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Alegerile în Bucovina.
Campania electorală pentru par

lamentul central din Viena, a adus 
în Bucovina candidatelor partidei 
poporale române o durerdsă înfrân
gere. Precum seim, n’a reușit se fia 
ales nici Dr. George Popovici în 
Curia a cincia, nici br. Eudoxiu 
Hormuzachi și Valeria Halip în Cu
ria a patra, toți trei candidați ai 
partidei poporale naționale. In locul 
acestora au reușit pretutindeni can- 
didații așa numiților „pactiștl", adecă 
ai grupului român, care a încheiat 
cunoscutul pact cu guvernul buco
vinean.

Românii oposiționali n’au putut 
bate, ce-i drept, de astă-dată pe 
Românii guvernamentali, susținuți 
de întrbga cbtă pestriță compusă 
din Ruteni, Jidani, Poloni, Mazuri, 
Lipoveni, Nemți etc. Dâr lupta elec
torală a fost atât de aprigă și a 
fost purtată cu atâta energiă și 
demnitate din partea celor dintâiu, 
încât se pote cj*ce cu drept cuvent, 
că învingerea morală este pe par
tea lor.

Acum iese la lumină, că în 
fond scopul de căpeteniă, ce l’a ur
mărit baronul Bourguignon cu fa
talul pact, a fost de a paralisa și 
de a sugruma oposițiunea naționa
listă română, partidul național, care 
luase un avânt atât de îmbucurător 
în anii din urmă și devenise atât 
de incomod pentru cei dela cârma 
țerii, cari numai întărirea elemen
tului român bucovinean nu o voiesc.

La părere planul acestora a reu
șit la alegerile generale pentru par
lament; înse numai la părere, deâre- 
ce pierderea celor trei mandate nu 
însemnă și nu pote însemna înge- 
nunchiarea, ci numai o înfrângere 
vremelnică a partidului național.

Acest partid, în jurul căruia s’au 
grupat tote elementele sănetose și 
hotărîte de-a apăra cu ori-ce jertfă 
stâgul național, pe care sunt înscrise 
postulatele poporului român bucovi
nean, a eșit mai oțelit din luptă și 
nu puțini dintre cei ce au pășit pe 
alte cărări periculose, au început să 
vadă și se recunâscă deja de pe 
acuma, că nu merg pe cărarea 
drăptă, căci în loc se lupte alături 
cu frații lor pentru isbânda causei 
naționale, se văd încunjurați de tote 
elementele streine bucovinene, pe 
cari și ei nu-i cunosc altfel, decât 
ca pe dușmanii cei mai neîmpăcați 
ai națiune! române.

Nu mai trebue să spunem, că 
mijlbcele, cu cari guvernul a dobân
dit acele succese contra partidului 
național român, au fost dintre cele 
mai detestabile și că presiunile și 
corupțiunea au jucat un rol trist, pe 
care de altfel nicăiri în țările aus- 
triace nu le vedem întrebuințate în 
așa măsură și cu atâta cinism ca în 
Bucovina.

Deja la alegerile de electori 
s’au întrebuințat aceste mijloce cu 
prisos, așa că se putea prevedâ, că 
posiția candidaților partidului po
poral național va fi forte dificilă. 
Cu atât mai înveselitor lucru este, 

că în fața năvalei celei grele, Ro
mânii aderenți ai programului na
țional au luptat cu multă bărbăția. 
Așa, de esemplu, ținuta lor în Sto- 
rojineț e demnă de tâtă lauda, cu 
tâte că aici a fost desfășurată și 
puterea de jandarmi.

Ca dovadă, că atitudinea parti
dului poporal național este impui- 
tore, aducem faptul, că articulii, ce i 
publică „Deșteptarea" din Cernăuți 
privitor la alegeri, au fost ârași în 
mod barbar forfecați de cătră pro
curatură, fiind șterse pasagii întregi 
și confiscați numerii din urmă ai nu
mitei foi

Intr’una din ședințele ultime ale 
dietei bucovinene, deputatulFlondor 
a tras la răspundere guvernul și or
ganele lui într’un discurs aspru din 
causa nelegalităților comise la alegeri.

Pășirea energică a acestui de
putat naționalist a produs mare miș
care și emoțiune în dietă și putem 
să-o considerăm ca o prevestire a unui 
nou period de lupte decise ale Ro
mânilor credincioși programului na
țional, cari trebue se aducă odată 
lucrurile acolo, ca eră toți Românii 
din Bucovina să se grupeze sub 
stegul național strîns uniți, cum 
trebue să fiă frații de un sânge. 
Atunci causa Românilor bucovineni 
va fi ca și câștigată.

Comitatul Cojocna și adresa Să- 
CUÎlor. Vineri s’a ținut adunarea generală 
a comitatului Cojocna și Clușiîl. La or
dinea fiilei s- fost și faimâsa adresă a Să- 
ouilor privitore la legea naționalităților. Foile 
unguresol spun, eă la obiectul aoesta au 
luat cuvântul mai mulțl vorbitori maghiari, 
sprijinind oererea săcuâscă de a-se modi
fica, respective desființa urgisita lege din 
1868. La fine fișpanul Beldi a publicat ho- 
tărîrea adunărei, în înțelesul căreia comi
tatul Cojoona îșl însușesce Mențiunile adresei 
dm Treiscaune și, însoțită și din parte-i de-o 
adresă sprijinitâre, o va înainta dietei. — 
Astfel și-au soiut manifesta șoviniștii „kul- 
turegyletiștl" din Clușiu ura lor în contra 
naționalităților.

Jubileul Societății Geografice.
MierourI, 6 Decemvrie, la ârele 8 și 

jumătate sâra, M. S. Regele, împreună ou 
A. S. R Principele Moștenitor, a mers la 
palatul Universității, în sala de ședințe a 
Senatului, pentru a presida ședința solemnă 
a Societății Geografice Române, cu prile- 
giul serbărei jubileului de ‘25 ani a aoestei 
instituțiunl.

La sosire, Suveranul a fost întâmpinat 
de d-nii miniștri, d-nii general Mânu și 
Barozzi, vice-președințl ai Societăței, d-1 
G. Lahovari, secretar general, de întregul 
comitet și de Casele militare regală și prin
ciară.

Majestatea Sa întră, mai întâiîî, în 
sala de cetire, unde primi, din partea Aoa- 
demiei Române, o adresă de felicitare pen
tru jubileu; apoi vice-președint.ele a pre- 
sentat Majestății Saie pe d 1 von Hurter, 
consulul general al Austro-Ungariei, și von 
Widimsky, representanțl ai societății geo
grafice din Viena, precum și pe d-l Viotor 
Levy, representant al sooietăței geografice 
comerciale din Paris ș' al sooietății geo- 
grafioe din Madrid. AoeștI domni delegați 
au fost însărcinați din partea societăților 
lor respective a felicita pe Majestatea Sa 
cu ocasiunea acestei serbări.

Discursul Suveranului.
Apoi, Majestatea Sa Regele, intrând 

în sala de ședință, înțesată de lume, în 
oare figurau toți membrii Societăței din 
județe și multe domne din sooietate ocu
pând lojile, se sui pe tribună și pronunță 
următorea cuvântare, ce a fost asoultată 
în pioiâre și în mare tăoere de întregul 
public:

„Cu un simțământ de mândriă și cu 
„deosebită satisfaoțiune, iau cuvântul pen- 
„tru a saluta astăcjl Societatea. Geografică 
„Română, cu prilegiul .aniversărei a 25 a 
„întemeierei sale.

„Un sfert de veao a treout de când, 
„tot în acest loo, am întrunit un mic nu- 
„măr de bărbați, devotați binelui public, 
„spre a așterne programul aoestei Socie
tăți, care, după convingerea Mea, era me- 
„nită a aduce însemnate folâse soumpei 
„Nâstre Țări. Mulțl dintre acei, cari s’au 
„grăbit a da buouros sprijinul lor acestei 
„instituțiuul, nu mai sunt printre noi; nu- 
„mele lor însă rămân neșterse în amintirea 
„nâstră.

„Munca desfășurată de Societatea Geo
grafică, în aoest șir de ani, a răsplătit pe 
„deplin necurmatul interes, ce i-am purtat 
„La înființarea ei, România era la începu
tul desvoltărei sale politioe și economice, 
„puterile și bogățiile sale erau aprâpe ne- 
„cunoscnte de noi înșine. Dorința, ce am 
„esprimat la 1875, ou ooasia înaugurărei 
„Sooietății, de a îndrepta silințele nâstre, 
„mai întâii!, spre studiul pământului stră- 
„moșesc și al resurselor cu care natura l’a 
„înzestrat, s’a îndeplinit în mare parte. In- 
„tr’adevăr, dicționarele județelor și marele 
„dicționar geografio al României, datorite. 
„Societății nâstre; harta țărei înoepută tot 
„la 1875, și astăcjl aprâpe terminată, după 
„o muncă Btatornioă și vrednică de laudă 
„a institutului geografic al armatei; luoră- 
„rile institului meteorologic atât de folosi- 
„târe agrioulturei; descoperirile archeolo- 
„gioe, mai cu sâmă aceea dela Adam-Klissi, 
„cari au atras atențiunea învățaților; în 
„fine diferitele ceroetărl geologice, ne în- 
„îndreptățesc a privi ou âre-care satisfac- 
„țiune asupra resultatelor dobândite.

„OrI-cât de îmbuourătâre sunt aceste 
„resultate, totuși privind în întinsul câmp 
„înoă neogorit, nu Mă îndoesc, că Sooie- 
„tatea ndstră va vedâ în munca săvârșită 
„până acum, mai mult un îndemn pentru 
„a păși înainte cu stăruință, contribuind 
„astfel, prin lucrări rodnice și praotioe la 
„propășirea sciinței și la întărirea nostră 
„eoonomioă.

„Acum 25 de ani, în cuvântarea Mea 
„de inaugurare a Societății, rosteam con
vingerea, oă petrolul nostru se pote mă- 
„sura cu acel din Pennsylvania; astăcjl 
„cercetările âmenilor de soiință și esploa- 
„tările deja în ființă, dovedesc, că nu Mă 
„înșelasem, și că bogatele nâstre terenuri 
„petrolifere nu aștâptă, decât capitalurile 
„trebuinoiosă spre a da, în puțin timp, nu 
„numai industriei, dâr și Statului un avânt 
„puternic.

„După oruda înoeroare, ce a suferit 
„agricultura în anul trecut, nu mai este 
„îndoială, că trebue să îndreptăm silințele 
„nostre spre utilisarea acestor nouă is- 
.vore, cari sunt menite a transforma starea 
„eoonomioă a țărei prin înmulțirea resur
selor sale.

„Cu bucuriă constat, oă Societatea 
„Geografiică Română n’a rămas mai pre 
„jos de așteptările Mele ; este der O plă- 
„oută datoriă pentru Mine de a arăta oăl- 

„durosele Mele mulțumiri întregului comitet 
„și mai ales neobositului său secretar-ge- 
„neral, pentru rîvna și devotamentul, ce 
„au închinat propășirei ei.

„Lucrând fără preget întru îndepli
nirea misiunei sale și neuitând, oă este 
„chemată a fi un factor însemnat în miș- 
„oarea sciințifică, care ne va întăriși înălța, 
„Sooietatea Geografioă ’șl va dobândi un 
„titlu netăgăduit la recunosoința Țărei. 
„Munca săvîrșită de densa, pănă astăcjl, 
„este oea mai frumâsă răsplată a silințelor 
„sale și o ohezășie sigură, că munca de 
„mâne va fi tot așa de îmbuourătâre.

„Din tot sufletul urez Societății Geo
grafice Române o viață lungă, rodnică și 
„isbânde numărose, rpe câmpul de luptă, 
„pentru cultura și mărirea scumpei și fru- 
„mâsei nâstre Românii".

Aplause căldurâse aooperiră. cele din 
urmă ouvinte ale Suveranului, arătând că 
cuvântarea Sa găsea un adeno răsunet în 
întregul auditor.

După acâsta d-l general Mana, luând 
cuvântul, a răspuns Majestății Sale. Valoro
sul discurs al vioe-președintelului Sooietății 
Geografice, s’a terminat cu ouvintele : „Pre
cum trecutul nostru a fost condus de Maj. 
Sa Regele, așa și viitorul ei este pus sub 
puternioul Său sprijin", și cu urări pentru 
îndelungata viață a Majestății Sale.

La aoeste din urmă ouvinte, totă lu
mea se sculă în pioiâre,aplaudând frenetic 
și aolamând ou entusiasm pe Suveran.

Apoi urma o conferință a d-lui ge
neral Brătianu, sub-șef de stat-major al ar
matei și director superior al institutului geo
grafic militar, asupra harței României, ese- 
outată de statul major și asupra folâselor, 
ce le va aduce țărei.

In urmă, d-l Emil Raooviță, ounosou- 
tul esplorator al regiunilor antartice, faoe 
o conferință ou proeețiunl, asupra espedi- 
țiunei-„de.Gerlache“, pe vasul „Belgioa", din 
1897—99, la oare d-sa a luat parte, oa zo
olog și botanist al espediției. In mai multe 
rânduri, aoâstă oonferință a fost întreruptă 
de aplausele auditorului.

M. S. Regele și Alteța Sa Regală au 
felicitat pe d-nii oonferențiari și binevoiră 
apoi a convorbi ou d-nii membrii ai 
societății și persânele presinte, până la ârele 
11, când s’au retras.

In amintirea acestei serbări s’a făout 
o medaliă comemorativă, cu efiigia Suve
ranului, oe s’a distribuit membrilor.

Răspunsul Regelui Carol la Adresa 
Senatului.

Domnule 'Președinte, 
Domnilor Senatori,

Am asoultat ou o adânoă mulțumire 
sufletâsoă adresa Senatului, în oare se 
oglinde8ce așa de puternic simțirile popo
rului român. Mângâierile, oe Mi-le aduoețl 
pentru oruda pierdere, oe am suferit, sunt 
dulci inimei Mele de fiii si de Rege, oăci 
ele ’Ml dovedeso, cât de bine prețuițl aoel 
dor ferbinte, ce însufleția pe mult iubita 
Mea mamă pentru Țâra nâstră și acea oăl- 
dură, ou oare împărtășia durerile și mân
driile nâstre.

Cu vie satisfaoțiune constat oă Se
natul ’șl dă bine sâma de reculegerea, ce 
se impune nouă în împrejurările anevoiose 
prin cari trecem, și cât este de pătruns de 
jertfele, oe trebueso făoute pentru însănă
toșirea finanțelor nâstre, fără de oare nu 
vom putâ relua spornicul nostru avânt de 
propășire eoonomioă. Ou tâtă greutatea 
acestei sarcini, nu Mă îndoieso, că corpurile 
legiuitore, în strîusă unire ou guvernul Meu, 
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o vor duce la bun sfîrșit, ou aoea stăru
ință și neolintită Jtăriă, ou care Națiunea 
Română șl-a croit oalea sa în vremurile de 
grea cumpănă.

Armata nâstră, căreia datorim în mare 
parte situațiunea ndstră politică de astădl, 
nu va înoeta a-se arăta vrednică de încre
derea Țărei, care nici odată nu a cruțat 
nimio pentru a o întări, cât mai mult.

Ca și Domniile vdstre, privesc ou în
credere în viitorul Patriei; însuflețit de 
veohia bărbățiă românâsoă și de pildele lă
sate de generațiunea trecută, am stator
nica oredință, că munca, oe veți îndeplini 
în aoâstă sesiune, va fi rodnică și bineouven- 
tată, ast-fel oă în puțin timp sg ne pu
tem regăsi, pășind înainte pe câmpul desohis 
al desvoltărei și al mărirei scumpei nds- 
tre Românii.

Din tot sufletul mulțumeso Senatului 
pentru oăldnrdsele urări, ce le aduce Re
ginei, Mie și Familiei Mele.

Puterile și China.
După multe neînțelegeri și tămândarl 

marile puteri au primit în fine propunerea 
Americei, de a atenua condițiunile aspre, oe 
le puseseră față cu China. „Times'* din 
Londra comunică adeoă nota oomună a am
basadorilor, redactată Joi, ouprincjând con
dițiunile de pace ou China.

După o întroduoere mai lungă, în care 
se arată crimele sgvîrșite de ChinesI, vătă- 
mând dreptul internațional, umanitatea și 
oivilisațiunea, nota aousă de tradare pe gu
vernul ohines, care a promis, că va apăra 
ambasadele, dâr totuși a făcut contrarul. 
Nota stabilesce apoi următdrele oondițiunl 
irevocabile.

I) Un principe ohines să călătorâsoă 
la Berlin și, în numele împăratului, să es- 
prime regrete pentru uoiderea ambasado
rului Ketteler. |Pe looul, unde a fost uois 
ambasadorul, să se ridice un monument, 
oare prin insoripțiună germană, latină și 
ohinesă sg dea espresiune regretelor împă
ratului asupra omorului.

2. Sg fie pedepsite ou peddpsă cores- 
puncțătore cea mai aspră personele numite în 
ediotul împărătesc dela 21 Septemvrie.

3) Japonia sg primâsoă satisfacțiă de
plină pentru uciderea lui Sugijama (secre
tar de ambasadă.)

4) In tdte oimiterele, în cari mormin
tele au fost batjoourite, să se ridioe columne 
de espiare.

5) Este oprită importarea de munițiunl 
și de arme.

6) Statele sS primâsoă despăgubire co- 
respuncjStdre, de asemenea ambasadele și 
persdnele singuratioe, precum și aoei Chi- 
nesl, oarl au îndurat pagube prin aceea, oă 
s’au pus în servioiul streinilor.

7) Pentru apărarea ambasadelor sg se 
întrețină garnisdne stabile e loartierul diplo
mației sg fiă scutit.

8) Trebue demolate forturile dela Taku, 
preoum și forturile diutre Peking și mare.

9) Trupe militare sg ooupe punotele, 
a căror ooupațiune e neoesară, pentru-oa 
sg se înființeze 6 liniă de legătură între 
Peking și mare.

10) In timp de doi ani sg se afișeze 
proclamațiunl în tot imperiul, în care sg fiă 
amenințați ou pedâpsa de mdrte toți aoeia, 
cari se vor alătura la societăți antistreine 
și se arate pedepsele ou oarl guvernul chi
nes va pedepsi pe corifeii turburărilor. 
Afară de aoâsta sg se dea un ordin împă- 
răteso, făoend responsabili pe vioe-regl, gu- 
vernorl și alțl fuoționarl provinoiall pentru 
revoltele în contra străinilor. jDâoă astfel 
de delicte nu vor fi urmărite, funcționarii 
responsabili sg fiă ridicați din post și mai 
mult sg nu p6tă purta fucțiunl de stat.

II) China va revida convențiunile co
merciale pentru ușurarea comeroiului.

12) Clung-li-jamenul trebue transformat 
în spiritul ceremonialului de ourte obiolnuit 
la primirea ambasadorilor străini.

Câtă vreme China nu va satisfaoe 
acestor eondițiunl, puterile nu pot promite 
în oare termin de timp îșl vor retrage tru
pele, oarl țin ocupat Pekingul și provincia.

IDin Brad..
Legământul tinerimei din Zarand și jur pentru 

Masa studenților dela gimnasiul român 
gr. or. din Brad.

Subsorișii din Zarand și jur, cari am 
primit oele dintâitt racje de lumină ale cul- 
turei românesol la gimnasiul rom. gr. or. 
din Brad cunosoend și revooându-ne mereu 
în memorie împrejurările nefavorabile și 
mediul, în care am trăit; convinși, că des- 
voltarea faoultăților spirituale erecjite dela 
ascendenții noștri depinde esențial dela or- 
ganisațiunea oorpului, fără de oare nu p6te 
fi vorbă de „spirit11 mens sana solum in cor- 
pore sano; ounvinșl oă modul de nutrire 
influințâză în modul oelmai puternic asupra 
oonservăril și perfecționării omului, și chiar 
a națiunii; sourt vorbind, oonvinși că bună
starea sâu miseria efeptueso prosperarea 
său degenerarea omului, a națiunii ; ne-am 
decis solemnei sg faoem astădl următorul 
legământ:

1.) Noi presenți subsorișii și oei ou inimă, 
oarl nu vor esita a mai subsorie după noi, 
fiind ou toții dorniol de înaintarea nâmu- 
lui nostru, ne legăm și îndatorăm de 
bunăvoie între noi in solidum atât pentru 
present, cât și pe viitor, din asoendenții 
în descendențl, oa sg lucrăm pentru mări
rea și punerea în activitate a „fondu 
lui de ajutorare11 respective „Masa stu
denților săraci, dăr diligențî dela gimnasiul 
român din Brad1*, înființat înoă în anul 1894 
din venitul modest dela o representațiune 
teatrală dată la inițiativa și sub oonduoerea 
d-lui profesor Vasile Boneu de tinerimea 
studidsă din Zarand și jur;

2) Ca sporirea și punerea mai ou 
efeot în activitate a aoestui fond umanitar 
de mare însemnătate, menit de a Bări în 
ajutorul părinților și șoolarilor lipsiți de 
mijlâcele materiale, dâr ou sentiment și 
dorniol de oultură românâscă, sg fiă mai 
ușdră, ne obligăm prin jurământ de a 
susținâ și lărgi aoâstă instituțiune, și a 
pune tot-odată basă unui internat pentru 
studenții săraci în modul următor:

a) Ne vom oonstitui în reuniune ou 
statute („Reuniunea tinerimei pentru masa 
studenților săraci dela gimnasiul rom. gr. 
or. din Brad“) și fiă-oare în oeroul său de 
notivitate, toți din tdte părțile vom lucra 
ou inimă și interes, ca să asigurăm pentru 
aoâstă reuniune, oât mai mulțl mebrii cu 
o ootisațiune anuală anumită.

b) Ca să animăm publicul la jertfă, 
noi și următorii noștri ne vom întruni în 
fiă-oare an în Brad în deoursul feriilor 
mari la o <Ji statorită și binevenită înainte 
de începerea postului Sf. Marii, în o Du
minecă său altă sărbătdre la o ședință fes
tivă generală în sensul statutelor, după-oare 
vom avâ respective arangia un oonoert 
său vr’o representațiune teatrală împreunată 
ou dans.

o) Vom rămână atât noi, oât și ur
mătorii noștri membri aotivl ai reuniunei 
pănă la sfârșitul vieției nostre și după po- 
siția și influința, oe vom ave în viața so
cială vom îndemna pe cei ou suflet nobil 
și mână darnioă la dăruiri și contriburl, 
prin ce nu numai reuniunea pentru masa 
studenților va prospera, oi și vacja, nimbul 
scumpului nostru fooular cultural a gim- 
nasiului să va ridica.

De fulger sS piară 
De trăsnet și puclăsă 
OrI-care s’ar retrage 
Din gloriosul post 

Amin 1

Brad, 30 Septemvrie v. 1900.
loan Șortan par., Drd. med. Tiberiu 

Tisu, Nerva Ouou jur. an. III, Ioan Da
mian jur., Atanasie Popovic! ofic. de bancă, 
Nioolau Pisău ped. o. 111, Victor Faur ped. 
0. IV, Ales. Gligor ped. abs., Iosif Tisu 
teol. abs. și îuvățător, George Omăta corn., 
Sabin Bogdan învăț., George Jula învăț., 
Avram Giurgiu teol. II, Nioolau Thiu teol. 
III, Nicol. Popa teol. IU, Georgiu Al- 
mășan teol. o. II, loan Ardeu ped., Nic. 
Toma ped., Petru Rus ped., P. Câmpean 
ped. o. II, Ioan Jula ped. c. II, Adam Ie- 
zan ped. c. II, S. Glava ped., Nio. Faur 
ped., Fii. Șinaga ped. o. III, Avram Năpău 
ped. c. III, Ilie Mateeș ped. c. III, George 
Nicola teol. o. II, loan Bârna înv., Pavel 
Lazar înv., Petru Circo teol. abs. și înv., 

1 loan Mateiu teol. abs., A. Bodioiu învăț., 

Eman Pop teol. abs. și înv., loan Șipoș 
teol. abs. și înv., Nio. Măteiu jur. o. IV 
etc. eto.

Pentru esactitate:
Vasilie Boneu,

profesor.

Procesul Sturza-Gorciacoff. Din 
Paris ni-se sorie: întâia oameră a tribuna
lului civil din Paris s’a pronunțat Miercuri 
în 10 a 1. o. asupra cererii introduse prin 
prințul Grigorie Sturz», care tindea sg de
dare esecutorii în Fraocia două hotărîrl 
aduse în 17 Maiîi și 11 Noemvrie 1897 de 
curtea de casațiă din Craiova, prin oarl să 
prețueso la suma de patru milidne de franol 
divertismentele operate prin princesa Gor- 
olacof în succesiunea prințului Mihail Sturza.

Judeoata tribunalului e conformă ou 
oonclusiunile date de ministerul public 
cu o săptămână înainte. In consecință ea 
delătură oererea de „exequatur11, lăsându-se 
pe ceea-ce justiția în Francia a statorit 
despre elementele speoiale și distinote ale 
procesului aotual. Ceea-ce privesce oererea 
reoonvențională, formată de prinoipesa Gor- 
clacoff împotriva fratelui său Dumitru Sturza 
prin care reclamă partea ea plătită în oon- 
damnațiunile botărîrei din Amiens (1898), 
tribunalul a refusat’o. Astfel cele patru mi- 
liâne vor ajunge în mâni românesol.

SUIRILE Dl LEI.
— 11(24) Decemvrie

întregirea veniteler preoțesc!. Se 
anunță semi-oficios, oă la ordinul ministru
lui de oulte Wlassics s’au dat din cassa 
statului 1 milion de cortine pentru intregirea 
venitelor preoțimei necatolioe. Mandatele 
s’au trimis deja autorităților bisericesc! res
pective, car! vor ridica banii dela erar, ca 
să-i împartă pe basa datelor și însemnări
lor, ce le stau la disposițiă. Anul aoesta 
au cerut întregirea venitelor oam 4000 de 
preoți. Dintre aceste cereri numai 100 au 
rămas neresolvate. Toți Joeilalțî vor primi 
ulterior ajutdrele pe anul 1900.

-J- Petru Mihllțiu. In 17 1. O. a înce
tat din viață în Oradea-mare, veteranul 
fruntași din sînul clerului gr. unit al die- 
oesei oradane. Petru Mihuțiu, arohidiacon 
onorar, direotor emeritat al gimnasiului su
perior român din Beiuș, protopop al dis
trictului Oradea-mare, paroch gr. unit de 
Oradea-Olosig. Răposatul a ajuns etatea de 
71 an! și împlinise anul al 44-lea, decând 
a fost sfințit oa preot. La înmormântare, 
ce s’a făcut la 19 Decemvrie st. n., a par- 
tioipat un număros publio în frunte ou in
teligența română din Orade. Au pontificat 
vicarul Dr. Augustin Lauran și oanonicul 
Moise Nyeș dimpreună ou mai mulțl 
preoți.

-J- Dr. George Vuia. Eri a fost în
mormântat în Arad Dr. George Vuia, de 
un șir lung de ani medic acolo și la Me- 
hadia și binecunosout în cercuri largi romă 
nesol, oa unul din medioii noștrii cei mai in- 
teligențl și simpatici. Se oia. oă Dr. Vuia su
fere mai de mult. Anul treout fiind cuprins de 
o iritațiune nervbsă acută, el s’a supus unei 
oure într’un sanator din Perkersdorf, lângă 
Viena, pe care după vre-o șase săptămâni 
l’a părăsit restabilit, așa că a putut să-șl 
urmeze regulat praxa s’a de medio în Me- 
hadia în deoursul verei treoute. Tragicul 
său sfârșit, despre oare ne-a raportat o te
legramă, ce-am primit'o dela Arad, a pro
dus acolo cea mai adâncă emoțiune. Imor- 
mentarea s’a făcut eri după amiadl în Ara 1. 
Adresăm f miliei răposatului sincerile nds- 
tre coudolențe.

Arondarea protopresbiteratelor din 
archidiecesa gr. or. a Transilvaniei. 
„Telegraful Român“ de Sâmbătă publică 
la loc de frunte noua arondare a proto
presbiteratelor din archidiecesa gr. or. a 
Transilvaniei, conform botărîrei Siuodului 
archidiecesan, acceptată și de Congresul 
național biserioesc, cu adausul de a-se 
pune în viață ou înoepere dela 1 Ianuarie 
1901. Protopresbiteratele nou arondate 
sunt: Agnita (cu 34 comune bisericesci); 

Alba-Iulia (40 oom. bis.); Brașov (26 oom. 
bis.); Clușifl (33); Cohalm (24); Deva (37); 
Dobra (17); Făgăraș (38); Hațeg (36); Hu- 
neddra (22); Mediaș (31); Mureș-Oșorheid 
(20); Orăștiă (62); Sebeș (25); Sibiiu (26) ; 
Sighișdra (30); Târnava (25); Treiscaune 
(26); Turda (31). Oficiile protopresbiterale 
vor alege din arohivul protopresbiteral tdte 
aotele comunelor, cari s’au îngremiat altui 
protopresbiterat și le vor transpune oficiului 
protopresbiteral respeotiv prin act oficial 
la 1 Ianuarie 1901. Prin arondarea cea 
nouă nu se ating protopresbiteratele Abrud, 
Bristrița, Brâu, Câmpeni, Ilia, Lupșa, Mer- 
ourea, Reghin, Săliște, Unguraș și Zarand, 
oi rămân în stadiul oel veohid. Aronda
rea decretată pentru protopresbiteratul 
Avrig rămâne neeseoutată; tot așa aronda
rea decretată pentru protopresbiteratele 
Cetatea-de-piatră, Deș și Solnoc. Protopo
piatul Geoagiului se desființâză, îngremiân- 
du-se la protopresbiteratele Deva și Orăș
tiă. Se înființeză un nou protopresbiterat, 
al Huneddrei, cu sediul în Huneddra.

Ministrul unguresc de honvedi br. 
Geza Fejervary e bolnav de vre-o oinol săp
tămâni. La înoeput medioii erau de părere, 
oă Fejervary trebue să fiă operat la riuiohl, 
aoum în urmă însă bdla lui a dat spre mai 
bine, așa că nu mai e lipsă să i-se facă 
operațiune.

Onomastica episcopului Popea. 
„Fdia Dieoesană“ din Caransebeș aduoe 
amănunte despre modul, cum ăst-au s’a 
serbat în oentrul dieoesei onomastica P. S. 
Sale episcopului Nicolae Popea. Marți în 
presăra onomasticei P. S. Sa a primit feli
citările tinerimei studiose dela institutul 
teologio pedagogic dieoesan. După cânta
rea unui „Imn ooasional“, olerioul Axentie 
PopovicI a felioitat, în numele întregei ti- 
neriml, pe P. S. Sa, oare răspuudeud a 
mulțumit elevilor pentru iubirea arătată și 
le-a reoomandat ou căldură să ooolâscă mo
ravurile stricate, să devină oaraotere firme, 
de oarl biserioa și poporul are mare fre- 
buință. MierourI s’a săvârșit liturgia cu 
mare pompă, âr după liturgiă P. S. Sa a 
primit numărdse felicitări din partea mem
brilor Consistoriului, Corpului profesoral, 
preoțimei looale — oondușl fiind toți de 
d-1 archimandrit Filaret Musta. L’au mai 
felicitat corpul ofițeresc, Comunitatea de 
avere, magistratul și mai mulțl onorațiorl. 
Intre oei oe l’au felioitat dinafară a fost I. P. S. 
Sa Metropolitul I. Mețianu, I. P. S. Sa Metro- 
politul Iosif al Moldovei, P. S. Sa Episco
pul Goldiș și alțl Români fruntași. Din in
cidentul onomasticei sale episcopul Popea 
a împărțit la 10 elevi diligențî, ou purtare 
bună și săraci, — în părți egale — 200 
corone.

Armenii și recensământul popora- 
țilinei. Se scie, că Ungurii îi socotesc pe 
Armenii dela noi oa fiind și ei o bunăum- 
plutură a nației maghiare, ca de pildă Ji
danii. In ajunul recensământului poporațiu- 
nei un Armean din Clușiti, Mercza Gyula, 
publică un apel cătră toți Armenii, în oare 
îi conjură, oa ei să se mărturisâscă de ce
tățeni on limba maternă armentiscă, său de 
catolici armeni. Armânul Mercza spune, că 
numărul conaționalilor săi în Transilvania 
și Ungaria este de oel puțin 10,000 și este 
absolut necesar, ca cu ocasiunea numărării 
poporațiunei oficiul statistic central să nu 
trâoă peste ei, adecă să nu fiă socotiți drept 
Maghiari.

Procesul „Bunului Econom11. Mier
curea trecută tribunalul din Deva a per- 
tractat un prooes, ce s’a fost intentat de 
procuratură contra editorului foiei „Bunul 
EoonomM din Orăștie pentru două notițe 
de printre noutățile numerilor 6 și 7, în 
cari procurorul a aflat, oă s’ar fi făcut po
litică. Proprietarul fdiei, d-1 I. Mihaiu, s’a 
presentat la tribunal însoțit de-un advocat 
din Deva. După apărare, tribunalul a aflat 
nevinovat pe d-1 I. Mihaiu și l’a achitat de 
orl-ce pedâpsă.

Din archidiecesa Blașiului. Dumi- 
neoă în 16 o. au fost ordinați întru diaconi 
și Miercuri în 19 întru preoți, clericii ab- 
soluțl: loan Sântimbrean, numit adrnin. 
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parochial în Silivașul-rom., distr. Uiâra, — 
Augustin Marou, în Sâncraiii Ciumbrud, 
distr. Aiud. — loan Orișan, în Karâoson- 
falva, distr. Mureș, și Emil Andreșan, dis
ponibil. — Nicolau Tămaș, protop. onor, 
paroch în Grind și Vasile Goșoo, parochîn 
Mogoș-OoșocanI, au fost treouțl ou cjiua de 
1 Ianuarie n. 1901, în șirul preoților de- 
ficiențl.

Concert român în Oradea-mare. 
Din Oradea-mare ni-se oomunică ; Tineri
mea română din Oradea-mare, ca și în anii 
treouțl, a hotărît să arangeze și în anul 
acesta un concert urmat ou dans. Spre 
araugiarea lui s’a constituit în cjilele tre
cute, alegând de patron al ooncertului pe 
venerabilul domn Iosif Roman. La acest 
concert vor păși înaintea publioului din 
Bihor puteri nouă, încă necunosoute în 
părțile acelea.

Alegere de preot. D-l loan Popovicî, 
profesor la șoâla oivilă de fete a Asooia- 
țiunei în Sibiiu, a fost ales paroch gr. or. 
în comuna Gelmar, protopresbiteratul 
Orăștiei.

Petrecerile arangiate de ofițeri. 
Reuniunea militară soientifioă și de oasină 
din loo, a trimis deja invitările pentru pe
trecerile, ce le va arangea în decursul car
navalului, ce vine. Etă programul aoestor 
petreoerl: Luni în 31 Decemvrie n. 1900 : 
Tombola cu concert și dans. Sâmbătă în 19 
Ianuarie 1901: serată dansantă (eventual 
serată Ronacher). Aoeste trei petreceri se 
vor da în casa de conoerte. Joi în 24 lan. 
n. și Vineri în 8 Febr. n. 1901: Sâră de 
dans în toaletă de stradă, în sala oea al
bastră a redutei. Comitetul petrecerilor e 
astfel compus: Președinte: căpit. Sedlak. 
Arangerl: locotenenții Abraham, Glasar, 
Valentic, Albrecht, Labatka, Richter, Milani, 
Persan și sublocotenenții Funkh și Ritter.

Nouă gazetă. In cjiua de 15 Dem- 
vrie v. va apără în Bucuresol „Gazeta Pro
prietarilor*, redactată de câțl-va oonfrațl, 
sub direoțiunea unui comitet de proprietari. 
Țliarul va apără de 3 ori pe lună : la 5, 
15 și 25 ale fiă-oărei luni. „Gazeta Proprie
tarilor11 va apăra interesele proprietarilor 
urbani.

Copil mâncat de vulturi. Un cas 
înfiotător s’a întâmplat cjdele aoeste în 
comuna Polona din oomitatul Vaș. O fe- 
meiă săracă, ou numele DavidovicI, s’a dus 
în pădure după uscături, purtând pe brațe 
un oopilaș. Sosită aoolo, pe copil l’a așecjat 
jos, âr ea adună lemne. Femeia din oe în 
ce s’a depărtat tot mai mult de copil, lă- 
sându-1 singur. Când mama se întorse la 
copil, spre mirarea ei află numai nisce 
cârpe pline de sânge. La început femeia a 
oretjut, că nisce lupi i-au mâucat oopilul, 
mai târcjiu însă B’a adeverit tristul fapt. 
Din înălțime adecă doi vulturi s’au lăsBt 
jos, la locul unde a stat copilul și adunară 
și cârpele pline de sânge, duoendu-le în 
cuibul lor. Femeia desperată alergă plân- 
gâud acasă. Sătenii s’au urcat la cuibul 
vulturilor, unde au aflat pe stâncă âsele și 
capul plin de sânge al micului copilaș. El 
a fost mâncat de vulturi.

Incidentul dela Academiă. Sub 
•acest titlu „Evenimentul11 din Iași publică 
în numărul său de Marți, 5 (18) Deo. ur- 
mătorea notiță relativă la serbarea jubileu
lui universității din Cernăuți :

„Vineri după amiatjl, Academia Ro
mână a ținut ședință intimă sub președința 
d-lui Iaoob Negruzzi. La ordinea cjilei era 
cetirea raportului d-lui Sturdza, asupra mi- 
siunei sale ca reprezentant al Aoademiei 
României la serbarea jubileului de 25 ani 
al universității din Cernăuți.

„Pe când d-l Sturdza îșl cetea dis
cursul pe oare-1 rostise și oare trata des
pre importanța oulturii germane, fu între
rupt de d-l B. P. Hașdău, oare făcu obser
vația, că într’un oentru româneso, cum e 
Cernăuții și ca representant al Academiei 
Române, ar fi fost mai nimerit să vorbâsoă 
despre cultura română.

„Observația aoâsta a fost de natură 
să scâtă din țîțînt pe d nul Sturdza, care 

ajunse la un grad de violență atât de 
mare, înoât președintele a trebuit să sus
pendă ședința.

„De aoeeașl părere ou d-l Hășdău a 
fost și d-l Nioolae Ionescu. D sa faoe isto- 
rioul universităților germane, oarl au avut 
ca basă studiul limbei latine; așa de pildă 
în Bolonia oursurile și prelegerile se făceau 
în limba latină. Mai târcjiu s’a introdus în 
universități pretutindeni limba națională a 
regiunei. In Bucovina majoritatea popula
ției o formâză Românii. In universitatea 
din Cernăuți însă, oursurile se predau în 
limba germană. Este un început demoder- 
nisare acesta, dâr un început trecător, și e 
regretabil, că representantul Aoademiei ro
mâne a venit să vorbâsoă tocmai despre 
importanța studiului limbei germane în loc 
o* să sprijinâsoă aspirațiile Românilor bu
covineni".

Resboiul din Africa-sudică.
Soirile telegrafice din urmă arată, că 

situația este fârte gravă și nefavorabilă pen
tru Englesl. Burii încep să opereze cu mare 
iuțâlă și suooes în tâte părțile.

Luorurile stau mai rău în colonia Cap. 
Burii, cari au năvălit în coioniă, au ajuns 
neîmpiedeoațl pănă la linia ferată, ce duce 
în Capetown și la Houtkraal au distrus ca
lea ferată și stațiunea.

Burii în Capland înaintâză cu celeri
tate spre sud și Olandesii li-se alătură în 
mare număr. Olandesii din partea nordică 
a Caplandului s’au resculat cu toții.

După o telegramă, ce o primesoe din 
Capetown agenția „Reuter", oele trei ar
mate bure, cari au năvălit în Capland, sunt 
conduse de Hertzoq, Filip Botha și Haas- 
brock. A mai treout peste rîul Oranje încă 
o trupă de Buri mergând spre întărirea ce
lor din Philipstown.

Tot din Capetown se telegrafâză, că 
Burii au ooupat orașul Britstown.

Intr’aoeea scirl forte rele pentru En
glesl sosesc și din Transvaal și Oranje. Pe 
oând generalul bur Delarey se luptă lângă 
Kriigersdorp ou călăreții lui French, o 
trupă de Buri a apărut la Elandsfontein 
cu scop de a distruge oalea ferată și a tăia 
astfel legătura lui Kitchener cu Capland. 
Și în partea vestică din Oranje a apărut 
o trupă de Buri, amenințând serios orașul 
Kimberley, de unde Kitchener a trimis 
aprâpe întrâga garnisdnă în Capland.

întâmpinare.
La corespondența apărută în Nr. 244 

a. o. al fâiei nâstre ca răspuns la întâm
pinarea d lui loan Petranu publicată în 
Nr. 222 al „Gaz. Trans." din anul curent, 
acesta ne trimite aoum o replică, căreia îi 
dăm loc aiol din cuvânt în cuvânt în totă 
partea ei, oe se ține striot de obiect:

Arad, 3 (18) Deoemvrie a. c.
Onorată Redscțiune! La replica co

respondentului anonim din Nr. 244/1900 
al „Gazetei Transilvaniei" Vă rog să-mi 
dațl voie a refleota următorele:

1) Veu. Consiatoriu dieoesan în șe
dința plenară ținută la 12 Aug. 1896 sub 
presidiul înalt Prea Sfinției Sale Domnului 
Metropolit actual, pe basa oalificațiunei 
mele, m’a definitivat în postul de profesor 
seminarial.

2) In oe privesoe chestia predioării, 
las să urmeze aci aot.nl dat de protopres- 
biterul tractual.

Este deol evident, oă în intervalul 
scurt, cât am stat ca paroch în Șiria, am 
predicat, nu odată, precum afirmă mali
țiosul oorespondent, ci de 11 (un-spre- 
rjece) ori.

Cu deosebită stimă:
loan Petranu.

Actul de care se amintesoe mai sus 
la punct 2) este oopia unei scrisori adre
sată de protopopul Șiriei părintelui loan 
Petranu, în care se d’oe:

Pentru-ca să dovedesc, că pe nedrept 
ai fost acusat (în corespondența apărută 
în „Gaz. Trans." Nr. 194 din a. o.) în 
punctul ținerii predioelor, ca șef îmi îm
plinesc o datorință, când îți notific, că 
oeroând datele activității preoțimei trac- 
tului Șiriei, am aflat, că Ioan Petranu 
preot în Șiria, a predicat: 1) în 1889: a) 

în cjiua întrărei în biserioă, b) în a doua 
fli de Crăoiun, fără espunerea obiectelor. 
2) In 1890: a) în Dumineoa Vameșului și 
Fariseului, despre rugăciune; b) în Dumi
neoa I din paresiml despre post; o) în 
Dumineca VI din paresiml despre intrarea 
lui ‘Isus în Ierusalim; d) în Dumineca 
Tomei despre necredință ; e) la sărbătorea 
sfinților Apostoli Petru și Pavel, despre 
faptele acestora; f) la aniversarea morț i 
Marelui Andreii!. 3) In 1893 înoă a ținut 
3 predici fără indioarea obiectului. In aoest 
an a fost reclamat ca profesor la Arad.

Scrisârea e datată din Șiria la 9 Oot. 
1900 și subsorisă de George Popovicl, pro
topop al Șiriei. — Pentru oonformitatea 
oopiei cu originalul, e semnat Iancu Ste- 
fănuțiu, seoretar consistorial, și lângă sem
nătură e pusă stampila oonsistoriului die
oesan gr. or. din Arad.

Necrolog.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

aduo la ounoscință încetarea din viață a 
iubitului soț, tată, fiu, ginere și nepot:

Dr. George Vuia,
medic, fundator și president al direcțiunei „Victoria" 
întâmplată la 8/21 Decemvrie a. o. în etate 
de 50 de ani și în al 20-lea an al fericitei 
sale oăsătorii. Imormântarea se va faoe Du- 
mineoă la 10/23 Decemvrie a. o. la ârele 
2 după amâtjl.

Arad, la 8 (21) Deoemvrie 1900.
Livia Vuia năso. Maniu, soția. Dora, 

Hermina și Salvator, fioe și fiu; Marta 
Vuia, năso. Papp, mamă : Hermina Maniu, 
năso. Hnioa, săcră. Colonel AlexandruLupu 
și soția Blanoa Lupu, unohiîi și mătușe:

*
— Iosefa Ciura n. Popovicift a în 

oetat din viață în 20 Decemvrie la âra 1 
din nâpte, după împărtășirea cu Ss. Taine, 
în anul al 56 lea al vieții și al 31-lea al 
fericitei sale oăsătorii. Osămintele-i pămân- 
tesol i-s’au depus spre veolnioă odichuă 
Sâmbătă în 22 Decemvrie 1900, la ârele 
2 d. a. în oimiteriul bisericei greoo-oatolice 
din Abrud. Pe răposata o jeleso: Alexandru 
Ciura, soț. Eugenia m. Simu, Alexandru, 
Basil, Nioolae fii. loan Simu ginere.

Fie-Ie țărîna ușâră !

Literatură.
„Enciclopedia Română*, publicată 

din însăroinarea și sub auspioiile „Asocia- 
țiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român", de )Dr. C. Diaoonovich, 
prim-secretarul Asooiațiunii, — a apărut 
fasc. XXII al aoestui dicționar enoiolope- 
dio, cuprindând ouvintele Libelula—Manhu.

Numărul articolelor aoestui fascicol 
treoe mult peste 1000, și anume oonține 
restul literei L. și vre-o 500 cu inițiala M. 
Partea oea mai interesantă pentru noi a 
publioațiunii, și anume artioole istorioe și 
biografice românesol, de astădată ni-se pre- 
sintă în număr deosebit de mare și în es- 
tensiuue, oe treoe peste cadrul unei mid 
enoiolopedii, dâr care e pe deplin justifi
cată prin importanța sugetelor. Din aceste 
artioole remaroăm : Literatura (M. Strajan) 
Lucaoiu, Lugoș, Lytuon (D. Onciul), Mai- 
lat, Maior, Maioresou, Măldăresou, Mănăs
tire, Mangra, Maniu, Manliu, eto. Igiena: 
Lupus, Mălaiu, Malaria, Mămăliga. Din ce
lelalte artioole amintim: Liber schimb, Li
cheni, Limba, Limbric, L’Independanoe Bou- 
maine, Linne, Lipova, LipovanI, Lipsea, 
Lissabona, Livingstone, Lobkowitz, Loche, 
Londra, Lombroso, Lânyay, Loteria, Ciril 
Luoari, Ludovic, Luna, Lupu, Lupul, Lu
ther, Lutherana biserica, Lyon ; Macedonia, 
Maohiavelli, Madrid, Maghiari, Magnetism, 
Maimuța, MalaiezI, Mamifere Mandioevsohi 
(Dr. Sbiera), Mangan, Manifest, etc.

Abonamentele se fao la W. Krafft în 
Sibiiu (deposit general pentru România : E. 
Stork, Bucuresol) și se primeso numai pen
tru publicațiunea întregă. Prețul de pre»u- 
merare pentru un tom broșurat oor. 20.—, 
legat cor. 23.20 (în România: lei 25. —, 
resp. 28.50). *

„Moda Ilustrată* e un jurnal săp
tămânal, care ține în curent pe abonatele 
sale cu tot oe e mai nou, frumos și prao- 
tio, atât în lucru de mână, oât și în albi
turi, diferite toalete precum și pălării. Apare 

în Buouresol, strada SărindarI 11. Abona
mentul pentru un an 10 lei în țâră, âr pen
tru străinătate 10 lei.

*
„Pe pragul mormântului*. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora" din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul George Simu. Aceste versuri de 
jale, pe csre autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al său, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
clasificate, după cum spune însuși autorul 
în precuvântare, „în partea 1, oare cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen
tru acel popor, care aprope singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa", âr par
tea II. ou prinde versuri de jale pentru căr
turari. Acâstă oărticioă, ouprincjend 118 
pagine, costă numai 25 cr. plus 3 cr. porto 
și se pâte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu".

ULTIME SCIRL
Londra, 23 Decemvrie. De cj©c0 

cjile Londra este intr'o ferbere continuă 
din causa șcirilor fârte grave, ăce so
sesc din Africa de Sud. Astcjh la 
vestea, că Burii au ocupat orașul Brits- 
town din Gapland, emoțiunea a luat 
proporții forte mari. Sub presiunea 
veștilor din Africa de Sud, guver
nul a hotărit să trimită cât mai cu
rând o espediție de 20.000 6menl. 
Lumea începe se acuse pe genera
lul Kitchener, spunând ca numai cru
zimile lui au produs o înverșunare 
atât de mare printre Buri, provo
când în același timp și pe Olandesii 
din Capland.

„Daily Telegraph" propune sS 
se retrimită generalul lord Roberts 
la Petroria.

Londra, 23 Dec. „Daily Mail" 
primesce o telegramă spunând, că 
întreg poporul Caplandului este în plină 
revoluția și că râsculații sunt aprovi- 
sionațl pentru a purta râsboiul de 
guerillas un an întreg.

Anvers, 23 Decemvrie. Pănă 
asâră târcjiu a durat lupta sângerăsă 
dintre lucrătorii greviști, cari au atacat 
pe lucrătorii aduși din provincie și din 
străinătate și între poliție. Greviștii 
erau în numer de 4000. După o 
luptă sângerdsă, greviștii au fost des- 
armațl. Sunt doi morțl, 80 răniți, 
numeroși arestați.

lin e<; sc.
Templul din Bangkok. Wat Saket 

principalul templu din Bangkok (Siam), era 
oelebru pentru brutalitățile oe se petreceau 
întrânsul, Dâeă murea vre-un nenorocit 
siamez, oare nu avea banii necesari ca să 
i-se ardă cadavrul, atunci corpul era adus 
în aceat templu și un oioolu îl tăia în bu
cățele, dându-le de mâncare cânilor și por
cilor de cari templul era plin. Regele Chu
lalongkorn, reîntors din călătoria sa în Eu
ropa, & deiființat acest sălbatec speotacol.

Credința în vârcolaci. Multe po- 
pâre cred, oă unii âmenl se prefao în lupi 
și at.aoă pe alțl âmenl, le sug sângele sâu 
le mănâncă inima, eto. Credința e, că nu 
din răutate și cu voință se face ori și cine 
în vârcolao, oi din pricina unei îmboldirl 
la oare nu se pâte împotrivi. In Celebes se 
crede, că te poți molipsi de acâstă bâlă și 
nu de-a dreptul prin atingere ou oei ce pă
timesc, oi alingendu-te de lucrurile între
buințate de dânșii. De pildă un copil se 
pâte faoe vâroolao, dâcă mănâncă din ore
zul lăsat de tătă său, presupunând, că ta- 
tă-său e vâroolao; un om bând din vasul 
din care a beut un vâroolao.

S’ar putâ orede oă, fiind convinși de 
cele înșirate mai sus, locuitorii din Celebes 
ar fi biâncjl față cu vâroolacii; lucrul e 
însă tocmai dimpotrivă și uoid fără mila 
pe oel care, după părerea lor, a fost dove
dit a fi vâroolao. Asemenea procese contra 
vâroolaoilor se întâmplă și în cjilele nâstre.

Proprietar-. Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil; Traian II. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din SSrașov, 

S3 pot procura următbrele cărți:

Scrieri iiieraro pentru popor.
„Caractere morale, esemple și sen

tința culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de Joan Popia, 
profesor. Cetitorul află în acâstă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legeneie seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

ȚJilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

itr tom Ii are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1’60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localisată de zi. Foj>n. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vrău să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după rnărte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
(Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă novele pentru popor 
de G<ortie Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor Z. P. Beteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela șcălă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Bopo. Prețul 60 cr. 
cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare ou povești din Bănat, de G. Câtană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 or.
(ou posta 70 cr)

linsa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (ou posta 28 cr.;

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Beteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de- 
șărtă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.) 

I/ira Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antoni» 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. P. Beteganul. Pr. 12 cr 
ou porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. BOegaxul. Vre-o 
60 de poe.-ii glumețe. Pr. 40 cr. (-|- p. 5 cr.l

Din trecutul Silvaniei, legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 or.)

„Preotul din NoieniA, narațiune is
torică din văcul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
ienesce de Dr. Iuliu Dragoș. Prețul 70 cr.

5 cr. porto).
Părintele Nicolae, schiță din viăța 

preoților de G. Sini". Pr. 30 cr. -ț- 3 cr.porto).
Poesii de V. B. Buticescu. Prețul era 

la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(ou posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.)

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
sorise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

Suspin și aimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

liîsete și zâmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Consider ațiuni istorice asupra 
asociațiunii popărelor și aplicațiunea 
lor la națiunea ndstră de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl., (~|-o cr. prt.)

„Amicul bun*, coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto. >

„Călindarul Plugarului",
pilele acestea a eșit de sub tipar 

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

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

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); 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. 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, (-}- 5 b. 
porto postai.) Vendeiorilor se dă rabat cu
venit.

Cursisl pieței Brașov.
Din 24 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Oump. 18.70 Vând. 18.80 
Argint român. Oump. 18.30 Vând. 18.40 
Napoleond’orl. Oump. 19.— Vând. 19.10 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble Rusesc! Oump. 127. Vând. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.74 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vând. 101.—

Publicare de lîcitațiune.
Pe temeiul deeisiunei on. jude

cătorii de cerc reg. din loc, cu data 
de 14 Decemvre 1900 Nr. 1900 O 
411/4, se vor vinde în 2 Ianuarie 
190! st. n. înainte de ame(|l la 9 ore 
obiectele mobile, ce se țin de lăsă- 
mântul lui Nyâgai Jănos curelar re- 
posat în acest oraș la 14 Nov. 1900, 
cari obiecte constă din marfă de cu
relar și mobile de casă, și sunt pre
țuite în total cu 4573 cor. 28 banî, 
cu licitație și în bani gata celor ce 
vor oferi mai mult.

Amatorilor li se face cunoscut
prin acesta

Brașov, 24 Decembre 1900.

ca comisar esmis pentru licitație.DIGESTIV
a farmacistului A. Thierry’s

Prav universal englesesc pentru mis
tuire, se recomandă ca remediu la ori 
și ce suferințe de stomac. Escită ape
titul și ajută mistuirea. Fiă-care cutia 
trebue să fiă provădută cu subscrierea 
producentului. O cutie trimite franco 
după primirea prețului de 3 COrdne 

Apotteter A. Thierry’s Balsain-Fahrik, 
în Pregrada bei Rohitscb-Sauerb’unn.

așezământul

fine, se pot că-

Nr. 274-1900.

Antreprise ie pompe funebre

BSrașov, Sti’ada S’orțiâ Wb*. G2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte,

său de înmormântare bogat asortat tn carl tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicriul’! de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor siCffiurilOB.' de leiMBl? de 
metal și imitațiuni de metal și de leiam de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copiîj precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prOll(B|>t ȘE ieftin, iau 
asupră-mi și ti'ansp orturi «ie inorți m "streinâtate.

La cașuri de morte a se adresa la
16_„ E. TT u t se k.
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Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai te 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot te 
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felul de caractere de litere din cele mai moderne
© este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBTÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.A.TTTTE. 
roi plmoDicE.

BILETE DE VISITĂ
DIEEBJTE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

a

Comandele eventuale
tipografiei, Brasov Tergul Inului Nr. 30, eta- 

‘ ’ ’■ . ............................ . — Co-

și acurateță, precum:
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Ani/veA/lc, in iold măx/i/mca-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMOMENTARI.

se primesc în biuroul

Cc'a

© gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate.
(5 mandele din afară rugăm a le adresa la
H Tipografia A. MTOEȘIAOT, Brașov. ’

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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