâză pe proselițl.

Horațiu în admirabila satiră IX din 
cartea I, amintesoe superstițiunea, ce aveau 
unii Romani pentru^a țină Sâmbăta evre- 
iăscă.

„ț)iceai,)că vrei să-mi spui nu soiu ce 
în secret. Ml-adno bine aminte, dâr îți voiti 
spune într’un timp mai favorabil, acjl ® a 
trei-<jeoea Sâmbătă, vrei să ofensez pe 
Evreii oei sourțl (oircumoișl). (Vin tu curtis 
Judaeis oppedere.)

Spiritualul Juvenal bătendu-șl joc de su
perstițioșii, cari adorau tâte divinitățile, cjice : 

„Fiiul unui superstițios observator al 
Sâmbetei, nu adoră decât puterea norilor 
și divinitatea oeriului (se credea, că tem
plele ovreesol nu au aooperișnrl și prin ur
mare se uită ei la ceriu și se râgă); după 
esemplul tatălui, el n’are mai puțină frică 
de carne de poro, decât de carne omenâsoă.

„Obiolnuițl să desprețuâscă legile ro
mane, învață pe oea evreăscă și tot ce 
Moise 11-a transmis în oărțile misteridse.

„Evreul nu va arăta drumul celui ră

tăcit, decât dâcă adoră aoeleașl saorifioii și 
nu va descoperi isvorul unui neoiroumois".

In satira Vl-a Juvenal ne arată cum 
matronele romane se inițiau dela evreice 
în legea mosaioă.

„Atunci se apropie o evreică, care șl-a 
părăsit panerul și fânul (alusie la mobilele 
din oasă) și fricâsă îi cerșesoe la ureche.

„Ou tote aoestea ea este interpreta 
legilor lui Solym, marea preotâsă, și trimisa 
oredinoiâsă a ceriului.

„Matrâna îi pune în mână câte-va 
monede, dâr nu se arată prea generâsă, căci 
Evreii vând pe eftin visuinile lor.“ (VI 
542-547).

Persiu cârtă pe oontimporanii săi su
perstițioși, cari la (j'ua!Pui Irod, pe care 
secta erocjianilor o serbau ou mare pompă 
și gătesc oasele cu lămpi gătite cu ghir
lande, repetă rugăoiunl în tăoere (moves 
labra taoita) și se tem de cj'ua Sâmbetei.

Flaviu Iosef se laudă, oă multe din 
praoticile legei mosaice au pătruns în tâte 
clasele societăței, afirmațiune negreșit ten- 
dențiâsă.'

împăratul Adrian, după-ce înăbuși re
volta falșului Mesia, Bar-Cochba (135), opri 
Evreilor circumoisiunea, âr Antoniu permi- 

țend-o pentru Evrei, le intercjise riguros de 
a o aplica neevreilor.

Etă prin urmare pe Evrei trăind în 
imperiul roman nesupărațl de nimeni, oon- 
servându-șl religiunea și obiceiurile și atră
gând la ei pe mulțl încântați de promisiu
nile Mesianice.

SpeoulanțI și înșelători sicofanțl, de
nunțând și acusând pe orl-oine, dâcă erau 
plătiți, au contribuit la decadența imperiu
lui roman. Neoontribuind cu nimic la sar- 
cinele statului, se sustrăgeau dela îusăroi- 
nările publice neplătite (Constantin cel Mare 
îi obligă, 321).

Oând apăru creștinismul, ei fură oei 
dintâih, oarl începură perseouțiunile și fură 
oei dintâiîî, oarl inventând tot oe pote o 
imaginațiune perversă, au ațîțat furia Ro
manilor contra celor mai nevinovate ființe. 

Puternicul popor roman îi tolera să trăâscă 
nesupărațl și să-și esercite ooupațiunile lor 
suspecte, cum lăsau pe toți, oarl se snpuseră 
lor de bunăvoie, dâr atunci când ațițațl de 
falșii Mesii se revoltară contra dominațiunei 
romane, aceștia soiură să îneoe în sânge 
ultimul ideal politio al aoestui popor, oare 
n’a esistat nici odată politioesce (135).

(„Ap. Naț.“) Th. lordănescu.
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„Călindarul Plugarului11,
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.

Urmâză 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 comercid.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)1; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea 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: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, fără 
porto

©m'saS bass'sa dsra fierea.
Din 15 Decernvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . • 92.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.80 
Impr. căii, fer, ung. înargint. 41/20/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii........................166.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.30 
Renta de argint austr.........................98.35
Renta de hârtie austr......................... 98.10
Renta de aur austr............................ 118.40
LosurI din 1860.................................  135. -
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 680.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674.25 
Napoleondorl.......................................... 19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.65
London vista.................................. 240.10
Paris vista...................................... 95.72'/2
Rente de corone austr.' 4°/0 • • • 98.50 
Note italiene . . ...... 90.60

Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 127. Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Bursa de Bucuresci
din 13 Dec. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Tenta amortisabilă..................... !-7o Apr.-Oct, 87.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . & » Ian.-Iul. 88.'/,
„ „ din 1893 . . . n n 83.’/2
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Aur.-Oct. ——
„ ,, Impr. de 32mii. 4 „ Iau.-lulie 75 —
„ „ Impr. de 50 mii. . n n 75?/4

„ Impr. de 274 in. 1890 4 „ 75 7,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4» n h 75.74
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4„ 7b 7.
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4„ ti n 74.3/4

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6„ Mal-Nov. 74-74
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1883 &% Ian-Iul. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mal-Nov.
„ „ „ din 1888 & » Iuu.-Dec. —.—
n „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . & n Ian.-lnli. sos/4
Scris, fonciare rurale din 1810 4„ 74.7,

,, „ urbane Bucuresc n n 78.—
„ „ „ L ași. .

Oblig. Soc. de basalt artificiali
65’’ n » 

n n
73 —

V. N.
Banca Kom, uit. div. fr. 12.81 500 50 v. —
3anca Națion. uit. iv. 86.—
Banca a>ricclă...............................

500 într. v. 2170
500 150 v. 281.—

Dac’a-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 205.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n n 385.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 389.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 —.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 100.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 h n —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n n
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 n » —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 W ii 89.—

Scompturi:
Banca naț. a Rom. 87o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 n Petersburg . . B7o
C isa de depuneri 12,. Berlin .... 5/o
Londra .... B n Belgia .... 47o
Viena..................... 4’/, Elveția .... 57c

Chief-Office 48, Brixton-Roafl, Moi»

Sz 6411-1900.
tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsăg mint tlknyvi hatbsâg, kOzhirrh teszi, 

bogy Penciu Mâth G. Alesandru vbgrehajtatbnak Penciu Nicolae vegre- 
hajtâst szenvedb elleni 60 korona tokekoveteles 6s jăr. irânti vbgrehaj- 
tâsi iigyeben a brassbi kir. tOrvenyszek (a sârkânyi kir. jârâsbirbsâg te- 
riiletbn levb Alsb-venicze kOzsegben fekvb az alsb-veniczei 356. szămu 
tjkvben Penciu Juon, Penciu Maria, kk. Penciu George, Linca, Alexan
dru, Paraschiva, Nicolae 63 Penciu Nicolae neven foglalt
39^/2 hrsz. ingatlanra 14 kor. 730 hrîfz. ingatlanra 320 kor,
1659 w 14 55 2441,2554 57 75 7 77

2610—2612,, 55 87 55 3060 55 77 5 57

3264 j) 55 49 55 3520 W 77 20 57

3523/1 5) 55 10 55 4405 » 17 10 77

4660 55 51 38 ;; 8035 55 77 7 W

8198 55 55 25 55 8928,8929 55 17 45 7?

9066 îî 55 9 55 9581 57 77 34 77

11898 55 55 41 55 12311 77 17 7 77

12956 55 55 14 55 13050 55 17 10 7?

12689/2 55 15 12 55 koronăban ezenn el megăllapitott ki
kiăltâsi ărban a C. 1. alatt bekebelezett haszonelvezeti jog erintetlen 
hagyâsa mellett az ârverest elrendelte es hogy a fennebb megjelblt in- 
gatlanok az 1901. evi Januăr ho 5-ik napjăn d. e. 10 orakor Also Venicze 
kozsegben megtartandb nyilvânos ărveresen a megâllapitott kikiăltăsi 
âron albi is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsărânak 30%-âl 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammat 
szămitott es az 1881-ik bvi november hb 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
săgiigy-miniszteri rendelet 8 §-ăbaa kijelblt bvadekkepes brtekpapirban 
a kikiildbtt kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertel- 
meben a bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezesarbl kiăllitott 
szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogarason, 1900 evi augusztus hb 12-en.
A kir. jbirosăg, mint tlkvi hatbsâg. SCHUPITER

1188,1—1. kir. albird.
IE

Cravate, cămăși, mangete și gulere.

Pastilele-Hâmaîin 
contra anemiei și deb Iflăți corporale, 

ale 
Farmacistului A. Thierry, 

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

franco cu posta 4 corone.
Trimite după asignarea prețului:

Apotlieker A. Thierry’s Baisam» 
in Pregrada boi Rohitsch-Sauerbrunn.

B 
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Deschidere de magazin.

II 
®er

s îmi iau voia a aduce la cunoscința Ou. public, că am 2. 
o

* doschîs in str^dn Vămi nr. 21 (casele Garoîu) 5’
CE
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>« cu mărunțișuri, tricotaj și albituri precum și tote articolele
<0 1

5 ce se țin de branșa acbsta se pbte afla. c

Me rog a fi sprijinit în noua mea întreprindere și a
0) mă onora cu o cercetare numerbsă, me recomand cu r-
& tâtă stima P □

F. Prediger jun. <D

Albituri de dame și șorțuri.

din 18 Dec. 1900.
Cursul losurilor private

cump. vinde

Basilica.................................... 12.90 14 90
Credit..............................  . 401.— 403.—
Clary 40 ii. m.......................... 142.— 146.—
Navig. pe Dunăre. .... —.— —.—
Insbruck .............................. 75.50 77.—
Krakau ............................... 77.75 79 —
Laibach.................................... 72.— 75.—
Buda......................................... 152.— 156.—
Pa'fiy......................................... 145.— 146 —
Crucea roșie austriacă . . 45 — 47 -

n » unS.....................
„ „ ital......................

21.25
59.—

22.25
61.-

Rudo'.f.................................... —.— —
Salm......................................... 80.— 183-
Salzburg..................................... 76 — 77 —
St. Geuois .......................... 203. - 205 50
Stanislau............................... 150,— 158.-
Trientine 100 m. c. . 388 25 390 25

„ 4% 50..................... 26.50 27.06
Waldstein............................... 50.— 51.—

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4% ....

1 
1

1 
1

Analisat de autorități medioale 
și splicut în spitaluil cu mare 
succes ca medicament exterior

vindeca iute și sigur 

so'dină, Rheuma, Ischias și alte.
Efectul în unele cașuri este 

extra-ordinar, că după o mi ă 
întrebuințare, înoeteză durerile 
și la bole învechite.
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CursuS pieței Brgșcv.
Din 17 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.66 Vând. 18.80
Argint român. Cump. 18.40 Vând. 18.50
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.12
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Prețul unei sticle cu instrucția folosirel 
1 corănă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în tâte farmaciile.

Ou posta cu rambursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

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

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-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.

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. . ,
un an ...

Pentrn România și străinătate:
trei luni................................................
șese luni ..... ...
un an . ......................................
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Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... ,
șese luni.
trei luni . .

Pentru Românca și străinătate: 
. ............................................. S

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

Dumiaecă.
Pe
Pe
Pe

1
ii, — 
îi. -

5® cr.

a

an ,
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

8
X

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate postate.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


