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Sf. Nicolae, diarul nu va apărd până Joi sâra.

Politica lui Szell și Sașii.
ii.

„Siebenburgisch D. Tageblatt“ luân- 
du-și ca basă de discusiune teoria 
despre „statul național11, desvoltată 
în primul seu articul și reprodusă 
în numernl nostru de ieri, teoriă 
aplicată apoi la analisa discusiunilor 
ministrului-președinte Szell, în al doi
lea articul al seu relevâză — ca un 
„indiscutabil merit teoretic11 al po
liticei sale de naționalități, formu
late și în graiti viu în discursurile 
sale din cestiune, mai ales în oposi- 
țiune cu predecesorii săi d’al de 
Banffy — faptul, că el, Szell, e pri
mul bărbat de stat maghiar, care a 
marcat o strictă distincțiune între 
doue momente esențiale în lupta cul
turală și politică a naționalităților 
din statul poliglot al Ungariei. Și 
anume : maghiarisarea stalului pe de-o 
parte, și cruțarea naționalităților nema
ghiare pe de altă parte cu individua
litatea lor proprie etnică-culturală, 
întru cât acesta nu se validitâză în 
viața politică de stat.

Din punctul de vedere esclusiv 
al șovinismului maghiar—continuă 
fâia națională săsâscă din Sibiiu — 
dintre cele două momente, firesce, 
primul e cel positiv, âr al doilea cel 
negativ, idealul șovinismului maghiar 
nu e maghiarisarea esteriâră a sta
tului, ci o transformare generală a 
țării ca rassă, o totală maghiarisare 
a cetățenilor fără escepțiune.

Față ’n față cu capetele înfier- 
bîntate ale șovinismului intolerant, 
cum e d’al de Komjathy și cum a fost 
acum bine de curând Banffy, auto
rul articolelor din „S. D. T.“ pune 
„înțelepciunea11 și „prudența" poli
tică a lui Szell, care judecând stările 
de lucruri așa cum sunt, și mai ales 
recunoscând stavilele și obstacolele, 
imposibil de urnit din loc, cari ză
dărnicesc orl-ce chimeră șovinistă 
despre o totală maghiarisare, s’a 
vecjut necesitat de forța împrejurărilor 
se acorde naționalităților ceea-ce de 
bunăvoie nici când n’ar fi acordat: 
grația de-a fi cruțate ca individualități 
culturale, dâr nu politice.

Etă în reproducere fidelă cuvin
tele organului sibiian:

Concret vorbind: un guvern 
maghiar, care taie în „carne vie“, 
care atacă „naționalitățile" în viața 
lor internă, nu numai că nu le ma- 
ghiariseza, ori ce mijloce ar între
buința, ci periclitâză și țînta mai 
apropiată și la aparență cu mult 
mai ușâră a maghiarisării instituțiu- 
nilor de stat. Opera necesară și de 
importanță — acesta pâte fi mersul 
ideilor unui Szell •— a „alcătuirei 
statului11, va înainta cu atât mai ușor 
și mai neted, cu cât naționalitățile 
vor fi mai puțin agitate în contra 
Maghiarilor. Ele vor conturba cu 
atât mai puțin „clădirea statului", 
cu tote că acesta le este destul de 
nesuferită, deâre-ce ele înse-le trebue 
se contribue din greu, cu cât vor 
fi mai mult lăsate în pace. Ba vor 

începe chiar se se simtă bine în 
acâstă clădire, dâcă vor vedâ, că 
pot în liniște să-și arangeze în ea 
un mic locșor de locuit. Din contră, 
decă nu li-se va permite se trăâscă 
după individualitatea lor nici în acel 
spațiu restrîns, atunci le va cresce 
și mai mult aversiunea față de edi
ficiul ridicat, nu după gustul lor, în 
loc se scadă, și va răsări dorința, 
de a-1 demola și a-1 preface după 
fasonul propriu.

Admițând, că reconstruirea mer
sului ideilor lui Szell e aproximativ 
corectă, trebue se conchidem de aici: 
că ministru președinte cuvintele plă
cut sunătâre pentru nemaghiari nu 
le-a pronunțat, pentru-că o tractare 
bună o află de justă și la loc, de 
alâsă și nobilă, ci simplu pentru 
că o consideră de consultă. El pro
clamă acâstă tractare bună nu ca 
om de sentiment, ci ca bărbat de 
stat, nu pentru-că ea ar corespunde 
caracterului seu personal, ci pentru- 
că trebue s’o voescă. Repetăm încă 
odată : pentru-că e necesitat, — dâcă 
voesce se nu lucre în contra jude
cății sale! „Tratamentul bun11 e un 
factor în calculațiunile sale politice; 
decă n’ar fi așa, atunci nu ar tre
bui se fie, âr pe noi nemaghiarii ne 
ar lăsa fără milă să fim căleați în 
piciâre.

In fine „S. D T.“ trăgându șl 
tote conclusiunile din cele desvoltate, 
cârcă se arate, care ar fi politica, 
ce ar trebui se urmeze naționalită
țile, și în special Sașii, față de prin
cipiile „cruțătâre11 ale lui Szell, toc
mai fiind-că ’i sunt impuse cu nece
sitate de împrejurări. Etă cum ur- 
mâză mai departe foia sibiiană:

Cutezăm a afirma, că politica 
de naționalități, formulată după re- 
ceta lui Szell și fidel urmată, deși 
nu corespunde pe deplin, concepțiu- 
nilor nostre, pentru nemaghiari ar 
însemna față de trecut o îmbunetă 
țire forte însemnată a situațiunei lor 
naționale. Dâcă de fapt nu vom fi 
conturbați în viața nâstă internă; 
dâcă instituțiunile nâstre culturale 
nu vor fi atacate violate, și în fine 
distruse; dâcă ne vom putâ cultiva 
nesupărați în cercurile nâstre limba 
nostră maternă și cultura nâstră na
țională : atunci ni-s’a asigurat și none 
un „minimum de esistență" ; cu alte 
cuvinte într’un astfel de cas ni-s’ar 
da cel puțin putința de a trăi fără 
de a fi vecinie cuprinși de târnă și 
grijă față de ceea-ce avem mai scump, 
într’o asemenea situațiune ar depinde 
numai și numai dela noi, de a nu 
ceda nimic de bunăvoie din ceea-ce 
avem de sine înțeles, nici din ceea-ce 
trece peste amintitul „minimum de 
esistență11.

Ei, dâr „statul național11, ce ne 
facem cu el? Nu mai încape nici o 
îndoelă, va fi dur și apăsător. Va fi 
deprimător mai ales pentru poporul 
nostru săsesc, care — în urma înrudi- 
rei sale de sânge cu o națiune mare, 
puternică și alcătuitâre de stat, pre
cum și în urma trecutului seu pro
priu istoric—are aspirațiuni cu mult 
mai înalte politice, am putâ c|’ce are 
un fel de standard of life cu mult 

mai înalt politic, decât ori-care altă 
naționalitate nemaghiară.

Cu tote acestea însă nici noi 
Sașii n’avem încătrău și pănă la un 
anumit grad trebue să recunâscem și 
noi „statul național11. Nimenea nu 
pote ac|i nega dintre noi Sașii, și și 
dintre ceilalți nemaghiari cu greu 
ar putâ nega cineva superiori
tatea limbei maghiare ca limbă de 
stat; o deplină egalitate a limbilor 
în aplicarea lor nu pretindem noi, 
deore-ce suntem convinși, că prin 
acesta s’ar știrbi unitatea adminis- 
trațiunei de stat, precum și mersul 
grabnic și neted al mașinăriei sta
tului; de altă parte noi deja de mult 
ne-am acomodat legei de naționali
tăți, deși la început am combătut’o 
ca pe o lege, care în esența sa nu 
stabilesce atât „egala îndreptățire a 
naționalităților11, cât mai mult res- 
trîngerea lor. Tote acestea justifică 
aserțiunea, că noi în principiu nu stăm 
pe alte base, decât tot pe basele 
„statului național11, natural însă nu
mai în sensul cuvântului stabilit de 
noi în primul articul.

Nu pentru aceste base princi- 
piare ne-am luptat noi Sașii, ci pen
tru gradul validitării practice a aces
tui principiu. Din partea Maghiarilor 
s’a lucrat tot-dâuna într’acolo, ca ele
mentul poliglot, în sistemul atât de 
amestecat al statului nostru, să fiă 
cât mai restrîns în favorul celui ma
ghiar; noi de altă parte ne am opus 
din tote puterile acestei restrîngeri. 
Acâstă luptă și-a primit un caracter 
principiar prin aceea, că acâstă res- 
trîngere s’a întâmplat de regulă fără 
cassarea formală a legei esistente, așa- 
dâră prin simpla eludare a ei, âr 
noi tocmai pentru aceea ne-am în- 
trepus în același timp și pentru drep
tul positiv. Mai departe lupta s’a 
purtat din parte-ne cu atâta amără
ciune, deâre-ce noi în tot decursul 
acestui timp ne-am vecțut în conținu 
amenințați în viața nostră culturală 
și deore-ce prin acesta chiar și o 
controversă de limbă de-o impor
tanță secundară a primit o deose
bită însemnătate, așa că a trebuit 
să apară ca un moment â parte al 
luptei nâstre generale pentru esis
tență

Din cele flise pănă acum s’ar 
părâ a urma, că noi Sașii, presupu
nând, că distincțiunea lui Szell în
tre tendințele de „stat național11 și 
atacurile în contra acestuia, se va 
aplica practice și în viața culturală 
a nemaghiarilor, am recunâsce ne
condiționat statul național în apli
carea lui cea mai estinsă. Acestă con- 
clusiune — voim să accentuăm cu 
totă hotărîrea — noi nu o tragem nici 
decum. O politică de renunțare vo
luntară la tot ceea-ce pătrunși de 
o convingere calmă și seriâsă con
siderăm de bun și consult, de drept 
al nostru, între tote împrejurările e 
și necorectă și slăbănogă. Chiar și 
admițând presupunerea de mai sus, 
ar trebui din cas în cas să facem 
oposițiune, din care causă, în paran- 
tesă 4>s> locul potrivit pentru depu
tății noștri e afară de partide pen
tru un anumit timp, cu tâte desavan- 

tagiele evidente ale acestei posițiuni. 
Acâstă oposițiune a nâstră însă — 
admițând tot premisa de mai sus — 
ar putâ fi numai liniștită și obiec
tivă. In cașuri singuratice, unde ar 
fi vorba de o resjtrîngere, cum s’a 
amintit deja de mai multe ori, noi 
ne-am apăra punctul nostru de ve
dere cu tâtă hotărîrea și cu tot apa
ratul argumentelor nâstre de natură 
ideală ca și practică și n’am lăsa 
nefolosit nici un mijloc legal pentru 
de a ne putâ susțină punctul nostru 
de vedere, însă tâte acestea fără 
vre-o amărăciune mai adâncă, ce ar 
isvorî din sentimentul plin de grijă, 
că un adversar prepotent tinde di
rect la viața nostră.

Dâr și de altmintrelea chiar și 
în cașul realisării practice a ideilor 
lui Szell, poporul nostru ar trebui 
se fiă trâz și cu ochii în patru. Am 
accentuat în al doilea articol al 
nostru, că o maghiarisare generală 
e dorinpa fiă-cărui Maghiar, însă că 
realisarea acestei dorințe își are sta
vilele sale în consciința națională și 
în „voința de a fi11 a naționalităților 
nemaghiare. Tocmai aceste naționa
lități conscii de sine, pun graniță 
aspirațiunilor maghiare. Unde con- 
sciința de sine dispare, e natural, 
că Maghiarii acolo își îndrâptă ochii 
și mânile după pradă. Nici acel 
bărbat de stat, care adoptâză poli
tica de naționalități după formula 
lui Szell și cârcă s’o esecute cu pre- 
cisiune, nu va lăsa să i scape din 
mâni prada, ce de sine i-se ofere. 
Nici în cașul acesta nu devine in
fidel principiului de a cruța viața 
națională a altora, de a-i tracta 
bine etc., căci se pote provoca la 
vechea cjicală, că: „volenti nulla fit in
juria*, adecă: celui ce însuși voesce, 
nu i-se face nici o nedreptate.

Drept aceea nouă nici când nu 
ne va fi permis se fim tocmai cei, cari 
inși-ne voim! Dâcă e se rămânem un 
factor, de care și Szell să țină sâmă, 
căci trebue să țină sâmă, e neapărat 
de lipsă ca înainte de tote se ră
mânem ca întot-dâuna nouă înși ne 
fideli. Va fi tot-dâuna o problemă a 
educațiunei poporului nostru: a con
serva poporul săsesc într’o cons- 
ciință de sine plină de viață și de 
focul tinereței, âr pe de altă parte 
o muncă neobosită pentru un fun
dament real al acestei consciințe de 
sine va fi întot-dâuna condițiunea 
indispensabilă a conservării nostre.

Intre tote împrejurările credem, 
că pentru conservarea politică a 
Sașilor n’ar fi fără importanță, de a 
recunosce în vorbirile lui Szell ceva 
specific, cu totul nou, și de a con
sidera aceste vorbiri ca un fel de 
basă de negoțiare. Ele ne ofer un 
mijloc mai sigur, decât la ori-care 
alt bărbat de stat de pănă acum, 
de a păși cu dreptele plângeri și 
pretensiuni ale popoporului nostru 
într’o formă, care așa cjiceiid. pe 
cale diplomatică nu se pâte denega.
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Din Bucovina.
Alegerile pentru „Reichsrath'1.

Se scie, oă la alegerea din Curia a 
oinoia candidatul partidului național D-nul 
Dr. George Popovicl a căcjut față cu oan- 
didatul guvernamental Isopescul, grațiă vol- 
nioiilor și presiunilor mârșave, ce s’au eser- 
oitat asupra alegătorilor aderenți ai progra
mului naționalist.

A(ji se face alegerea în Curia a patra. 
Partidul poporal național șî-a pus doi can
didați: pe d-1 notar i. r. Valeriu Halip, 
(oomunele rurale Dorna-Câmpulung-Homor- 
Solca-Sucâva-Rădăuț) și pe d-1 baron Eu- 
doxiu Hormuzachi (comunele rurale Cernăuț 
Sirete-Storojineț).

„Deșteptarea" din Cernăuți, organul 
partidului poporal național, publică în frun
tea numărului său dela 16 Decemvrie uc 
comunicat în privința aoâsta, iscălit de șe
ful său d 1 Iancu cav. de Flondor, în care 
alegătorilor români din amintitele comune 
li-se face cunoscut proclamarea acelor doi 
candidați și apelâză la bunul simț al ale
gătorilor să nu votc-ze la alegerea de acjl, 
decât pentru ei.

*
In toiul alegerilor organele guvernu

lui buoovinean adaug volnicie peste vol- 
nioie și ilegalitate peste ilegalitate. Nu se 
mulțumesoe a ponegri și huli prin organele 
sale de pressă pe luptătorii români națio
naliști și a crea astfel un curent ostil și 
dușmănos în contra lor, ci c’un zel vrednic 
de o causă mai bună face să se confisce 
numerile cjiarului „Deșteptarea", oare apără 
viu și energic interesele naționale ale fra 
ților noștri bucovineni. Pentru-oa alegătorii 
români să nu fiă puși în măsură de a cunâsce 
fărădelegile și terorismul oe se esercită, e 
suprimată „Deșteptarea14. Așa s’a confiscat 
și numărul din urmă al acestei foi, censura 
eliminând colone întregi, în cari de bună 
sâmă se descopereau cele mai triste ade
văruri și se înfierau ilegalitățile revoltă- 
tore.

Suntem ourioșl a ounâsce și resulta- 
tul alegerilor de ac}I. Ministru-președinte 
Koerber a promis, că nu va admite nici 
într’un cas, ca guvernul să înfluințeze ale
gerile. Promisiunea acâsta a lui, încât pen
tru Bucovina, a fost disprețuită în mod 
obraznic la alegerea din ouria a cincia de 
Miercurea trecută. Vom vedâ, dâcă ea se 
va respecta ori nu la alegerea de ac]!, și 
dâcă bar. Bourguignon nu se va face luntre 
și punte pentru a doborî pe bărbatul de în
credere al fraților noștri, d-1 bar. E. Hor- 
muzachi.

„Partid poporal săsesc14. Cele 
două organe săsesol din loc publică o de- 
olarațiune a comitetului de 30 al „veri
lor44 din Brașov și al oomitetului ceroual 
săsesc din Țâra-Bârsei, prin care se arată, 
că toți Sașii din Brașov și Țâra-Bârsei, 
având aceleași interese și aoeleașl scopuri 
naționale, au aflat cu cale a-se constitui 
întrun singur partid, sub numirea de „partidul 
poporal săsesc'1. Ca semn esterior al fusiu- 
nei celor două partide („verfll44 și „negrii"), 
fiarele săsesol „Kronstădter Zeitung44 și 
„Kronstădter Tageblatt44, înoepând ou 1 Ia
nuarie 1901, încă se vor contopi într’un sin
gur organ de publicitate comun ou titlul 
„Kronstădter Zeitung44, avend în mijloc 
emblema Brașovului.

Declarațiile ministrului bulgar 
Petroff. „Neue Freie Presse44 publioă un 
sensațioual interview, pe oare coresponden
tul său din Sofia l’a avut cu generalul Pe
troff, ministru de interne al Bulgariei. După 
ce laudă calitățile și energia de fier a ge
neralului Petroff, „Neue Freie Presse44 spune 
următorele:

Ministrul de interne, generalul Petroff, 
a dat o oiroulară autorităților administra
tive, impunându-le respectarea rigurâsă a 
legilor, contrar la orl-oe abatere va pe
depsi cu severitate pe toți funcționarii ad
ministrativi contraveniențl legilor. Genera
lul Petroff a deolarat apoi, oă guvernul este 
provisoriu numai pentru restabilirea ordi- 
nei interne, a finanțelor și a raporturilor 

bune ale Bulgariei ou străinătatea. Guver
nul a promis libertatea alegerilor și resta
bilirea ordinei amenințate de agitațiile ma
cedonene.

— Nici odată, — a <j's generalul Pe
troff, făoând alusiune la comitetul macedo
nean, — guvernul nu va tolera un stat in stat, 
orl-oarl ar fi idealurile și motivele aoțiunei 
comitetului. Guvernul va restabili liberta
tea comeroiului și a consoiinței. Ministrul 
a mai declarat, că nimic nu e glumă în 
promisiunile guvernului, din oontră, el este 
decis a recurge în aoest scop la mijloce es- 
treme, voind să dovedâsoă străinătății, oă 
tinerii bulgari au ajuns în fine bărbați.

Proclamarea regatului munte
negrean. „Wiener Tagblatt44 primesoa din 
Serajevo, oapitala Bosniei și a Herțegovi- 
nei, soirea, oă prințul Nichita al Muntene- 
gmlui se va proclama in Cțiua de anul nou 
rege al Muntenegrului.

Situația în Africa sudică.>
Fără ’ndoială, că desastrul, ce l’au în

durat Englesii la muntele Magalies aprâpe 
de Pretoria, aruncă o lumină viuă asupra 
situațiunei în Afrioa-sudică. Și acâsta nu 
dâr’ pentru-că mulțime de EnglesI au că- 
c]ut în captivitate la Buri, căci și pănă aoum 
Burii au făcut mulțl prisonierl englesî, pe 
cari i-au liberat însă, oi pentru-că s’a do
vedit îuo’odată mai mult, oă Burii sunt de
parte de a fi înfrânțl ou desăvârșire.

Lord Kitchener, care a primit dela Ro
berts comanda supremă asupra armatei en- 
glese, voia să stîngă pe Buri, cum stingi 
un cărbune aprins într’un pahar cu apă. 
Spre soopul acesta el n’a cruțat nimic și 
a eseroitat deja și pănă aoum oea mai 
oumplită orudelitate, par’oă ar fi avut de 
lucru ou dervișii din Sudan. A înoeput Kit
chener să pustiâsoă țâra Burilor, să pîrjo- 
lâsoă satele, să prindă femeile și pe oopil 
buri și să-i oonduoă în lagărele englese. 
Cum nu avea însă de a face eu derviși, ci 
cu un popor consciu pe deplin de dreptul 
și de libertatea sa, tirănia și crudelitatea 
lui Kitohener au avut tocmai efect contrar: 
Burii au reluat luptele cu înverșunare și 
ou un dispreț de mârte uimitor. La șiru
rile oelor, oe au susținut luptele și după 
căderea Pretoriei, s’au alăturat acum și 
aceia, cari au depus armele și promiseseră 
neutralitatea. Numai așa se pote esplioa, 
de ce, după chiar raportele foilor englese nu
mărul luptătorilor buri s’a îndoit aprâpe, âr 
răsboiul pare a sta tot aoolo, unde a stat 
după oouparea Johannesburgului și a Pre
toriei înainfe o’o jumătate de an. Peri oului 
pentru EnglesI îl mai măresoe aoum și fap
tul, că Olandesii din colonia Cap sunt gro
zav de neliniștiți și mulțl din ei au înce
put să ia armele în favârea oausei republi- 
celor bure.

Pe când generalul Clemens era bătut 
la Magalies, Dewett isbutesce a-se refugia 
dinaintea următorinlui său Knox, ou tâte 
oă Kitohener afirmă, oă lui Knox i-ar fi 
succes să încurce pe Dewett. In același timp 
sosesce soirea, că o altă trupă englesă a 
suferit înfrângere la Modderfontein (Oranje) 
âr în 13 Decemvrie a fost o luptă lângă 
Komatipoort și se cjtoe, că și aici Burii 
ar fi eșit învingători.

Disposiția de luptă a Burilor și însu
flețirea și firmitatea lor de a duce înainte 
răsboiul, n’au soăcjut câtuși de puțin. Acâsta 
o dovedesoe și o proolamațiune a coman
dantului suprem L, Botha, oe o publioă 
„Amsterdamer Ilandelblad".

Botha combate înainte de tâte soirile 
false răspândite de EnglesI și accentuâză, 
că Sfhallc-Burger oonduoe în absența lui 
Kriiger afaoerile statului. Proolamațiunea 
pretinde apoi oontinuarea luptei, care nu e 
de loo fără speranță. Burii nu pot să pârdă 
mai mult, deoât au perdut, ei pot însă să 
oâștige. Cine depune aoum arma, ajunge 
între două foourl, căci pe astfel de Buri 
nimeni nu-i va cruța, nici viața, nici averea. 
In Oranje 12,000 de Buri sunt înoă sub 
arme și Viljoen va păși încurând în ac
țiune cu 1200. Pe generalul Coester l’a lă
sat ou 1000 pedestrași la Komatipoort. 

Warmbad și Nylstroom sunt ârășt în mâ- 
nile Burilor și generalul Beyer încă are o 
comandă tare, precum și Delarey (aoeștia 
doi au și bătut pe Clemens la Magalies). 
El însu-șl (Botha) îșl dă silința de a aduna 
o oștire pe linia Middelburg și o va încre
dința generalului Grevet. Deja are 1000 de 
âmenl.

O telegramă din Haga spune, că pre
ședintele Kiilger primind pe un cȘtarist, i-a 
deolarat următârele: — Preoum vedl, noi 
nici pe departe nu suntem învinși. Bravul 
nostru popor pâte să continue ani de-arân- 
dul răsboiul, și-l va și oontinua, câtă vreme 
Englesii nu ne vor face concesiuni. Eu bu
curos ași recomanda oompatrioților mei să 
depună armele, însă n’așl faoe-o acâsta de
oât la oas, când Englesii vor garanta mai în- 
tâiii republicelor sud-africane deplina indepen
dență sub suzeranitatea englesă.

ilr o telegramă din Colonia jspune: 
„Gazeta de Colonia11 primesoe din Africa 
sudică soirea, că președintele Steyn s’a de
cis a continua înoă mult timp răsboiul de 
guerilla, însă c’o altă tactică, decât cea de 
pănă acum. El va împărți pe luptătorii 
buri în mici cete, dându-le problema de a 
conturba liniile de înoopoiare englese. Do
rul de luptă al Burilor s’a deșteptat din 
nou și însu-șl Steyn s’a pus în fruntea tru
pelor, cari îl urmâză bucuros.

Așa stau de ooamdată lucrurile în 
Africa sudică.SC1RILE DILE1.ț

— 5 (18) Decemvrie

Numiri în diplomația română. In 
diplomația română s’au făout următârele 
numiri nouă: d-1 Al. Catargi, a fost numit 
ministru la Londra; d-1 N. Eleva a fost 
numit ministru la Roma, și d-1 G. Ben- 
gescu a fost numit consul general la Con- 
statinopol.

Un nou <^iar german în Timișora. 
Șvabii din Bănat încep a-se reoulege și 
a-se deștepta, după atâtea lovituri, ce au 
primit din partea șovinismului intolerant 
maghiar, pilele acestea a apărut în Timi- 
șâra o fâie cotidiană „Deutsches Tagblatt 
fur Ungarn" ou menirea de a apăra drep
turile și interesele Germanilor din Ungaria. 
In artioulul-program întitulat „Ce vrem noi" 
se (jioe între altele: „Libertate și lumină44. 
„In sensul acesta înoepem luorarea nostră 
pentru a validita elementul german. Prin 
oultivarea adevăratei iubiri de patriă, in
trăm în lupta contra utopiei falsului pa
triotism oontribuind astfel la împrăștiarea 
disensiunilor nenorooite, oe s’au produs 
între popârele Ungariei, și lucrând la 
întărirea frățietății pe aoest pământ prin 
toleranță reoiprooă, prin recunoscere și 
iubire. Vom faoe acâsta pentru considera- 
tiunea, oe o datorim onârei nâstre și nea
mului nostru, pentru folosul și binele pa
triei nostre, pe care din tot sufletul o 
iubim44.

Un tîner român în oștea Burilor. 
Părintele A. Băliban din Acâș ne sorie ou 
data de 15 Deoemvrie n. următorele : „Ou. 
Redacțiune! Viu a-Vă face ounoscut, că 
fiul de 22 ani al preotului român greco- 
cat. din comuna românâscă Giungiu (comit. 
Sătmar) Vasilie Tămaș, s’a dus în tâmna 
anului curent în Afrioa-sudică și de pre
sent se află înro at în âstea Burilor. Cu 
data de 10 Noemvrie el a scris tatălui său 
încunosoiințâudu-1 — spre mai marea mi
rare a acestuia — că a sosit în pace și se 
luptă în rândurile Burilor în contra Eu- 
glesilor. Acest tînăr român Vasilie Tămaș 
— căci și el pârtă numele tatălui său — 
este acel tînăr curagios, oare a luat parte 
și în răsboiul greco-turo, luptând ou Grecii 
contra 'furcilor. lutr’o luptă a primit la 
picior și braț oincl rane. Despre acest 
tînăr scriau atunol foile ungurescl, oă ar fi 
Maghiar. El însă este român verde, fiu de 
preot românesc și de-un curagiu rar, do
vadă hotărîrea ea de a merge în Transvaal, 
ca să lupte alături cu Burii. Parochia ta
tălui său Giungiu este, vecină cu parochia 
în oare păstoresc eu.44

Nou protopop în Seliște. Erl s’a 
făout în Săliște alegere de protopop. După 
cum i-se anunță „Tribunei", a fost ales cu 
unanimitate d-1 Dr. loan Stroia, profesor 
seminarial în Sibiiu.

Pentru masa studenților din Brașov 
au întrat: Dela Dr. N. Mănoiu cu ooasiunea 
(jilei sale onomastice 20 cor1; dela d. protopres- 
biter Ioan Petrie în loc de cunună pe si- 
oriul fiului său Romul, 20 cor. Primesoă 
nobilii donatori cele mai vii mulțămite. — 
Direoțiunea șoâlelor.

Statute aprobate. Minstrul ung. de 
interne a aprobat statutele „Reuniunei in
dustriașilor români din Bistrița44.

Societatea acad. teol. „Academia 
ortodoxă44 din Cernăuți în ședința ei ge
nerală ordinară ținută Joi în 29 Noemvrie 
a. e. ș’a constituit comitetul pe anul ad
ministrativ 1900/1901 în următorul mod: 
President: Ioan Coțec; secretar de externe : 
loan Dobre', secretar de interne și econom: 
Petru de Teutul. Secția literară: President 
secției și v.-pres. I: Aurel Crăciunescu; 
Adiatul I: Dimitrie Voloșenco', Adiatul II 
și cassar: Vespasian Reuț. Secția musicală: 
President secției și v.-pres. II: Arcadie 
Bocancea; Adiat I și oontrolor: George 
Cosmovicl: Adiat II și bibliotecar: Adrian 
Lupaștean; Comisia revltcțuităre: ref. Const. 
Grigorovici; adlațl Valerian Șesan și lsidor 
Pașcan.

Darul de Crăciun al soldaților en- 
glesi. Anul trecut „bunioa44 Victoria a 
trimis luptătorilor englesî, cari se luptă în 
Transvaal, cioooladă; ăst-an însă îngerul 
va împărți de Crăciun fiă-cărui luptător 
60 fl. In anul trecut Regina a surprius pe 
soldații săi, de astă-dată însă darul va fi 
scos din punga contribuenților. In Africa 
sudioă se află de present oam 200,000 
soldați și fiind-că se împărtășesc de acest 
dar și văduvite celor oăcjuțl în resboiu, 
suma ce se va împărți de Crăciun, atinge 
cifra rotunda de 18 miliâne florini. Afară 
de acâsta lord Roberts va oăpăta o remu
nerația de 30,000 fl. și Kitohener 24,000 
fl., apoi mai sunt în urmă și alțl „sfinți44 
mărunți, cari de asemenea îșl vor lua de 
Crăciun părticica lor.

Audiența unui țeran la Papa. Cn 
ocasia anului sfânt la Roma, Papa Leon 
XIII a primit în audiență pe țăranul An- 
dreiîl Lany și pe fratele său. Andreii! Lany 
la representațiunile „Patimei lui Christos44 
la Oberammergau, represeDta pe Isus Chris
tos. După cererea cardinalului Rampolla, 
frații s’au presentat la Vatican în costu
mele rolurilor lor. Când garda papală vătju 
pe AndreA Lany, a oărui figură e atât de 
caracteristică ca Christos, presentâ armele 
și tâte persânele Vaticanului se înclinară 
la trecere pelerinului. Papa n’a lăsat pe 
Lany să înghenunche și a vorbit ou el mai 
bine de un sfert de âră.

Carte poștală, ilustrată. Tipografia 
și Librăria diecesană din Caransebeș a în
ceput să editeze oărțl poștale ilustrate, 
prima dintre aceste representând o Ro
mâncă în portul național românesc din 
Bănat. Un esemplar din acestă carte poș
tală oostă 6 oruoerl (12 bani) și se pâte 
procura dela numita librăriă.

Deficitul esposiției din Paris. După 
datele ofioiâse, esposiția parisiană din anul 
acesta s’a încheiat o’uu defioit de 2 miliâne 
44,000 franci. Suma eșitelor este de 
116,500,000 fr., âr a intratelor de 114,456,000 
franci.

Tifus. Din Loose se sorie, că în ora
șele Lublon și Krompaohon din comitatul 
Soepuș a isbucnit între loouitorl în mod 
înfiorător tifusul din oausa fâmetei.

O Academia populară de musică 
s’a înființat la Dresda, sorie „Rom. musi- 
cală44. La numita Academiă urmâză cursu
rile mai mulțl muncitori de ambele sexe și 
în speoial se ooupă cu operile simfonioe.

Biserica ortodoxă în Japonia. „Bra- 
nik44 raportâză după foile rusesol, că bise- 
rioa ortodoxă japonesă în anul trecut 1899 
a constat din 231 comune bisericesc-I, ou
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25,231 oredincioșl, 27 preoți, 6 diaconi ș 
1 episcop, Afără de episoopul, un preot 
și un diacon, cari sunt Ruși, ceilalți toț1 
sunt japonesl. învățători și oantorl biseri- 
oescl au fost 16, âr propovăduitori 152. S’au 
botezat 989 de inși. In șoâlele cateoume- 
nioe au fost 168 ascultători. Guvernul ja 
pones e forte tolerant față de oreștinî. La 
28 Noemvrie 1899 parlamentul din Tokio 
a votat legea, prin care religiunea oreștină 
a fost reoipiată și egal îndreptățită cu re
ligia budhaică. Creștinii ortodoxl din Ja- 
pania au și un d'ar eclesiastio: „Seikeo- 
Simeo11 (Vestitorul ortodoxiei11.) Sfânta Scrip
tură e deja tradusă întrâgă în limba ja- 
ponesă.

Comorile Șahului. Din Moscva se 
anunță, că vaporul „Wera", în urma unei 
furtune, s’a cufundat în lacu Caspio. Va
porul vWera“ era înoărcat cu luorurile de 
mare valora, ce lea a cumpărat Șahul cu 
ooasiunea turneului său prin Europa. Intre 
alte multe obieote, pe bordul vaporului se 
aflau și 18 calese, pe cari le-a fost cum
părat Șahul din Paris. Afară de acestea 
s’au mai aflat pe vapor mulțime de ca
douri, oe le-a căpătat Șahul în Europa. 
Vaporul s’a cufundat la o adenoime de 
500 stânjint așa, oă nu-i speranță să se 
mai pâtă scâte oeva.

Pomisorî de Crăciun. Del* ofioiul 
forestiera) din loc primim spre publicare 
următorele: Cu <j'ua de 19 n. o. se începe 
vendarea de pomișorl de Crăciun în ourtea 
magistratului (strada Porții Nr. 63.) Prețul 
este 24 bani per metru.

Teatru german. Ac}f, Marți săra se 
va represents farsa „Die strengen Herren* 
în 3 acte, de Oskar Blumenthal și Gustav 
Kadelburg.

Concertul Reuniunei no st re de gim
nastică și cântări.

Cu plăcere și bucuriă oonstatăm tot 
mai mult, că concertele Reuniunei nâstre 
de cântări, devin pentru noi adevărate sări 
de sărbătore.

Un sentiment de mulțămire ți se furi- 
săză în inimă, când privesol la mândrul și 
puternicul cor, oare sub conducerea artis- 
tioă a valorosului său dirigent d-1 G. Dima, 
primesce viață și însuflețire, oeea-ce se es- 
primă atât de viu prin prestațiunile lui 
eminente, pe cari le-am gustat și asără.

Programul concertului fin și ales a 
oferit o variațiune oât mai plăcută.

Dintre corurile mixte, cari sub con
ducerea d-lui Dima sunt tot-dâuua la înăl 
țime, s’au distins mai mult: „Ltyăn verde 
de mătase*, oolindă de G. Dima, „ Viața 
Țiganilor* de Schumann și „Cântece tosca- 
nice*, de Weinwurm. Aceste din urmă au 
fost un demn și frumos finit al programu
lui, mai vârtos, că îutre solii acestui oor, 
am avut ârășl deosebita plăcere să aucfrn 
vocea sublimă de alt a d-nei Maria Dima.

D-na M. Selten-Hesshaimer, oare șl a 
dat amabilul și prețiosul său ooncurs la 
aoest reușit ooncert, pe lângă că a acom
paniat ou multă siguranță oâte-va oorurl la 
pian, a eseoutat și solo, o’o rară măQstriă 
și tehnică, două piese la pian : nDer Vogel 
als Prophet* de Schumann și „Steluța*, me
lodia românescă cu variațiunl, de Kontski.

La punctul 2 și 6 din program ne a 
delectat d-1 V. Popovici, tînărul și simpa- 
tioul tenorist prin organul său de-o rară 
frumsețe, oântând câte două oânteoe „La 
mare* și „Posta* de Schubert, „De ce nu-mi 
vii* și „Mugur mugurel*, de G. Dima Din 
tre aoeste piese, după multe și sgomotâse 
aplause, a trebuit să fiă repetată cea din 
urmă.

In d ra Stela Bidu am întâmpinat 
asără o nouă sol’stă a corului, oare a cân
tat în două rânduri, câte-un taot, atât sin
gură, cât și în duo cu d-ra Moldovan, ou 
mult curagiîl și esactitate. Asemenea d-1 
Oanoea in duo ou d-1 Popovici.

După fiă-care număr al programului 
publicul șl-a manifestat satisfacțiunea prin 
vii și sgomotose aplause.

Din Camera Română.
Ședința dela 30 Noemvrie v.

Se dă oetire demisiunei însorise a d-lui 
G. Panu dela vice-președinția Camerei, mo
tivată prin faptul, că d-sa este în diver
gență de păreri ou guvernul asupra unor 
cestiunl fundamentale.

D-1 P. P. Carp, președintele oonsiliu- 
lui, spune, oă întru oât dimisia e motivată 
priu faptul, că d-1 Panu face oposițiă și, deci 
ea este un act de delicateță față de gu
vern, cere să i-se respingă demisia. Acâsta 
întru cât privesce guvernul. Biuroul și 
Camera sunt libere să apreoieze cum vor.

Se intră în ordinea cjilei : continuarea 
discuției generale asupra proiectului de 
răspuns la Adresa Tronului.

D-1 N. Nicorescu critică activitatea 
guvernului, fusiunea, proiectele de legi, 
votate și în perspeotivă de-a fi presentate, 
și apoi întră în amănunte lungi asupra cri- 
sei financiare, voind să demonstre, că am 
avut crisă în mod permanent dela 1876 
încbce. Spune, că nu s’a făout nimic pănă 
aoum pentru asigurarea eituațiunei finan
ciare. Oratorul critică mai ales birurile, ne
putând să înțelâgă de oe guvernul puDe 
biruri în vreme de crisă.

D-1 C. Arion, ministrul cultelor și in- 
struoțiunei publice, depune un proiect de 
lege pentru aoordarea unei recompense de 
400 lei pe lună d-nei Mihăileanu.

D-1 N. Filipescu, ministrul domeniilor, 
spune, oă față ou aousațiunile aduse, 
guvernul este dator să intervie. Oratorul 
amintesoe, că membrii partidului conserva
tor nu s’au tratat nici odată în așa mod, 
încât să nu se potă împăca. Altfel s’au pe- 
treout lucrurile la liberali. In 1888, libe
ralii au acusat pe Ion Brătiauu de preva- 
rioațiunl, au cerut darea lui în judecată și 

i a doua cji s’au împăcat. Acum ărășl s’au 
împăoat, după-ce d-1 Sturdza a fost acusat 
de trădător.

Pe acâstă temă acusația uâstră ar fi 
și mai ușor de susținut. Dâr discuția așa 
pusă, este sooborîtă și nu vă voih urma.

D-1 Panu a sooborît și mai mult dis- 
ouția. D ea a spus, oă fusiunea este opera 
unora contra altora și că nu scie cum s’a 
făcut. Cum, să fiă acâsta o lipsă de me 
moriă ? D-1 Panu n’a aucjit despre o re
maniere ministerială astă-vară ? Nu scie, oe 
s’a făcut atunci? Am venit la putere — 
continuă oratorul — după-ce partidul libe
ral dăduse un faliment moral in ce-tiunea 
națională, unul material în Gestiunea finan
ciară. Arată în ce împrejurări a venit par
tidul conservator la putere și conduita par
tidului liberal în acele împrejurări. I am 
văcjut, (jioe, pe liberali operând ca mem
brii clubului muncitorilor în str. Griviței; 
pe d-1 Sturdza în capul a-o sută de... ne- 
alegătorl la Slatina. Gând am vecjut cele 
ce se petreo, când t.m vădut pe liberali 
unindu-se cu dușmanii capitalului și pe 
Banoa Națională cu crisa în oontra nbstră, 
atunol am făout fusiunea. După două-(jeol- 
și-oincl ani, cele două grupuri conservators 
au uitat totul și B’a făcut unirea. Atunci 
d-1 Cantaouzino a făcut acel sacrificiu al 
personal sale. D-1 Carp, care nu primise 
mai înainte puterea, a intrat în acâstă si- 
tuațiune aventurbsă, unde se află atâtea 
greutăți.

Dâr voițl dovecjl de binele, ce a adus 
fusiunea? Se vorbia de o schimbare de gu
vern, ba chiar de-o schimbare de re
gim ; nu vrâu să fao apel la egoismul aces
tor majorități, însă dâcă în unele momente, 
ca la 1895, când de bună voie ne-am re
tras, sacrificiul se impune, acum ar fi fost 
o abdicare, și nu putem face acâsta. Nu 
înțelegem a face acesta, căol ar fi o de- 
serțiune. Nu înțelegem să fim manta de 
vreme rea a d lui Sturdza.

Vedem însă și o disidență, său mai 
bine dis o desaaimilare. D-1 Panu a spus 
lucruri, cari îl pun cu totul depaite de 
partidul conservator, d-sa a vorbit în con
tra unui principiu fundamental al partidu
lui conservator, fără de oare nu pâte să 
esiste partid conservator în țâră. D-sa vrâ 
să introducă în partid lupta de clasă. Noi 
repudiem acâstă luptă. Nu admitem privi
legiul de nascere, dâr niol privilegiul 
contrar.

Relevând asemănarea, ce se face în
tre conservatori și liberali, în ce privesce 
politica financiară, d-1 Filipescu spune, că 
în adevăr une-orl au făcut și conservatorii 
oheltuell, însă nu primesce asemănarea ou 
partidul liberal. Gestiunea este să vedem 
când am cheltuit? In momentul de pros
peritate, pentru fortificații, pentru podul 
de peste Dunăre. Am cheltuit 200 milione 
în timpul guvernului Catargiu, deramadus 
budgetului folose de 10 milibne pe an.

Liberalii spun, că scâtem țâra la me
zat, că suntem venduțl străinilor. Acusația 
aoâsta au repetat’o de atâtea-orl, încât a 
devenit banală; de aceea o primim cuzim- 

betul pe buze. Dâr când vorbiți de esploa- 
tare, ar trebui să începeți ou Banca Națio
nală. Pentru a-ne da dreptul să înstrăinăm 
capitalul sooial al Statului dela Bancă, ea 
a cerut atâtea av&ntagii, oâte nu este 
Rockefeller în lume, care să le câră.

In oe privesoe politioa nâstră în vii
tor, avem două oăi. Putem face o politică 
de partid. Menajându-ne popularitatea, fă
când oeva economii, sperând pe doi-trei 
ani buni, — putem sta patru ani Ia putere. 
Dâr nu vom faoe asta. Viitorul țării ne 
este în miute, ne gândim Ia scadența îm
prumutului, și prin urmare voim să înce
pem o nouă eră politică.

Saorificând populuritatea nostră, vom 
ave încrederea d-vâstră.

In politioa nostră de pănă acum par
tidele s’au bizuit pe acea zestre guverna
mentală, oare în tot dâuna avea o șoolă de 
clădit, o cale ferată de construit, o sine
cură de creat. Vom distruge aeâstă teme 
liă a guvernelor. Și deore-oe nu putem ră
mână în aer, vom începe o eră de autori
tarism în politioă. Viitorul ne va dovedi, 
întru cât vom putâ dobori resistența, oe 
ni se va opune.

Ședința se ridioă la orele 6 și un sfert.

Societatea geografică română.
(Din Buletinul jubilai-.)

Publicațiunl.
Societatea Geografică Română a pu

blicat :
1. Un buletin anual sub direcția d-lui 

Secretar general G. 1. Lahovari; acest bu
letin astădl formâză 20 de volume, cuprin- 
<jând studii și memorii asupra geografiei 
țărei în genere, oât și asupra geologiei, me
teorologiei, etnografiei, călătorii în țâră și 
în țări străine, etc., etc.

Aceste buletine, cari apar regulat pe 
fie-care an în fasoioole trimestriale, sunt 
ilustrate cu numărâse hărți, planuri, foto
grafii ș. a.

In fine, aoâstă coleoțiune a buletinu
lui formâză dosarul cel mai complect al 
mișoărei geografice la noi și în străinătate, 
în acest sfert de vâc.

2. Trei-deol și două de dioționare geo- 
grafioe a acelor 32 județe, cari formâză 
Regatul României, datorite la diferiți autori.

Aceste dicționare au fost puse la oon
curs și cele premiate de Societate s’au tipărit.

Din aoeste dicționare cele mai multe 
sunt adevărate monografii fârte oompleote, 
precum acelea pentru județele : Bacău, Bu
zău, Constanța, Dolj, Tuloea, Vâloea, eto.

3. Din aceste dicț’onare parțiale, So
cietatea a hotărît a alcătui Marele Dicți
onar Geografic al României și în aoest 
soop a ales o oomisiune compusă din d-1 
George I. Lahovari, Secretarul-general, Ge
neral C. I. Brătianu și Profesor Gr. To 
cil eseu.

Pănă în present au apărut deja trei 
volume de câte 100 cole fie-care, rămâind 
a se mai tipări încă două volume, cu oare 
se va oomplecta Marele Dicționar Geografie.

A trebuit să proporționăm tipărirea 
Dicționarului ou resursele de oare dispune 
Societatea. Sperăm, oă peste un an întrâga 
lucrăre să fie tipărită.

Pănă acum avem aprâpe 900 de abo
namente subsorise, totuși aoest număr de 
abonențl e departe de a fi suficient pentru 
acoperirea cheltuelilur, oe se cer pentru ti
părirea întregului Dicționar, care va cu
prinde peste 500 de câle de tipar.

4. In anul 1881, cu ooasia proolamă- 
rei Regatului, d-1 Secretar general G. I. 
Lahovari, a publicat, după dorința expri
mată de M. S. Regele:

„Regatul României față eu cele-l’alte 
regate europene. Statistică comparativă 
între oele XIII regate europene".

Tâte aoeste publicațiunl s’au tipărit 
aprâpe exclusiv în Stabilimentul Grafio al 
d-lui I. V. Soceoîi.

Atât răposatul I. V. Sooecă cât și 
vrednicul său urmaș d-1 Emil Sooecfl, s’au 
distins prin exactitate, acurateța tiparului, 
oât și prin frumâsele reproduceri de foto
grafii șt hărți, eto., ast-fel oă au devenit 
nisce prețioșl colaboratori ai Societățel 
nostre.

Un incendiu — Biblioteca.
iloă oe cetim în darea de sâmă a 

d-lui Seoretar general, G. I. Lahovari, că- 
tră adunarea generală din 10 Februarie 
1885:

„ . .. . După oum cu toții negreșit 
„Vă aduceți aminte, nu treouse o lună dela 
„ultima nbstră adunare generală și un foc 
„îngrozitor isbuoni în aripa stângă a pala
nului Academiei Române, a cărei prime 
„victime fură biblioteoa și coleoțiunile So- 
„cietăței nâstre, precum și coleoțiunea bo- 
„tanică a colegului nostru d-1 dr. Brândză. 
„ — A doua cjl chiar după sinistru, con
statând nimicirea totalei nostre averi, după 
„ordinile Majestăței Sale, Biuroul s’a 
„grăbit a-se adresa prin oirculărl atât 
„la tote Societățile Geografice străine, cât 
„și la autoritățile nostre și ohiar la per- 
„sâne particulare, care soiau, că se intere- 
„sâză de înoeroata nbstră Societate și oon- 
„stat ou mâudriă și bucuriă, oă apelul nos- 
„tru a găsit un ecou bine-voitor atât în 
„străinătate, cât și iu îutrul țărei. Tote So
cietățile s’au grăbit a ne esprima părerea 
„de rău pentru nenorocirea, ce ne isbise și 
„a ne trimite coleoțiunile întregi ale pu- 
„blicațiuuilor lor. — A quelque chose, mal- 
„heur est bon ! — Biblioteoa nâstră în mai 
„puțin de un an>tdela nimicirea ei, nu nu- 
„mai s’a reînfințat, dâr numărul cărților 
„s’au îndoit. Avem astărjl peste trei mii de 
„volume și mai multe hărți și atlasurl . ..“

Bibliotecă nâstră numără acjl peste 
4500 de opuri și broșuri din care 2500 de 
volume legate.

375 diferite hărți geografioe.
42 atlase (din care unele forte vechi), 

diferite albumurl.
Societatea mai posedă multe ooleo- 

ținnl de fotografii etnografioe din țâră și 
din străinătate.

Biblioteoa Societăței este pusă la dis- 
posiția publicului și deschisă in tote cjilele.

Actualmente Biblioteca Societăței să 
află aședată în o Sală de jos a Ateneului 
Român.

C o a® v » c a 8* e.
Onor. Domne membre ale Reuniunei 

femeilor române din loo se învită la aduna
rea generală estra-ordinară, ce se va ținâ 
Marți în 12 l. c. st. v. la 2'/2 ore în sala 
cea mare din edificiul șcâlelor.

Obieote: a) Raportul comitetului în 
causa statutelor Reuniunei. b) Propuneri în 
privința jubileului Reuniunei.

Brașov, 5 Decemvrie 1900.

Agnes Dîișoiu, Lazar Nastasi,
președintă. actuar.

ULTIME SUIRI.
Viena, 17 Decemvrie. piarul 

„Sechsubrblatt* primesce din Haga 
soirea, că Papa Leo XIII a oferit 
președintelui Kruger mediațiunea sa 
între Englitera și Transvaal. Preșe
dintele Kriiger a cerut timp de 
gândire.

Berlin, 17 Decemvrie. Guvernul 
german a primit propunerea Burilor 
din Capland, cari au luat parte în 
răsboiul sud-african sub drapelele 
transvaaliane și orangiste. Ei au pro
pus ministerului de esterne al Ger
maniei să cumpere terenuri în po
sesiunile germane din Africa, Na- 
manqua și Damara. Emigrarea Buri
lor din Capland, cari nu mai pot în
dura dominațiunea englesă, va începe 
la 5 Ianuarie viitor.

Londra, 17 Decemvrie, țliarul 
„Times" anunță, că Boxerii se reor- 
ganisbză din nou și amenință se re
începă acțiunea lor pustiitbre lângă 
Peking și Tien-Cin.

Proprietar’. Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil-, Traian H. Pop.
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„Călindarul Piu
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. Urmâză 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- 
răscă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciu.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)’; 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 înțelepta ș. a.

In partea e on'mică: 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; 
Clocirăa și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză 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 
dorto postai. Vendetorilor se dă rabat cu
venit.

Dsla „Tipografia A. B5ureșianu“ 
din iSs-sașov.

sg pot procura, următorele cărți:
Cărți pentru comerciant!

și funcționari de bancă:
„Curs complet de corespondența 

comercială" de /. (J. Kivțu. Conține 
modele de circulare, scrisori de inforțiunl, 
recoman'ațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60’cr.j

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tractâză principiile con 
tabilității duple ilustrate cu diferite esem- 
ple, pe carlgstudiindu-le cu atențiune, păta 
ori și cine se învețe ținerea socotelelor în 
economia proprie și în afacerile comer
ciale. Prețul 50 cr. (-|- 5 cr. porto.)

Al doilea capitol din contabili
tatea dtiplă, de I. C. Panțu. Acâstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-j- 10 bani porto).

Procent, Promit, Interese .și Te
oria conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 40 cr. (-]- 3 cr. porto.)

Idei fundamentale în economia 
politică de loan Socaciu, vechiQ profesor la 
scolele corn. r. din Brașov. Prețul 65 or.

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 117.10
Renta de corone ung. 4%. . • • 92.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 119.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 99.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • • 9120 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii........................166.75
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.30
Renta de argint austr............................. 98.35
Renta de hârtie austr............................... 98.10
Renta de aur austr.................................118.05
Losuri din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.75
NapoleondorI...............................................19.14
Mărci imperiale germane . . . 117.42
London vista...................................... 240.10
Paris vista.......................................... 95.70
Rente de corone austr. 4% ■ • • 98.65
Note italiene........................................... 90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Decemvre. 1900.

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

18.66 Vând. 18.80
18.40 Vend. 18.50
19.- Vând. 19.12
11.30 Vând. 11.40
127. Vând.
58.50 Vând. —.—
10.72 Vând. —.—

100.- Vând. 101.—PUBLICAȚIUNE.
Acei posesori de casă, a căror 

casa este provisor liberă de darea 
casei, 'se provdcă prin acăsta din 
causa mesurărei aruncului general 
de venit după edificiurl liberate de 
darea casi a înainta fasiunile respec
tive la official orășenesc de dare 
până la 31 Decembre a. c.

Brașov, 17 Decemvre 1900
Oficiul orășenesc dr. 'da--c

Cel mai buu mijloc de a nu cădea 
părul său a încărunți fără vreme este 

Tannochininpomacle 
a Doctorului Iosef Kriegl 

veritabili englezâscă,
care contribue la 
conserv rea p6- /. 
rului și oarbei, Iț 

Un borcan se tri- 
mite franco fără J 

spese contra 
asignârei «Vfker 

de :B <’oi»6ne.
Chief-Offioe 48, Brixton-Roai, London, SW. 

Asignarea prețului să se adreseze la: 

Apotiieker A. Thierry’s Balsam-Fawn 
iu Prcgrndn bei Koliitsch-Sauerbrunn.

— Cumpărătorilor En gros, rabat mai mare. —

Before,

•I

6

Subsemnatul aduc la cunoscioța publică, că am des» 
chis cu i sept a e. im atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
m piața reseller (sub Bucium) sir, S5.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele mai bune ateliere 
Budapesta.

Am șî un deposit binișor asortat cu tot felul de materii 
brarja acesta.

Practica mea de mai mulțî ani ca croitoi în Viena,
curescl, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a pută esecu- 
ta solid și prompt ori ce comandă mi-sar face în branja acăsta, 
pe lângă coudiț,lunile cele mai convenabile.

Deci mă rog de sprijinul și concuisul binevoitor al onor, 
public amator.
5—12
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c a* o s t o r.

8

8

J Fondată 1867. |

Erezii L. HELMBOLD
(Proprietar: VICIOS ES1MB0LB;)

Ifra'șovj
Strada, ZxzZîlxail “'\X7"eiss nr

Deposit mare:

□i I
BA W'jj

|| Fondată 1867. ||

24, (cașa proprie).

Deposit mare: 
de ftovaere, oMecte de 

lesele <le legednă 
în diferite mărimi, greutate și forme 

lucrate.

de ciasornice elvețianeao fi
Metal, ftl â c k e 9.

Articole de tacâmuri de argint.
ATELIER de REPARATURI

W pi .n «y» ~ a o d.e cdoiecte veclii de anr,
s'j W ULHlDGl 41 U arg.lxxt si pfetri scumpe.

Xx/OOOOOOOOC\ ZOCXXXXXXXAxX
Qxy XBPRPARACVX <x9

5 Au sosit prospet
g ZZALVA din Constantinopol, 

Diferite Erâtozețixași pentru “bere, 
a 16 SsaiBB bucata.

Trapă si: prospet, Cașcaval le Elvețjia forte fin.
— Prețuri ieftine, serviciu cu atențiune la — 

R. E. Fernengel Strada Hirscher 
Fod&al Bătus lor nr.

G

DISTILLERIE FRANCA ISE. PROEZONTOR.

Sz. 9569-1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlkkonyvi hatbsâg, kOzhirre teszi, 

hogy az „Albina41 takarek- es hitelintezet brassăi hoktelepe văgrehajta- 
tonak Voiculescu Juon es târsa vegrehajtăst szenvediik elleni 2960 kor. 
tâke kdvetelăa ăs jârulekai itânti văgrthajtăsi ugyăben a brassbi kir. 
tcrvănyszek (a zarnesti kir. jârâsbirosâg) teriileten levd I. A simoni 307 
es 437 sz. tljkvben foglalt 4632, 4633, 4634/2, 4635/2 es 4590/2 hrsz. 
fekvâkre 2884 kor. 20 fillerben, II. a simoni 437 sz. tljkvben fogla't 
4590/5 hrsz fekvâre 112 kor. 21 frlărben, III. a sim.mi 437 sz. tljkvb. 
foglalt 4546/2 es 4660/3 h^sz. fekv6kre az ârverest 133 kor. 10 fillăr- 
ben ezennel megâllapit itt kik âltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1901 evi Februar ho ,13-ik napjân d. e. 9 orakor 
Simoni kozseg hâzânăl megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapi- 
tott kikiâltâsi iron alăl is eladatni fog.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârâDak 20%-at 
kăszpânzben, vagy az 1881 ăvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. sz. alatt kelt .i^az- 
sâg.igyminiszteri rendelet 8-ik § ban kiieldlt dvadekkepes ertekpa pirbau 
a ifiku.'dcH kezăhez ieteuni, avagy az 1881: LX. tdrv. cz. 170-ik s-f.a 
ărtelmeben a bânatpeaznek a birhsâgnăi elOleg.es elhelyezeseri'l kialli- 
tett s abâyszeru elismerveuvt âtszclgăltatni.

Brass 6, 1900. 6vi November hd 9«eii.
kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hawaii 1162.

; „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nie. J. Giureu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

elOleg.es

