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Vestejirea guvernului bucovinean.
Am amintit calele acestea de 

pășirea energică a deputatului na
tional român Dr. Iancu cav. de 
Flondor în dieta provincială, în con
tra sistemului volnic și asupritor in
trodus de presidentul Bucovinei, fai
mosul Bourguignon, Soțul seu de 
luptă Dr. George Popovicî fiind bol
nav și neputând lua parte la ședin
țele dietei, a remas sarcina de-a 
combate volniciile guvernului numai 
pe umerii tînerului deputat Flondor. 
Acesta s’a și degageat de îndatori
rea sa cu ocasiunea desbaterei bud- 
getare, într’un mod, care n’a putut 
decât se ridice vafla luptătorilor din 
sînul partidului poporal național.

Discursul, ce l’a ținut d 1 Flon
dor cu acea ocasiune, a avut de scop a 
dovedi, că guvernul Bucovinei nu 
merită încrederea țârii și că îndeo
sebi Românii se simt fbrte asupriți 
și nedreptățiți sub acest guvern, al 
căruia șef nu lasă se trâcă nici cea 
mai mică ocasiune, ca se nu-și dea 
pe față direct ori indirect dușmănia, 
ce o nutresce față cu Românii bu
covineni.

După-ce a arătat în ce stare mi- 
rerabilă se află finanțele țerii și a 
înșirat mai multe esemple luate din 
esperiențele timpului din urmă pen 
tru a dovedi ingenerența dăunătdre 
a guvernelor, în urma căreia finan
țele țerii au suferit multe lovituri 
grele, deputatul Flondor trece la altă 
seriă de pecate ale guvernului, cri
ticând aspru în trâcet modul cum 
s’a purtat presidentul țerii față de 
preoții bisericei gr. or., multele și 
nenumăratele șicane, ce vin din par 
tea lui, care merge acum așa de
parte, încât se amestecă și influințâză 
chiar și în afaceri de ondre.

Cu tote-că a fost întrerupt ade
seori de Rutenul Nicolae Wasilko 
într’un mod necalificabil, d-1 Flon
dor șl-a păstrat calmul și i-a ripos
tat cum se cuvine între aplausele 
celor, cari au recunoscut îndreptăți
rea sa. Apoi a trecut la abusurile, 
de care s’a făcut culpabil guvernul 
țerii la alegeri și a ilustrat volni
ciile lui strigătdre la ceriu cu cele 
întâmplate mai ales la alegerile de 
electori. A arătat cum căpitanii dis
trictuali, cari erau în prima linia 
chemați se vegheze ca alegerile se 
fiă cu totul neinfluințate, au umblat 
se facă propagandă pentru candi- 
dații guvernului și au intervenit pen- 
tru-ca se amăgescă pe cei din par
tidul român se cedeze guvernului 
teren în alegerile de electori. A ară
tat cum deregetoria politică a pro
cedat în mod ilegal și cu totul ar
bitrar, așa că Românii au fost siliți 
se apeleze în multe cașuri la jude
cător.

La actul alegerei din Storoji- 
neț, volniciile și-au ajuns culmea. 
Agenții guvernului au mobilisat 24 
de gendarmi, cari la un semn dat 
de comisari au atacat pe alegătorii 
români și i au tratat cu patul puș
tii și cu împunsături de baionete, 
pe când alegătorii guvernului erau 
introduși în localul de alegere pe 

ușa dindărăt și prin ferâstră. Mai 
mulți alegători români au fost ră
niți și unii chiar grav.

Pentru abusul autorității, ce s’a 
comis aicea din partea căpiteniei dis
trictuale, vorbitorul face responsabil 
ca autor intelectual pe însu-și presi
dentul țării și conchide, ,că dăcă față 
de alegătorii români din Storojineț 
s’a procedat atât de brutal și mișe- 
lesce, se pote înțelege cum s’a pro
cedat pe acolo, unde inteligenta ro
mână n’a fost așa de bine represen- 
tată. Prin acesta, flise, s’a făcut o 
mare nedreptate nu numai partidu
lui național român, ci țării întregi, 
și deci trebue să protesteze solemnei 
în contra unei astfel de procederi.

Aici mareșalul-președinte l’a în
trerupt și l’a amenințat, că-i va re
trage cuvântul, dâcă va mai conti
nua a vorbi despre aceste. Astfel a 
fost întreruptă în mod brusc vorbi
rea d-lui Flondor, călcându-se liber
tatea cuvântului. Protestul lui din șe
dința dela 20 1. c. a dietei bucovi- 
nene, a aflat însă răsunet în tdtă 
țâra, fiiind pentru Românii din Bu
covina un imbold de a nu slăbi în 
lupta contra unui sistem atât de 
dușmănos națiunei române și păgu
bitor țării, și ei vor continua lupta, 
căci causa lor drâptă mai curând 
seu mai târfliu trebue să învingă.

Cum vor fi. alegerile? întrebarea 
aoâsta se ventilâză aprbpe 4>lnio în pressa 
maghiară, de tote nuanțele. Ea preocupă 
mai ales pe vechii deputațl partisanl ai lui 
Tisza și Banffy, cari cu tristeță iau scire 
despre fiă-care sohimbare, oe se face de-un 
timp înebee în corpul fișpanilor. Au fost 
înlocuiți mai bine de cjece fișpanl, în cari 
Coloman Szell n’avea deplină înoredere, și 
înloouirile acestea s’au întâmplat mai ales 
în comitatele, unde olica tiszaistă-banffystă 
esercita până acum influență, terore chiar. 
Cu tbte acestea organele lui Szell asigură 
urbi et orbi, că la alegerile viitbre n’au să se 
mai repete întâmplările din trecut și că 
guvernul va evita aplicarea forței și a te
rorismului. Etă ce cetim anume într’o fbie 
din Pesta, care indirect sprijinesce pe Szell:

In urma fusiunei partidei naționale 
(apponyiste), partida guvernamentală s’a mă
rit, dâr cu tbte acestea ea nu întră în acțiunea 
elaotorală ou liniștea, că în urma fusiunei 
îșl va putâ păstra și în viitor proporțiile 
mari oăștigate prin oontopirea săvârșită. 
La nouâle alegeri, partida nu va lupta ou 
armele ou oarl a luptat în trecut. Abiaddcă 
pbte conta cine-va la sprijin material, ceea-ce 
aduce ou sine, oă partida (liberală) va re
nunța la mandate, pe oarl în trecut le-a 
cucerit în virtutea principiului voinței ne
înfrânte. Afară de aoâsta în provincie nu 
s’a făcut înoă pe deplin fusiunea partidei 
naționale (apponyiste) ou partida guvernu
lui. Mulți din fosta partidă națională nu 
renunță la punctul de privire oposițional 
și așa se pare, oă mai ourend vor păși 
oa candidați ai partidei independente. Gu
vernul va evita orl-oe formă a terorismului (?) 
Szell însu-șl e de părere, că mai buouros re
nunță la majoritatea mare de acjl și mai bucu- 
ror serazimă pe partida formată din elemente 
omogene și astfel mai consolidată, la oare 
pbte conta necondiționat. In vorbirea lui 
de anul nou, ministru-președinte va face 

probabil alusiunl la aceea, oă ou oe fel de 
devise va întră partida liberală în lupta 
electorală. In manifestul electoral al parti
dei va domina aooentuarea „liberalismului^, 
„unitatea statului maghiar11 și „susținerea 
basei dela 1867“... Inobna pănă aoum eîncă 
fbrte turbure, atât însă se pbte 4’oe> că 
viitorea cameră se va deosebi mult de cea ac
tuală. Mulți din aoeia, cari jbcă rol în ca
mera de acjl, abia dâoă 6e vor mai afla și 
în oamera viitbre.

Desbaterea Adresei în Senatul 
român.

Ședința dela 4 Decemvrie st. v.
D-1 P. P. Carp, președintele consiliului 

de miniștrii și ministru de finance: Am cerut 
cuvântul chiar la înoeputul acestor desba- 
terl, pentru două motive: întâiu pentru-oă 
am oreejut, oă este un act de diferență din 
partea guvernului față cu șeful partidului 
advers, ca sâ nu-1 fac să aștepte prea mult 
un răspuns; și al doilea, pentru-oă m’am 
buourat de tonul neobiolnuit de moderat și 
de cumpătat al d-lui Sturdza, și banca mi
nisterială s’a temut, oă pbte vre-un orator 
mai înflăcărat să nu dea disouțiunei nbstre 
o întorsătură mai aprinsă, decât aceea pe 
oare a vrut să o dea d-1 Sturdza.

Din cuvântarea d-lui Sturdza am în
vățat unele lucruri, cari sunt oam nouă pentru 
mine, am aflat: oă partidul liberal nu !aș- 
tâptă — dâoă am însemnat bine ouvintele, 
— puterea, decât dela parlament seu dela 
rege și desprețuesce să o ia de pe stradă.

O declarațiune fbrte importantă și nu 
numai importantă, dâr și măgulitbre pen
tru mine, oarejîn tot-dâuna, o soițl, am fost 
ostil întrunirilor publioe, atunci când aoele 
întruniri nu sunt întruniri electorale. Tot- 
dâuna am <fis, oă nu sunt deoât doi factori 
în țâra acâsta, cari trebue să desemneze 
fie-oăruia din noi locul, pe care să-l luăm, 
la putere său în oposițiune, și acei doi 
factori nu sunt decât Regele și Parlamen
tul, și prin urmare îmi pare bine, că d-1 
Sturdza reounbsce și d-sa esistența acestui 
adevăr și sunt convins, că de astăcjl înainte 
nimeni nu-1 va mai vedâ pe stradă în ca
pul poporului. (Ilaritate, aplause).

D-1 Sturdza a început însă prin a ne 
aousa, oă voim să inaugurăm o eră de po
litică autoritară. Dâr când a fost vorba de 
economii, tot d-1 Sturdza 410ea: trebue să 
impui parlamentului, dâoă nu vrea econo
miile, cari trebueso făcute ou orl-oe preț.

Va să d-l0 Sturdza, sunt mo
mente în care un guvern trebue să fiă au
toritar — și atunol nu mai înțeleg aouea- 
rea, oăol nu ne găsim în situațiuDe nor
mală. Este un cine va, pe care nu l’ațl acu- 
sat, și pe oare sunt nevoit eu să-l aous, 
sunt majoritățile; jumătate din cheltuielile, 
oarl s’au făcut, sunt datorite pornirei ma
jorităților spre cheltuell, sunt datorite slă- 
bioiunei guvernelor fată de aoele majorități.

Am ajuns aoum în situațiunea aceea 
anormală, că trebue pusă o stavilă tendin
țelor majorităților de a chtltui. Acesta e 
sensul cuvântului rostit în cameră, că po
litica guvernului trebue să fiă o politică au- 
toritativă', și sunt satisfăcut, d-le Sturdza, 
că rostindu-vă că trebue să impunem eco
nomii parlamentului, ați justificat aoel cu
vânt .

D-1 Sturdza a 4’s> suntem cu toții 
vinovațl. Dâr s’a resolvat însă, în Cameră 
un lucru: dâoă suntem ou toții vinovațl, 
bre cine este mai vinovat? Cel oe comite 
o greșală, când nu e prevenit, seu cel ce 
comite o greșală, când e prevenit? Mi-se 
pare, că acela, oare comite o greșâlă oând 
e prevenit. Că noi, conservatorii, atunol 
oând ne găsiam față cu esoedente și am 
cheltuit prea mult, recunoso oă am făcut 
rău. Dâr ce să die de aoeia, care a ohel- 
tuit prea mult atunci când începuse era 
deficitelor, ce să 4*° ds aceia cari oheltueso 
prea mult atunol, când se găsesce un om, 

un om pe care-1 invocăm și noi ca o gloriă 
a nbstră, un om de a oărui autoritate noi 
oei dântâiîî regretăm oă nu ne mai putem 
folosi și oă nu mai e decât o amintire du- 
rerbsă, regretatul Ghermani, care îi îndemna 
la economii și le arăta oalea fatală, ce ur
mau ?

Ei bine, de oe invocați asta4l pe ră
posatul Ghermani, când nu a-țl voit să-l 
asoultațl când era încă în viață? (Aplause).

Ne-ațI cetit discursurile lui Ghermani 
la adresa d-lor Mânu și Gantacuzino, dâr 
de oe nu ne-ațl cetit disoursurile lui Gher
mani la adresa d-lui Pallade (ministru li
beral)? De oe nu ne-ațl amintit, că la aoest 
sfat cumpătat și basat de esperiență, d-1 
Pallade a răspuns ou un ditirambio discurs 
despre starea înfloritbre a finanțelor nbstre, 
afirmând că de astă4l înainte are să fiă o 
eră de prosperitate,)cum nu s'a vă4ut înoă 
în țâră ? (Ilaritate).

De aceea, d-le Sturdza, să lăsăm au
toritățile la o parte, autoritățile nu au va- 
lbre decât atunol, când urmezi sfaturile 
lor ; dâr oând aoele autorități, după-ce nu 
le-ai urmat, nu le invool deoât ca o armă 
în contra adversarilor, atunol îmi permit să 
4ic: ați recunoscut în trecut acea autori
tate, a8tă4l, oând o invocați în contra ami- 
oilor ei, o înjosiți. (Aplause).

Să venim aoum la fbrfeoile oele mari: 
Eoonomii!

D-lor, întâiii să ne dăm sâma de un 
luoru: teoria acâsta, oă înainte de tote tre
bue să faoem eoonomii și ârășl eoonomii, 
este ea posibilă în tbtă puterea cuvântului? 
Eu cred, oă și esperiență popbrelor și soi- 
ința, a oărei autoritate îl place d-lui Sturdza 
s’o invboe tot-dâuna, este contra aoestei idei.

Un stat are neoesitățl, față de cari 
nu poți să faol eoonomii, și atunol când nu 
poți să faci aoeste economii, nu-țl rămâne 
alt lucru, decât a orea resurse, ca să pui 
pe stat în posibilitate de a merge înainte.

Va să 4'că, un budget bun nu pbte să 
fiă decât aoeia, oare ține echilibrul perfect 
între cheltuelile neoesare și economiile po
sibile, și aci ași fi dorit în aplicarea fbrfe- 
cilor să ne indioațl: cari sunt cheltuelile 
necesare și oarl sunt oheltuelile de lux; 
tăiațl cheltuelile de lux și, dâoă făcând 
acâsta tot nu puteți să ajungeți a îndestula 
cheltuelile neoesare, atunci creați imposite.

Voiîi esamina situația resurselor nbstre, 
luând cifrele d-lui Sturdza, pe cari eu nu 
le pot primi, oăol dâoă le-ași primi ar tre
bui să întocmeso un budget mai mare de
cât cel dela 1893/4, pe care d-1 Sturdza 
vrâ să ni-1 presinte oa normă.

D-1 Sturdza a spus reounosoând, oă 
trebue cel puțin 125 milibne cheltuell pen
tru îndestularea nevoilor statului. Trebue 
să adaugem 97 de milibne anuitate publioă 
— aici nu încape discusiune — face 222 
milibne. Mai trebue Bă mai adaugem spo
rirea lefurilor Qfițerilor, primele zahărului, 
faoe 229 milibne. Prin urmare budgetul 
preconisat de d-1 Sturdza ou 125 milibne 
inițiale ajunge la 229 milibne, pe oând 
sper, că budgetul nostru nu va trece peste 
227 milibne și jumătate. Am msre încre
dere în aoâsta.

Dâr chiar de am admite, că cu cele 
125 milibne inițiale ale d-lui Sturdza am 
ajunge la un budget de 217 milibne, din 
care 97 milibne sunt anuitate, 60—65 mi
libne vor fi lefurile ohiar așa reduse, cum 
le vrâ d-1 Sturdza, âr 30 milibne ohel- 
tuâla armatei, fac cu totul 192 milibne. 
Pănă 217 milibne rămân 25 milibne. 
Va să 4ică cu 25 milibne noi ar trebui să 
îndestulim tbte celelalte nevoi ale acestui 
stat, ceea-ce e absolut imposibil, sunt șo
sele, material de școli etc. Desfid pe ori 
cine să guverneze o’un asemenea budget.

Vă gândiți la eoonomii, dâr nu vă 
gândiți la nevoile seribse ale aoestui stat. 
Și dâoă e nevoie a face saorifioii pentru a 
mănținâ posiția la care am ajuns prin 
munca tuturor, le vom face, și dâoă parla
mentul nu va voi să le facă, d 1 Sturdza 
m’a învățat rețeta: mi-a 4'8 1® impun
parlamentului (ilaritate).
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Aoum, după-oe r'am spus, că ou ci
frele d-lui Sturdza ajungem ia resultat oon- 
trar de cel visat de d-sa înțeleg, pentru-oe 
a spus, oă nu vrâ să ajungi la putere. 
Numai unu, care nu vrea să ajungi la pu
tere, ptite să spue lucruri de aceste, oăcl 
acela, care vrâ să vii la putere, se espune 
a fi crud desamăgit a doua c}i de realita
tea lucrurilor, și atunci va nasoe adevărata 
neîncredere.

D-l Sturdza nu vrâ să alienăm dis
ponibilitățile acestui stat. ScițI, care sunt 
scadențele ntistre la 1 Aprilie și că atunci 
avem să faoem față la plăți de 43 milione. 
Aceste orî-oine ar fi la guvern trebue să 
le prooure la vreme, dâcă nu vrâ să sdrun- 
oine cu totul creditul nostru.

Ei atunol ce? ScițI bine, că tote for
mele de împrumuturi ne sunt interzise dela 
oontractarea împrumutului de 175 militine.

Să nu mă țin de ouvânt, creditul, soițl, 
ar suferi mai mult. Și atunci nu ue mai 
rămâne de ât un lucrn : să vedem în jurul 
nostru, oarl sunt disponibilitățile de oarl 
dispune statul aoesta și cari sunt acele 
alienări, care pot să se faoă de cătră sta
tul român și car! ne pun în posițiune de 
a plăti aceste 43 de militine, fără a lipsi 
dela cuvântul nostru.

Der de e vorba de alienarea venitu
lui hârtiei de țigaretă, a flotei comercială, 
a pădurilor, a acțiunilor Băncii de care 
dispune statul, a petrolului — la ttite cji" 
oețl nu, cjicețl, că setitem România la lici
tația și nu indicați alte oombinații, totuși 
însă pretindețl, că ori-ce va cere guvernul, 
ce vom orede noi că este bine, primim. 
Acesta este un soifl de fățărnicie.

Prin urmare, d-lor, resping acusațiu- 
nea, cum-oă noi, făoend aoeste alienări, fa
oem alt ceva, decât a îndeplini o datoriă 
față cu creditul acestui stat, datoriă ori 
cât de durertisă ar fi ea, der pe oare trebue 
să o facem, căci pănă a ne asigura viito
rul, până a ajunge la eoonomia de 30 mi
litine, pe oare vrea d-l Sturdza să o facă 
de acum înainte — ca să plătâsoă cele 43 
militine— ar trebui să ne spună, decă aceia 
oarl au creanțe de 43 militine față cu sta 
tul român, vor să' aștepte pănă va avâ 
d-sa esoedentul de 30 militine...

Nu soiu.
Este un mijloc, d-lor, însă, și țin să 

atrag atențiunea asupra lui a tuturor ome- 
nilor politici dela noi, este un mijloc de a 
face un împrumut mare, oare să aoopere și 
oele 175 militiue, și cele 43 militine și — 
fără să oomit vre-o indiscrețiune — vă rog 
să mă oredețl pe ouvânt, dâcă <jic, că pro
punerile unui asemenea împrumut au fost fă
cute de puteri financiare forte, dâr ftirte 
seritise, despre care nimeni nu B’ar îndoi, 
că ar fi în stare să ne dea, nu 220 militine, 
dâr 400 militine și aoâsta imediat, dâr am 
refusat. Ecă motivele pentru oarl am refu- 
sat: întâiul motiv, am <jis: ori ce împru
mut l’așl face astăcjl, nu-1 pot face deoâtîn 
oondițiunl ftirte onertise, și aoâsta pentru 
două motive: I. pentru oă situațiunea cre
ditului nostru în străinătate este tire-oum 
sdruneinată, și al doilea, pentru-că nu am 
dat înoă probe cum-oă din teribila crisă în 
care ne aflăm, avem să eșim mai cuminți, 
și aeâstă dovadă nu vom da o deoât în 
cjiua, în care, după liohidarea treoutuiui, 
vom fi făout un budget, oe va dovedi, oă 
resursele au redobândit vechea lor elasti
citate.

Der era și alt motiv. Am văcjut în 
dosul aoestor propuneri tendința aprope ne- 
ascunsă, de a pune România, prin mijlocul ra
porturilor economice, în posițiune de a nu mai 
fi deplin liberă in orientarea politicei sale, 
după cum vom voi noi; și atuncia, față ou 
aceste două împfS urărl, oea dintâiîi cum 
că împrumutul ar fi fost oneros și cea de 
a doua, oă împrumutul nu numai că ar fi 
oneros, dâr ne-ar fi restrîus în libertatea 
ntistră de acțiune, înțelegeți prea bine oum 
oă aceste propuneri am trebuit sâ le resping. 
Dâcă vorbeso aci de aoeste propuneri, este 
oă vrâu să fiți prevenițl și să scițl, că ori 
cine ar veni după noi, decă nu le-ar res
pinge, ar face un rău serviciu acestei țări 
(aplause).

După ce am probat, oă alienările sunt 
inevitabile, vin la oestiunea resurselor. Ori 
oât de pesimiști am fi, resursele nostre le 
putem evalua la 220 militine și fiind că nu 
putem aoum s’avem un budget mai infe
rior de 228 militine lei, trebueso resurse 
nonă, cari să ne dea aprtipe 8 militine.

Ou ooasiunea legii asupra remanierii 
impositelor directe, se va vedâ oum-că am 
ghioit amorul, oe-1 are d-l Sturdza pentru 
olasele de jos și am căutat ca resursele 
oele nouă prevăcjute să apese mai mult pe 
aceia, oarl au, decât pe aoeia, cari n’au. 
Așa de es. mica urcare, ce se faoe la da
rea fonoiară, nu va atinge proprietățile 
mai miol de 10 heotare. Asemenea la pa
tente clasele, oarl merg adl pănă la a 
VlII-a, au fost reduse la VI, soutindu-se de 
imposit olasele oele de jos. Aoeste legi 

ored, că au să-mi dea 8 militine, ca să pu
tem ave un budget de 228 militine.

Veți cjice însă, d-v6stre ați propovă
duit un budget ou esoedent. Am convin
gerea, oă budgetul oum îl vom presenta 
noi are să fiă un budget ou esoedent — 
serios, oare are să se producă îndată-ce 
vor reveni forțele productive atât de sdrun- 
oinate ale acestei țări în firea lor normală.

Veți vedâ, oă guvernul în limitele 
posibilului, a căutat să facă față nu numai 
oerințelor momentane, dâr și necesităților 
viittire ale aoestui stat punendu-1 în posi
țiune dea putâ da peste 2—3 ani, oând 
va trebui să consolidăm împrumutul de 
175 militine, creditului nostru aoea putere, 
de care s’a bucurat pănă astăfll.

Aoum, d-lor, soițl d-v., financiarii în 
general nu sunt timenl oărora le plao fra- 
sele literare sâu mai bine cj’8 frasele, oarl 
stau așa cam în aer, și de aoeea ored, că 
este necesar să răspund în puține cuvinte 
la epilogul d lui Sturdza, oăol nu văd, 
d-lor, oe are a faoe ou luptele ntistre în
crederea, ce fiă-oare din noi are în drep
tatea Majestății Sale. Eu cred, că chiar în 
interesul Majestății Sale, ar fi bine să lă
săm aoâstă dreptate la o parte și să vă 
spun pentru oe: pentru-că și unii și alții o 
invocăm acea dreptate, după cum suntem 
sâu nu la putere.

Dâr, oe dreptate oonsoientă este aoeea, 
pe oare o deolarăm drâptă numai oând ne 
vine la îndemână?

In looul Majestății Sale ași orede, oă 
îmi fao rău servicii! aceia, cari aștâptă to
tul dela dreptatea mea și oarl cer să fiu 
eu singurul factor în aoâstă țâră și aoel 
serviciu ar ti rău dintr’un îndoit punct de 
vedere : întâiii, pentru-că vă puneți voi sin
guri în posițiune,— oeea-ce nu doresce ni
meni — să vă îndoiți de dreptatea lui 
atunol oând vă este oontrară ; și al doilea, 
pentru-oă dâcă numai pe aoâstă singură 
dreptate se ptite răzima puterea Cortinei, 
se lasă la o parte un alt element de pu
tere, adeoă fidelitatea poporului. Eu, con
trariu ou d-l Sturdza, ași <Șioe Majestății 
Sale : Fă ce orecjl, fii drept ori nedrept, de 
devotamentul meu poți fi sigur de voiii fi 
sâu nu la putere, și ași fi ferioit, dâcă d-l 
Sturdza ar putâ afirma, că în ttită viața lui 
politioă a urmat acest preoept. (Aplause 
prelungite).

Din Bomânia.
Noul organ al partidului conservator.

Am înregistrat în mai multe rânduri 
soirea, că după fusiunea oelor două grupări 
politice conservattire, se va înființa un sin
gur organ oficial conservator în looul „Tim
pului și al „Constituționalului, cari vor 
înceta. Fusiunea aoâsta a fiarelor celor 
două grupări oonservattire de mai înainte 
s’a Băvîrșit acum, și acjl va apărâ primul 
număr al noului cjiar „Conservatorul'*, care 
le va înlocui de aci încolo. Cu numărul de 
Joi „Timpul0 și „Constituționalul1* și-au 
luat rămas bun dela cetitorii lor.

„Conservatorul11 — <jiGe „Timpui — 
nu ne îndoim va fi din punotul de vedere 
al prinoipiilor, o continuare a „Timpului11 
și a „Constituționalului11 oontopit într’un 
singur organ.

Directorul „Timpului11, d-l Alesandru 
Ciurcu îșl ia rămas bun dela cetitori cu 
următtirele rânduri calde și bine simțite:

Iubiți cetitori!
In viața de două deci și doi de ani a 

„Timpului1*, gloritisă prin aolaborarea unor 
condeie oa acelea ale unui Alexandru La 
hovari, ale unui Mihail Eminesou, Gr. Pău- 
cescu, Take lonesou, ca să nu vorbeso de
oât de cei mai iluștri, am avut și eu distinsa 
onore de a-1 oonduoe vreme de <jeoe ani.

Deși în proporții neasemănat mai mo
deste, oolaborarea mea a fost tot-dâuna in
spirată de oea mai caldă dorință de-a faoe 
și eu puțin bine acestei țări.

Intru oât am reușit în aoâstă pornire 
a mea, alții vor avâ să judece.

Atâta pot să deolar, că în cariera 
mea cjiaristioă de 25 de ani, tot-dâuna am 
nisuit a ridica nivelul disouțiunilor, că m’am 
ferit de personalități și de trivialități pe 
oât cu putință mi a fost și că am înceroat 
din răsputeri să ridic prin pilda mea pres
tigiul pressei române.

Dâoă vre-odată m’am abătut dela 
aoâstă normă, oer iertăciune acelora, pe 
oarl în învălmășâla luptei i ași fi atins mai 
aspru deoât ași fi voit.

Astăcjl, când părăsesc conduoerea 
„Tî»BpuZ«i“, pentru-oă „Timpul*1 înoetâză 
de-a mai fi, țin să-mi iau rămas bun dela 
cetitorii săi și să le mulțumesc pentru in

dulgența și iubirea oe tot-dâuna mi-a do
vedit.

Cu c|iua de acjl înohid un oiolu de-un 
sfert de veac de activitate cjiaUstioă. To 
tuși nu deolar, că înoheiil definitiv aoâstă 
carieră, pe care n’am părăsit’o niol-odată 
în viața mea, căci viitorul nu este al ni
mănui, viitorul este al lui Dumnecjeu.

De aceea nu mă despart de cetitorii 
mei printr’un rămas bun pentru tot-dâuna, 
ci le cjio: Ptite Ia revedere !

Al. Ciurcu.

Resboiul din Africa-sudicâ.
Evenimentele din Africa-sudioă fao 

să ne aducem aminte involuntar de ouvin- 
tele, oe le-a <j's la înoeputul răsboiului, de- 
oedatul Joubert: „Se ptite —cjise ®1 — câ 
Englesii vor întră în Pretoria, dâr dâoă 
vor ocupa Tranevaalul, nici un Engles nu 
va mai eși viu de aoolo0. Profeția aoâsta 
este departe, oe-i drept, de a-se împlini, 
dâr nu mai încape îndoâlă, oă în situația 
de față Englesii sunt turmentați de gândul, 
că față cu noua tactioă a Burilor, nu se 
vor putâ susținâ în centrul Afrieei.

Armatele lui Kitchener sunt atât de 
împrăsoiate pe vastul teatru al răsboiului, 
încât de abia dâoă mai^pot să comunioe între 
ele. Sunt împărțite în trupe miol, provedereu 
ou victualii li este împedecată, oăcl ooman- 
dele Burilor se aruncă dilnio asupra trans
porturilor de victualii și provisiunl, ajun
gând astfel să pună mâna pe bagaje și 
arme. Burii taie firele telegrafice, distrug 
căile ferate și aruncă în aer podurile ou 
dinamită. Aici zaoe causa, de ce lord Kit
chener nu’soie unde se găsesoe inimioul și 
n’are informațiunl sigure niol despre tru
pele sale.

Invasiunea Burilor în Capland a pro
vocat apoi îu rândurile Englesilor cea mai 
mare disordine și panică. Prin răsotila Afri- 
canderilor, causa Burilor a câștigat oel mai 
strălucit sprijin și după ttite semnele avem 
să ne așteptăm la un resboifi lung, care 
ptite să dureze înoă un au.

Etă soirile mai nouă :
Din Rurgliersdorp (Capland) se anunță, 

oă în 23 1. c. o trupă englesă constătăttire 
din oălărețl și soldați coloniali, a dat 
peste 300 de Buri spre nord de Burghers- 
dorp Englesii s'au retras cu mari pierderi.

Agenției „ Reuter0 i-se telegrafâză din 
Capetown, că o oompaniă de oălărețl en- 
glesl, care isgonia pe Burii dela Britstown, 
a oăcjut în cursă’și a suferit pierderi. Burii 
au prins apoi rămășițele Englesilor.

*
Lord Kitchener s’a dus la De Aar, oa 

să conducă îu perstină disposițiunile luate 
în contra învasiunei Burilor în Capland. 
Amintim aici, oă la De Aar se află depo- 
situl principal al armatei englese. Aici sunt 
grămădite viotualil, arme și provisiunl de 
răsboiti îu valtire de 5 militine florini. Tru
pele bure au plecat Bpre De Aar, ca să 
pună mâna pe acest deposit, âr Englesii 
au trimis acolo ajutore. grabnice pentru în
tărirea garnistinei.

*
O telegramă cu data 26 Decemvrie 

din Londra spune, că din tiră ’n tiră cresce 
aoolo emoțiunea în urma veștilor îngriji- 
ttire, ce sosesc din Capetown despre înain
tarea Burilor. Comandele bure au isbutit 
să distrugă mai multe linii ferate, poduri, 
șosele și linii telegrafice, periclitând îu mod 
forte serios trupele englese din Transvaal 
și Oranje. In Capetown panioa este ftirte 
mare, căci năvălitorii se apropie triumfă 
torl de capitala Caplandului. Credința este, 
că oel puțin 30,000 de soldați euglesl ar 
trebui, ca să oprâsoă înaiutarea Burilor și 
a Afrioanderilor spre Capetown.

*
Din Rloemfontein se telegrafâză, oă un 

prisouier engles, care a stat timp de câte
va cjile în lagărul generalului Dewett, de
clară, că la atacul garnistinei Dewettsdtirp, 
șeful bur avea cu dânsul 6000 de timenl, 
din care fiă-care poseda câte trei oai. De
wett i-a spus într’o convorbire particulară, 
oă avusese uciși timenl mai mulțl, decât au 
avut Englesii și oa uciși și ca răniți. EI 
a mai spus, că e îu stare să ție piept En

glesilor pănă îu Martie viitor. Trupa sa a 
fost împărțită în trei corpuri, după reoou- 
parea Dewettsdorpului de oătră generalul 
Knox

*
Intr’unul din numerii treouțl am făout 

amintire despre o ploolamațiă a genaralu- 
lui Louis Botha cătră soldafii și oouațio- 
nalii săi. Etă aoum din ouvânt în cuvânt 
acea proolamațiă:

„Fiind dat, că Euglesii răspândeso 
printre Buri tot felul de svonurl neade
vărate, în oeea-ce privesce guvernul repu- 
blioeîor sud-africane și perstină mea, învit 
pe toți oficerii și funoționarii republioelor 
să faoă ounosout publioului următtirele:

„In înțelegere cu președintele Steyn, 
consiliul eseoutiv a socotit bine de a da 
președintelui Kriiger un concediu de 6 luni, 
pentru-ca el să mârgă în Europa în inte
resul causei nostre. D-l Schalk-Bmv/Aer, 
vioe-președinte, a fost însăroinat să înde- 
plinâscă funcțiunile de președinte de stat. 
El este asistat de secretarul de stat, și de 
doi membrii ai oomitetului eseoutiv, d-l 
Luoas Meyer și eu.

„într’un ouvânt, guvernul nostru esistă 
și acjl oa și mai înainte. EI are reședința 
în apropierea mea și e în oontinuă cores
pondență cu mine. Svonul răspândit de 
EnglesI, cum-oă ml-așl fi părăsitfunoțiunile, 
este absolut fals, pilele aoestea am inten- 
țiunea de a inspecta personal ttite corpu
rile de trupe. Scopul aoestor svonurl min- 
cintise este de a face pe Buri să nu lupte 
conform datoriei lor de cetățeni. In oon- 
secință, vă învit să oontinuațl din ttite pu
terile vtistre aoâstă luptă, oare ne-a costat 
atâtea crude saorifioii. Sângele fie-oărui din
tre morții noștri să îndemne pe fie-oare 
Bur la luptă pentru libertatea ntistră. De 
aoum înoolo nu mai avem nimic de perdut, 
ba din oontră totul de câștigat.

„Guvernul a luat firma deoisiune, de 
a continua lupta pănă la sfîrșit și nu mă 
îndoeec, că Burii îl vor ajuta11.

Generalul Botha dă apoi următtirele 
detailii asupra forțelor:

„In Oranje, 12,000 timenl sub arme; 
Ben Vilfoen are 12,000; Coetzer 1.000; 
Beeyer9 ooupă ou un puternio detașament 
Warmbad și Viljstroom, pe cari le-am reeu- 
oerit, dela Euglesl. Afară de aoâsta mai sunt 
și alte numertise trupe risipite0.

Sfirșind, generalul Botha spune, oă 
situația Burilor, deși grea, e însă departe 
de a ti desperată.

SOIRILE D1LEL
— 15 (2s) Decemvrie

Proiuoțiunea unui iilo-roinân. Aflăm 
ou plăcere, oă d-l Heituik Iarnik, fiiul d-lui 
profesor Dr. I. U. Iarnik a fost promovat 
ijilele acestea la Universitatea din Viena 
ca doctor în filosofiă, presentând oa diser- 
tațiune lucrarea sa „Asupra pluralului fe- 
meninelor în limba daoo-română (Zum plu- 
ralis feminini im dakorumănisohen0). Es- 
primând felicitările ntistre cele mai căldu- 
rose lînărului dootor, aflăm de bine a ac
centua, că d-l I&ruik tînărul nutresoe față 
de poporul nostru și de limba lui aceleași 
simpatii, pe cari le-a dovedit și vrednicul 
său părinte, d-l profesor universitar Dr. I. 
U. Iarnik. D-l Dr. Hervik Iarnik urmă- 
resce cu ttită at-uțiunea mișcarea ntistră 
oulturală și se ocupă ou predileoțiune ou 
studiarea limbai nostre, pe care o vorbesoe 
destul de bine și o mănuesoe în soris 
aprtipe oa un Român. Dâusul este uu zelos 
oolaborator al „Enciclopediei Române0, în 
oare au apărut din până d-sale mai mulțl 
artioull valoroși despre poporul oehio și 
istoria lui, și în genere dm sfera literature! 
oeho-slave. Afară de aoeea nu va fi de 
prisos a reaminti, că îu vara a. 1899 d-I 
H. Iarnik, condus de dorul de a cuntisoe 
pe Români îu țâra lor, a întreprins o oă- 
lătoriă de câte va săptămâni îu Ardeal și 
Țâra-românâscă, ou care ooasiune a lăsat 
pe9te tot cele mai bune impresiunl.

Despre d-l Iarnik tatăl ni-se oomuuică 
de asemenea, oă și în present oa și mai 
înainte, se îndeletnicesce eu cel mai mare 
zel ou studiarea limbei ntistre și că nu 
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pregetă ou niol o ooasiune a faoe ounos- 
out poporul nostru și obioeiurile lui oom- 
patnoților și conaționalilor săi. Astfel ni-se 
sorie, oă în 5 ale lunei curente n. d-1 
Dr. I. U. Iarnik a ținut în Praga o oonfe- 
rență publică în favorul studenților de filo
sofic lipsiți de mijlăce dela Universitatea 
oehioă de acolo, tractând despre „Nunta la 
Români*. AoelașI subiect l’a mai tractat 
d-1 Iarnik în vara treoută (4 Iunie) înWa- 
laohisch-Meseritsoh, looalitatea de frunte în 
așa numita „Valahia" din Moravia. După 
cum suntem informați, oonferența ținută în 
Praga va apără în decursul lunei lui Fe
bruarie într’o revistă etnografică oehioă.

Controlarea reuniunilor de bine
facere. Ministru-președinte și de interne 
Gol. Szell a adresat autorităților o oirou- 
lară, provooându-le, oa în interesul iDspeo- 
țiunei severe a reuniunilor de binefaoere 
să-i facă raport din oând în oând asupra 
resultatului inspeoțiunei, în care să-i dea 
date positive despre numărul membrilor și 
ruporturile de avere ale numitelor reuni
uni. După „Kel. Ert." în oiroulara aoâsta 
ministrul intercjioe striot, oa reuniunile să 
aplioe agențl. De alt-fel anul acesta minis
terial a desființat 7 reuniuni din causa ne- 
observării disposițiunilor statutare și în 
contra a 3 reuniuni a dispus oeroetare 
din oficiu.

Eliminați pentru purtare — „nepa
triotică1*. Direoțiunea oolegiului aug. ev. 
din Eperjes a hotărît în 20 1. c. elimina
rea următorilor oleriol, pe motiv oă ar avă 
purtare nepatriotică: Otto Slcrovina și Paul 
Tcholtz olericl an. Ill; Vladimir Hsbrda și 
I. Bezele clerici an II; loan Porubjalt și 
George Janoska olericl an. I, și Emil Va- 
nicsek olerio an. IV. AoeștI tineri sunt Slo- 
vaol. Fiă-oare îșl pote închipui der de oe 
natură au putut fi „motivele", cari au în
demnat pe oonduoătorii numitului colegiu 
să reourgă la o procedură atât de — bar
bară.

Urări de anul nou. Inoerourile par 
tidei liberale maghiare se aștăptă ou ăre- 
oare ouriositate urările și salutările de anul 
nou, fiind-că ou prilejul acesta se vor face 
deolarațiunl importante. Se aștăptă mai 
ales cu interes deosebit enunoiuțiunile mi
nistrului președinte Szell, căci se orede, 
oă el va vorbi și despre viitorele alegeri 
dietale.

Mandatul din Abrud, pilele trecute 
a încetat din viață Beniamin Perczel depu
tatul oeroului Abrud. In urma aoesta seva 
faoe alegere nouă. După oum se anunță, 
primarul Abrudului Boer Bela va oandida 
ou program liberal. El a mai representat 
oeroul eletoral al Abrudului în oiclul dietal 
1887-92.

Prelungirea anului jubilar. După 
stăruințele oierului, Papa a prelungit anul 
jubilar cu 6 luni.

Nou preot în Doboli-inferior. Aflăm, 
■că Dumineoă a fost săptămâna s’a făout 
alegere de preot în Doboli-inferior. A fost 
ales ou unanimitate d-1 Ioan Toma, învăță
tor dirigent în Herman.

Avis abonenților {„Familiei* din 
cause neaternătăre de redaoțiă, numărul 
viitor al „Familiei" va apără numai în 24 
Deo. v. (6 Ianuarie n.) Oradea-mare 13/27 
Decemvrie 1900. Redacția „Familiei".

Prin canalul dela Porțile de Fier 
au treout, oum se scrie din Orșova, dela 1 
Ianuarie până la finele lui Septemvrie 
anul ourent 1080 de vapăre și 824 șlepuri. 
Marfa ou oare au fost înoărcate tăte aoeste 
vapăre, a cântărit 1,924,617 măjl metrioe 
și taxele inoassate de autoritatea fluvială 
fao suma de 364,705 oorone. Din suma 
aeăsta a plătit societatea de navigațiune 
pe Dunăre austriaoă 222,136 oorăne, sooie- 
tatea de navigațiune ungurăsoă 82,304 cor. 
Vapărele române 41.891 oorăne, oele sâr- 
besel 8430 oor. vagănele Germaniei de sud 
5,567 oor. și oele rusesol 4375 oor.

Tinerimea studiosă din Zarand și 
jur va arangia o producțiune declamatorică- 
musicală ou oonoursul unui grup de pedagogi 
din Sibiiu la 1 Ianuarie 1901. (efiua de sf. 

Vasile) în sala hotelului „Central" din Brad. 
Inoeputul la S’/2 ăre săra. Prețul de intrare : 
Loo. I. 2 oor., loc. II. 1 oor. 60 til. Par
terre 1 oorănă. Venitul e destinat pentru 
fondul „Masa studenților" dela gimnasiul 
român gr. or. din Brad. Oferte marinimăse 
a-se adresa d-lui Vasile Boneu în Brad.

Program. 1). „Marșul oântăreților", 
de Porumbescu, 2). „Săra", de Abt. 3). „Sai 
Române", de Cernea. „Cântecul marinari- 
lor", de Flondor. 4). „Despot-Vodă", dialog, 
aot. II. de ** + 5). „In zadar alerg pămân
tul", de G. Dima, 6). „Nu-i dreptate", de 
G. Dima. „Hațăgana", de T. Popovioitt 7). 
„Herșon Bocoegiul", predat de d-1 I. Bârna. 
8). „Imnul unirii", de T. Popovioitt. 9). „Prin 
muncă la fericire", discurs ooasional.

Un defraudator oiuorît.Am adus la 
rândul său soirea, oă direotorul băncei na
ționale sârbesol din Blegrad, Mihail Iliol, 
a (jefrautat 18.000 franol și șl-a perdut urma. 
Mult timp l’au căutat, dăr nicăirl n’au dat 
de el, se credea, oă ar fi apuoat spre Ame- 
rioa. In oele din urmă au aflat pe IlicI 
mort aprăpe de Panciova. La înoeput se 
presupunea, că el s’ar fi sinucis, dăr oum 
se anunță delapoliția din Panciova, Mihail 
Iliol este jertfa unui asasinat. Pe făptuitori 
deja i-a și prins în comuna Ovoea. Lucrul 
s’a făout cunosout numai deoât poliției din 
Belgrad.

Logodnicul Reginei Wilhelmina 
la Kruger. Din Haga se telegrafăză, că 
duoele de Meoklemburg, logodnioul Regi
nei Wilhelmina, s’a dus la Hotel des în
des unde se află desoins Kriiger, spre a 
înapoia acestuia visita, oe i-a făcut.

Logodnă. D-ș6ra Viotoria Nan din 
Herman s’a logodit ou d-1 Nioolau Voicu- 
lescu din Sinaia.

Demisiunea dechantului Moor. 
„Egyetărtăs" publică un raport asupra șe
dinței estra-ordinare dela 22 Deosmvrie 
a protopresbiteratului evangelic unguresc 
din Brașov. Adunarea a fost convocată de 
dechantul Ifloâr Gyula, oa să-și dea demi
siunea. El a spus, că în sînul protopopia
tului bântue de un timp înoăoe lupte mari 
personale, din care cauBă s’a deois să-și 
dea demisiunea din postul de dechant și 
rugă adunarea să facă alegere nouă, oăcl 
din 31 Deoemvrie îuoolo la nici un cas 
nu va mai oonduoe ofioiul. — „Egyetărtăs" 
publică raportul amintit făoându-i o intro
ducere în oare oondamnă aspru certele 
dintre evangelioil maghiari din Brașov și 
flioe: „Dăcă doi Maghiar merg lajAmerioa, 
pe drum se mai înțeleg oum-va, însă dăoă j 
au ajuns țînta călătoriei, de bună sămă să 
cărtă".

Asasinul Breșei în închisore. Breșei 
faimosul anarchist, asasin al Regelui Um
berto, se află încă tot în celulă, în închi- 
sdrea din Milano. In aceeași închisăre se 
află și oomplicii săi, Larver, Quintavalle și 
Colombo, oarl aștăptă să fiă judecați încu- 
rând. Nimeni nu pote vedea pe Bresoi. Și 
spre a zădărnioi ca oei lalțl prisonierl 
să-l vatjă, când trebue să lase aer, el este 
plimbat într’un mic pavilion acoperit. Par
chetul din Milano a seouestrat la posta din 
looalitate numărăse scrisori anarohiste și 
bani oe s’au trimis lui Bresoi.

Rectificare. In „Curierul parisian" 
publioat în numărul de erl, oolăna 4, rân
dul 5 de jos în sus este a-se oeti corect 
„odaia Margaretei"....

4). Pentru folosire esterioră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
80 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provinciă 
se se ceră preparatul A. Moli provădut cu marca 
de contravenția și subscriere.

Din China.
Lui „Times" i-se anunță din Peking, 

oă la predarea notei ooleotive a puterilor 
n’a putut să partioipe, decât prințul Ging, 
fiind-că al doilea plenipotențiat chines Li- 
Hung-Giang e forte greu bolnav.

•

La predarea notei, spune o telegramă 
a agenției „Havas" din Paris, principele 
Cing a <jis: „Am onăre a lua în primire 
nota, ai oărei soop este de a restabili ra
porturile dintre noi. O voifi îmâna numai 
deoât împăratului, și îndată-oe void avă un 
răspuns, am să-l oomunio."

*
Corespondentul din Peking al cjiarului 

„Morniug Post" telegrafăză :
„Miniștrii au comis o erăre recunos

când pe împărătăsa-văduvă ; ar fi pote fo
lositor de a i acorda impunitatea, dăr ea 
nu va trebui să fie autorisată a oontinua 
eseroitarea puterei. Organisația Boxerilor e 
aprăpe ou totul distrusă. Se pare, că nu e 
aoum nici un nou pericul de disordine, ou 
totă activitatea desfășurată de Boxeri asu
pra unor punote neprotegiate".

*
Din Peking se telegrafăză, oă Boxerii 

au reapărut din nou în împrejurimile aoes- 
tuijOraș. Bande de Boxeri au uois 12 catolici,, 
apoi au năvălit în biserica catolică, unde 
se refugiaseră eâțl-va oreștinl. Aici ei au 
oomis un adevărat măoel, apoi au dat foc 
biserioei și au ars alțl opt catolici.

NECROLOG. Unul din fruntașii co
munei din apropiere, Tobanul vechili, Nico- 
lae Pop, proprietar, oare a jucat un rol în
semnat în aoăsta oomună ani îndelungați 
și a contribuit la timpul său mult la edi
ficarea bisericei și a șcălei din Tohanul- 
veohiii, a încetat din viață erl. Primim ur
mătorul anunț familiar:

Jalnioii : văd. Elena Pop ca soție ; văd. 
Luisa Radu ou fiii; Aurelia și Iosif Pop cu 
fiii; Nicolae și Elena Pop ou fiii; Ootavian 
și Maria Pop cu fiiul; văd. Lucreția Tho
mas ou fiii; Cornelia și Petru Macaveiii ou 
fiiul, au profunda durere a anunța pierderea 
mult iubitului lor soț, tată, socru, moș etc. 
Nicolae Pop, proprietar, care a încetat 
din viață astăzi, Joi în 27 Deoemvrie st. 
n. 1900 la brele 5 diminăța, în etate de 
80 ani.

înmormântarea se va face Sâmbătă în 
29 Decemvrie n. 1900 la ărele 11 a, m. 
Cortegiul funebru va porni din loouința 
proprie la cimiteriul gr. oat. din Tohanul 
veohiQ, unde rămășițele pământesol se vor 
depune spre veclnioă odihnă.

Tohanul-vechiu, 28 Deoemvrie 1900.
Fie-i țărîna ușoră!

ULTIME SCLKI.
Londra, 27 Decemvrie. Genera

lul Kitchener telegrafeză din Pre
toria, că trupele generalului Knox 
au angajat o luptă înverșunată lângă 
Leenwkop cu trupele bure de sub 
comanda generalului Dewett. Despre 
resultatul sâu șansele luptei n’a ve
nit încă nici o telegramă.

Londra, 27 Decemvrie Din Pre
toria se telegrafiază, că generalul 
lord Kitchener a lansat o proclamațiune 
cătră Buri, promițând cruțarea averei 
și permisia de a se întorce acasă 
acelora, cari se vor preda.

Paris, 27 Decemvrie. Din Bru- 
xela se telegrafâză, că la legațiunea 
de acolo a Transvaalului a sosit soi
rea, că pană acum trei mii de Olandesl 
au trecut pe față pe partea Burilor.

Londra, 27 Decemvrie. Din Ca
petown se telegrafâză, că Burii in
vadați în Capland, fiind urmăriți cu 
stăruință de trupele englese, încep 
se se retragă spre Orange. Din aceeași 
sorginte se telegrafâză, că Olandesii 
dih Capland au încetat se se mai 
unâscă cu Burii.

Roma, 27 Dec. Un redactor <^1 
cjiarului „Patria" interwievând pe 
contele Nigra, ambasadorul Italiei 
la Viena, care acum se află în Roma, 
— acesta a declarat, că n’are nici o 
speranță în reînoirea convenției vi
nului cu Austria. Vinul italian va fi 
bătut de vinurile spaniole și francese. 
Acâstă împrejurare nu influințeză insă 

continuitatea triplei alianțe. Italia este 
interesată în durabilitatea alianței 
întreite. El, contele Nigra, e convins, 
că ea e unicul mijloc, prin care se pot 
apăra interesele italiano în Marea me- 
diterană.

Paris, 27 Dec. Atacul inspirat 
al clarului oficios Novoe Vremia în 
contra armatei francese, continuă se 
preocupe în gradul cel mai înalt spiri
tele. Naționaliștii atacă cu violență pe 
ministrul de râsboiu, generalul An- 
drâ, spunând, că reformele sale mi
litare, precum și gâna, pe care a 
deschis’o în contra oficerilor, cari au 
legături sociale cu naționaliștii, au 
produs un profund resens în cercu
rile dirigente rusesc!, și că acțiunea 
generalului Andrâ este menită a 
a slăbi alianța franco-rusă.

Viena, 27 Decemvrie. Din Cer
năuți se telegrafâză, că Mitropolitul 
român ortodox al Bucovinei și al 
Dalmației, Arcadie Ciupercovici, este 
grav bolnav. I. P. S. Sa e în etate 
de 76 ani; a fost ales Mitropolit 
acum patru ani.

Londra, 27 Decemvrie. Din Pe
king se telegrafâză, că miniștri ple
nipotențiari streini speră, cum-că pănă 
la anul nou China va accepta condițiile 
de pace ale puterilor, cuprinse în nota 
colectivă. Imediat ce s’a remis ple
nipotențiarilor chinesi textul notei, 
acesta a fost telegrafat împărătesei 
Chinei la Singan-fu.

a> i v > ii.
„Piri-piri* și „țiț* — in fața ju

decătoriei. Cașul s’a întâmplat în Dobri- 
țin. Dela o femeia a furat cinevajșâse Joor- 
codine. Păgubașa a tot căutat și soirioit 
după ourcele ei, pană-ce a dat de ele în 
târgul de săptămână, unde o altă femeiă 
le îmbia tuturor pe preț de nimic. Dusă la 
poliția, femeia târgovâță susținea sus și 
tare, oă corcodinele sunt ale ei. Păgubașa 
în urmă a somat pe cealaltă femeiă să-și 
cheme ouroele la sine, dăoă sunt aie ei. 
Zaradnic le ohemă însă ou „pirn-piru", și 
„piri-piri", oaol ele nici habar n’aveau. S a 
oferit dupăaoeea se le cheme păgubașa.

— Eu nu-mi creso oorcodinele așa, 
oum le oreso târgovețele. Mă rog să privesol 
aci, d-le oomisar. Și a înoeput să-și cheme 
ourcele cu :

— Piru-piru piru . ...
Der alea nici habar.
— Așa le ohiamă târgovețele, a con

tinuat femeia. Eu însă le chem așa:
- Țiț-țiț... .
Și tâte șâse ourcele au început a da 

din aripi și au alergat la stăpâna lor, care 
le-a dus apoi acasă. Er târgovâță — a mai 
rămas puțin la polițiă.

Cele mai mari corăbii ale lumii. 
Intre tăte oorăbiile din lume oele mai mari 
vor fi oorăbiile, oe se olădeso acum în Gro
ton și Connecticut, de o sooietate de oon- 
strucțiune de năi. Aceste corăbii, două la 
număr, vor oosta douăcjecl milione mărci. Ele 
vor’putâ fi încărcate ou o greutate de 33.000 
tone, iou cjece mii mai mult, deoât aoeea a 
oorăbiei „Deutschland"; vor fi de 630 urme 
de lungi și 75 urme de late.

Dinții falși în America. Nicăirl 
în lume nu au trecere mai mare dinții 
falși oa în America. O singură fabrică din 
Newyork a pus în oiroulațiă în’1894, 8 mi- 
li6ne dinți falși și tâte fabrioile amerioane 
au pregătit la ol&ltă 200 miliâne de ast
fel de dinți. Materialul din oare se pregă
tesc, este oaolin și cristal de munte, cari 
se provăd cu smalț. Prețul unui dinte {fals 
în Amerioa este aproximativ de */2 dolar.

0 balenă uriașă. Nu demult s’a 
pescuit între Spitzberg și insula Ursului o 
bilenă uriașă, în lungime de 21 metri și 
în greutate de cel puțin 75 mii kilograme. 
In interitorul balenei s’au aflat 15,000 de 
pescl mai mici. Pesoele uriaș fu transportat 
la Hamburg.

Proprietar : Dr. {Aurel JTureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„Călindarul Plugarului11
pe anul comun 190i, 

se pote procura dela Tipografia A Mureșianu 
(lin 22i*așov.

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

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
bele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țera ungu- 
râscă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîl.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de Gr. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu); Dorobanțul (Gr. 
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.

HcoMomia 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: edificiulgimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-ț- 5 bani porto postai.) 
Vendeîorilor se dă rabat cuvenit.

| ALMANACUL 
j „Vuitorului" 
■: o căite imposantă, interesantă 

și voluminbsă, cu presto 100 de
: cele mai frumbse ilustrațiuni și j 

autotypil germane, care a eșit j 
deja de sub ț.par și e gata.

Acest interesant „Almanac" : 
se va trimite de tot gratuit tutu- j 
ror Românilor, care vor abona de- ) 
la 1 Ianuarie 1901 fbia „V u I tu
iul" barem pe un pătrar de an, 
trimițind prețui de 3 corone 
înainte la Administrațiunea zia
rului „VULTURUL" în Oradea- 
mare (Nasryvârad).

După primirea acestui baga- ? 
tel preț de abonament imediat i 

; se espedeză Almanacul la adresa abo- ?
nentului. il 195,2—3) '

medicale
și aplier.t în spitalurl cu mare 
suoees ca medicament exterior

Cssrsul Sa bursa din Vâena.
Din 27 Decemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................116.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • H9 75
Impr. căii, fer, ung. înargint. 472°/0 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 118.—
Bonuri rurale ungare 4% .
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
LosurI din 1860.....................................

92.75
92 —

139.50
98.65

contra

vindecă iute și sigur 
sotdină, Rheuma, Ischias și alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o mi, ă 
întrebuințare, înceteză durerile 
și la bole învechite.

Sro âe fîi eag
alixtă, în. S min.-o.te

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

Cu posta cu rambursă sâu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

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

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

Acții de-ale Băncei austro ungară .

98.50
117.50
135.50

16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 669.50
NapoleondorI...............................................19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.65
London vista...................................... 240.10

Lw

Paris vista.......................................... 95.8275
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.60
Note italiene . . ...... 90.90

$

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Decemvre. 1900.

Pancnota rom. Cump. 18.70 Vend. 18.80 
Argint român, Cump. 18.30 Vând. 18.40 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.10 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127. Vând. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.74 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/„ 100.— Vând. 101.—

PI veritabilă englesă om a da p8ntru
conservarea pelei și s ap mul „Boraf 

al Doctorului Bosif liriegB 
libere de orl-ce 
substanțe oprite 
seu stricăcitise.

Oferii cel mai 
bun mijloc de

Before , curățire a pielei.
Un buroănel de pomadă cu un săpun Borax 

se trimite pentru 3 corone 30 flier, 
după primirea prețului.

Chief-Office 48, Brixton-Road, London sw. 
Asignațiile poștale să se adreseze la: 

■ Ajothehr A. Thierry’s Baisam-Fam 
în Pregrada bei Roliitsch-Sauerbrnuii.

Cumpărătorilor- en gros li-se dă rabat conv. •ir:

„Gazeta Transilvaniei” 
cu nuniOrul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și 
la Eremias Nepoții.

AMUNCIUR1
(ioserțiimi și reclame)

sunt a se adresa subscrisei 
adsnEnistratiuni» In cașul pu
blicării unui anunciu mai mul* 
«ie odată se face scădejaiesi 
care cresc© cu cât publicarea 
se fac® mai de muSte-ori.

Aduiinistr. „ Gazetei Trans/

Publicare de licitațîune.
Pe temeiul decisiunei on. jude

cătorii de cerc reg. din loc, cu data 
de 14 Decemvre 1909 Nr. 1900 O. 
411/4, se vor vinde în 2 Ianuarie 
1901 st. n. înainte de amecjl la 9 ore 
obiectele mobile, ce se țin de lăsâ- 
mentul lui Nyâgai Jânos curelar re- 
posat în acest oraș la 14 Nov. 1900, 
cari obiecte constă din marfă de cu-

rela.r și mobile de casă, și sunt pre
țuite în total cu 4573 cor. 28 bani, 
cu licitație și în bani gata celor ce 
vor oferi mai mult.

Amatorilor li se face cunoscut 
prin acesta

Brașov, 24 Decembre 1900.

Ouasdscliuch,
ca comisar esmis pentru licitație.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătordscă. 5

Prafnrile-Seidlitz ale lui Moli >
Veritabile numai, deeă flăeare eutiă este i>rov6<fut<* eu marea de 

aperare a iul A. Moli și eu subscrierea sa. /
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuri lor-Seid I itz de A. Moli în contra greu- ? 

tăților celor mai cerbictise la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- ț, 
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce ? 
cresce mereu de mai multe decenii înctice. — Prețul unei cutii originale sigilate Cortine 2.— j

2$

r\

Franzbranntwem și sar*e a lui ^floBB. & 
irîtohilîîi mimul dtică fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu *, ) veniduuu iiuiiidi, piUmbui iui a. m«u. m

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de rticelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cortine 1.80. r*

Săpun de copii a lui Moli. )
Cel mai fin săpun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cui- f 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 Jț 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca < 
de aperare A. Moli.____________________________________________________________ £

Trimiterea principală prin £
Farmacistul A. J5IOSJL, ?

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, TuclMeii 9
Comande din provlnciă se efectueză țilnic prin rambursă poștală. ț

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca * 
de apărare a lui A. MOLL. &

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la / 
D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. _* 4

CZUBA-DUROZIER & ClB.
DISTILLERIE FRANCAISE. PR0M0HT0R.
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X
ABONAMENTE

KiA„GAZETA TKAHSILVAHIEI“
Pe
Pe
Pe

x
x 
X
X
X 
X
X

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni............................. . . 3
șase luni. . , . , .... 6
un an...........................................................12

Pentru Eomânia și străinătate:
trei luni...........................................................
șese luni.......................
un an...........................................................

Pe 
Pe
Pe

fi. —
11. —
fl. —

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duiaiaecâ.

2
1

ÎL -
fi. -

50 cr.

M
X
X
g

X 
X
X
g
X
g
g

Pe
Pe
Pe

franci, 
franci.

x
1

Abonament© Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

an . . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru Roinănsa și străinătate:
an.............................   8
șese luni........................................................ 4
trei luni......................................................... jj franci

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.
X
X
X

vxxxxxxxxxxxxxmxxxxmxxxxxkxxxx»/
TipogrGaa A. Mureșianu, Brașov.


