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Ungaria și naționalitățile.
Pilele acestea a apărut în „Miin- 

chener Allgemeine Zeitung“ un ar- 
ticul scris de corespondentul dela 
Peșta al acestei foi. care se încercă 
a da o iconă a mersului politicei un
guresc! în 1900.

Acest articul nu spune nimic, 
ce ar fi nou pentru noi. Cu t6te 
acestea este de remarcat modul es- 
punerei situațiunei la încheierea anu
lui și coloritul, ce-1 dă informatorul 
fdiei germane iconei pe care ni-o 
presintă. Nu mai trebue se spunem, 
că autorul se uită prin ochelarii 
raționamentului politicei germane. 
Acesta se înțelegea de sine, fiind 
articuluPscris pentru o fbie germană. 
Ca o urmare tot așa ușor de înțeles 
este, că nisuințele politice ale mi
nistrului președinte Szell sunt pri
vite de același scriitor cu simpatiă, 
căci ele nu displac, mai ales în ce 
privesce raporturile Ungariei cu Aus
tria, cercurilor politice oficiale ger
mane și autorul plbcă dela presupu
nerea, că într’adever primul minis
tru Szell voesce se creeze un sistem 
de guvernare după „lege, drept și 
dreptate“.

D-l Szell, c|ice foia germană, 
voesce se conducă corabia statului 
cu încetul în apele ideilor și prin
cipiilor de om de stat ale lui 
Francisc Deak ca al cărui succesor 
se privesce.

Tdte acestea s’au spus de atâ- 
tea-ori în cei doi ani din urmă de 
cătră foile germane. Ceea-ce înse 
pare a fi părere mai originală este 
afirmarea, că deși procesul de stră- 
formare înaintăză încet, așa că mulțî 
dubiteză în serios că va succede, 
totuși „se ved deja conturele rege- 
nerărei în întrăga viață de stat“ 
și că x și în sînul marelui public s’ar 
simți deja un reveriment produs mai 
ales de faptul, că ministeriul Szell 
nu voesce se fiă continuarea dom- 

nirei de partid a lui Tisza și 
Banffy44...

Corespondentul fbiei germane 
nu spune, ce înțelege sub „marele 
public14, noi înse credem, că înțele
ge și publicul naționalităților, căci 
decă nu, cu greu ar pută vorbi de 
„mare public14 când vorbesce despre 
statul întreg.

Și ârăși nu mai e de lipsă se 
asigurăm, că în ce privesce publicul 
naționalităților, carirepresentă majo
ritatea covîrșitbre a poporațiunei sta
tului, nu se observă nici un reveri
ment în sensul, că guvernul Szell 
ar fi început a-i câștiga încrederea. 
De unde urmâză, că totuși numai de 
publicul maghiar pbte fi vorba când 
se vorbesce de începuturile „cuceri
rilor operei de regenerare a guver
nului Szell44. Și e mare întrebare, 
dâcă și acest public simte în serios 
schimbarea de care vorbesce infor
matorul foiei din Munchen.

Cumcă naționalitățile nu pot 
fi numărate între acele pretinse masșe 
conduse de vederi atât de optimiste 
față cu nisuințele regimului Szell, o 
constată implicit însuși corespon
dentul din ceștiune când cjice: „Ces- 
tiunea principală a politicei interibre 
a Ungariei, cestiunea naționalităților, 
n’a făcut nici în anul acesta un pas 
mai aprope de resolvarea ei44. Per
fect adevărat! D6r față cu astfel de 
constatare este fbrte slab acel „dâră44 
prin care informatorul din Pesta se 
încărcă a-o mai slăbi.

Dără — 4ice el — merită to
tuși a fi înregistrate declarările fă
cute în parlament de d 1 Szell asu
pra acestei cestiunl, accentuarea lui, 
că și densul voesce „edificarea sta
tului unitar național maghiar44, în
tre marginele acestui stat înse „tre
bue se li-se dea și „cetățenilor44 ne
maghiari ocasiune și teren spre a-și 
cultiva și întări particularitatea lor 
națională și cultura lor44.

Ori una, ori alta. De-odată nu 
se pot cultiva sentimente și culturi 

diferite naționale. Informatorul lui 
„M. Allg. Zeitung44 pare a crede 
înse ceea-ce c|icea mai deunăcjl 
„Siebenbiirgisch Deutsches Tagblatt44 
că într’un stat național maghiar, 
cum l’au croit și vor să-l edifice 
aderenții lui Deak și ai lui Tisza, 
pote să se desvolte și se dăinuescă 
și naționalitățile cu cultura lor.

Mai atribue autorul ca un me
rit ministrului președinte Szell, că a 
refusat delăturârea său modificarea 
„radicală44 a legii de naționalități, 
ce au cerut’o șoviniștil maghiari și 
că declarațiile lui ar fi produs o bună 
impresiune.

Păte că ar fi produs acăsta im
presiune, dăcă d-l Szell ar fi apărat 
în adevăr causa drăptă a naționalită
ților, respingând atentatele proiectate. 
Insă densul s’a mărginit a capacita 
pe cei din dietă, că delăturarea legii 
de naționalități ar produce prea mult 
sânge rău înafară chiar și că poli
tica ungurăscă și-ar pută face men
drele mult mai bine, esistând legea 
de naționalitate și mai departe pe 
hârtiă. Așa apoi avea mai mult în
țeles proposițiunea următore: „De- 
6re-ce însă realitatea nu consună 
cu declarările ministrului președinte, 
acea impresiune n’a putut avea un 
efect durabil44.

Lucrurile stau dăr în realitate 
așa, că rămâne numai acea aștep
tare vagă, că munca de reconstru
ire a guvernului Szell „tinde de a 
lecui neajunsurile și relele, ce le-a 
produs un sistem de aprăpe 25 de 
ani, dăr acestă lucrare este de tot 
grea44.

Păte fi că Szell are planuri mari 
de reconstruire. Trebue să consta
tăm însă, că până acum n’am văcțut 
nici un semn serios, că aceste pla
nuri s’ar estinde și asupra naționa
lităților, în sensul de a delătura plân
gerile și nemulțumirile lor și a-le 
împăca.

Și totuși corespondentul dela 
Budapesta al foiei din Munchen 

asigură sus și tare, că cestiunea prin
cipală a politicei interiăre a Ungariei 
este și rămâne cestiunea naționali
tăților.

Ungurii și Austriacii. Vorbirea, 
oe a ținut’o Dr. Baernreither în Praga 
asupra paotului economic austro-ungar, a 
alarmat întrâga pressă maghiară. Nu se 
așteptau Ungurii, oa tocmai un „amic al 
paotului“ să vină și să spună, oă dâcă e 
vorba de formule, atunci nu numai Szell, 
oi și guvernul austriac va soi aă afle o 
formulă prin care să se garanteze intere
sele Austriei în ce privesce pactul eoonomio. 
Cea mai rea impresiă a făcut’o la politi- 
oianii maghiari acea parte a vorbirii lui 
Baernreither în oare a flis, oă pactul în
cheiat cu ajutorul §-lui 14 nu păte conta 
la o majoritate în oameră, — ou alte cu
vinte Austriacii pot să primâscă ori să re
fuse aplicarea aoestui paragraf și se pună 
în fața lui voința representanților popo
rului.

Foi guvernamentale ca „Budapesti 
Hirlap44 și altele încep chiar să amenințe 
ou separațiunea economică. Ori veți primi 
pactul actual — cjio ele — ori nu primiți 
nimic, adecă să ne despărțim ! Apoi învită 
pe bărbații de stat austriaol să spună în 
fața poporului adevărul, adecă să-i spună, 
că pentru aoum este imposibil de a-se în
cheia un alt pact cu Ungaria, fiind-că acjl 
Ungaria stă pe basa tarifului vamal au
tonom. (!)

Disputa acăsta se va mai continua de 
sigur aoum în ajunul întrunirii noului par
lament austriao. Tot curagiul desfășurat 
însă de Unguri nu le va folosi nimio.

întărirea fruntariei de cătră 
România? Organul șovinist-apponyist- 
szellist „Budapesti Hirlap* n’are altă trebă 
mai urgentă, decât a pleda pentru întărirea 
fruntariei de cătră România. Acăsta întă
rire o declară neapărat de lipsă. „Deși44 
(jice numita fâiă, „politica esternă de as
tăzi a României e favorabilă monarohiei 
năstre, nu se soie oe păte aduce cjiua de 
mâne; căci se soie, oă în cașul unui even-
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In preajma lui Ionescu.
— Schiță. —

Fine

Amintirea aoelor flile de grele nevoi 
umplu inima lui Ionescu de un fel de du
ioșie poetică:

— Ah, domnișâră, fără oompliment, 
țl-o mărturisesc, m’ai mișcat. Dăr ia spu- 
ne-ml, ce romanță e aoeea, pe care ați oân- 
tat’o mai cu foo — soii — oând țineai 
mâna la inimă?

Fata se roși. Preotâsa leșinase de rîs:
— Vai, ce comio ești!
Serafima fugi înăuntru. ’
Mă duo s’o împac — cfi8e Ionescu.
Și se luâ după densa.
— Domnișoră, domnișâră, mă ierți?
Ea întră în salon și luând după masă 

un album, îl întinse lui Ionesou:
— E aid romanța, oare-țl place: „Sus

pine crude peptu-mi sdrdbesce*: ml-a soris’o 
Tică, văr’meu. Vrei să țl-o scriu și eu D-tale.

— A, mulțumeso! Ași avea un suve
nir soump, din mânușița D-tale!

— Tronc! Flăcurl!
Ionesou încremeni. Nu cumva o in

sultase ?
Insă densa lăsase oohii în pământ, oa 

un oopil șiret.
— Ai D-ta alte griji mai mari, deoât 

mine — cj*se ea îQ vârful buzelor.
Ionesou băuse cam mult vin la masă, 

cam mult rom la cafea și cam multă viși- 
nată în urmă. O oăldură binecuvântată, o 
fericire neînțelesă îl făceau să vadă lumea 
în roz : s’ar fi dat prins, solav de bunăvoe 
la cel dintâitt atao.

Ișl simți a bătăile inimei și le asoulta 
în liniște, nesciind oe să facă. Serafima îi 
păru un înger fără sâmăn. Ce pestrui! Ce 
îmbrăcăminte largă! Totul acum era lus
truit, neted. Ce ar fi, adecă, dăcă ar cere-o 
de nevastă! Ce viață senină ar duce amân
doi ! Ce bine l’ar înțelege fata asta dela 
țâră, drăguță, munoitâre, nevinovată, fără 
pretenție! Fu gata să se apropie de dânsa, 
să-i sărute mâna, să-i șoptăscă vechiul și ne
muritorul oânteo al dragostei . . .

Făcu un pas, însă îi fu frică; atât 
de frică, încât fugi ou albumul afară, unde 

preotâsa ședea pe gânduri, lângă ceștile de 
cafea golite.

— Unde e părintele?
— S’a dus să-ți oulâgă nisce cireși 

altoite. Nu soi, ce mult ține la D-ta; (fio0, 
că după ce vei veni dela mănăstire să stai la 
noi o săptămână, oă te duce d-lui cu brișoa 
nostră la gară. . .

Ionesou asoulta răsfoind elbumul. Erau 
aoolo ougetărl, dedicații, fragmente de poesii 
franțuzescl și românesol, tote ou ortografia 
greșită:

„Pănă oând piatra oea nâgră 
A mormântului cel trist 
Va astupa pe vecie
Până mea oea de artist, 
Eu voiti cugeta la tine, 
Vara mea cea mult iubită, 
Care pe albumu-acesta 
Ești pe soârță iscălită44.

Tache Iliescu,
Elev gradul III telegrafo-postal.

„Ori unde vei merge, ori unde vei oăloa, 
Gândesce-te la mine și nu mă uita44.

Fer ghiz mai nix. 
Vara ta Mița.

„Serafimo nume sfânt, 
Oe oațl tu pe-acest pământ ? 

îngerii n’au loc în ceruri, 
Sâu venișl cu daraverurl?

Adu-țl aminte de verul tău. 
Scarlat Georgescu. 
Elev seminar clasa V.

Mai scrisese: Rița Ștefănesou, învă- 
țătâre, Hellenne Gheorghiu, Vetuea Vasi- 
lescu; preoum și: Nae Cristescu, comer
ciant de delicatese fine; Jorj Doiceanu, 
amploiat la tribunal, Anastase Protopopesou, 
elev guard de geniu reangajat; întrun ou- 
vânt, destui.

Ionescu făgădui, oă va sorie și el ceva, 
când se va întâroe dela mănăstire.

Serafima venise pe nesimțite și se'așe- 
ejase lângă preotâsa.

— Mâne vă dau și eu romanța pro
misă, <jise ea-

— Mulțumeso ...
In acest timp, în prag se ivi o femee 

ou oohii mari și stinși, cu îmbrăoămintea 
neîngrijită.

Preotâsa și Serafima rămaseră încre
menite.

Neounosouta începu să vorbâsoă.
— Uite, Domnule, nici la masă nu 

m’a lăsatără se viu, nici când vin alțl mo- 
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tual răsboiu ce s’ar nasoe între Austro- 
Ungaria și Rusia, România nu s’ar putâ 
degaja de angajamentele luate atunci, când 
a intrat și ea în tripla alianță, ci va fi 
silită să se desfacă de aoâsta alianță și a 
merge ârășl ou Rusia. Pentru-că, dâcă ar 
merge cu Austro-Ungaria și din luptele 
purtate ar eși biruitâre Rusia, România ar 
fi înoorporată fără dâr și pote la Rusia 
și națiunea română șl ar pierde nu numai 
independența, ci și naționalitatea și liber
tatea sa culturală; pe când mergând cu 
Rusia, chiar dâoă ar învinge Austro-Un
garia, și-ar pierde oel mult independența, 
nu însă și limba. De aceea, conchide „Bud. 
Hirl.“ granițele spre România trebueso în
tărite, pentru-că Ungaria nu pote avă în
credere în România11.

Alegerile în Austria. Alaltăerl a 
ales Curia a patra în Austria-de-jos, Tirol, 
Silesia, Voralberg, Salzburg, Goriția și Is
tria. Alegerea de alaltăerl — spune o te
legramă din Viena — n’a schimbat întru 
nimic proporția numerică a partidelor. Nou 
este, că în Austria-de-jos cei din partida 
poporală germană și sooial-creștinii au 
schimbat câte-va mandate. Faptul, că în 
Meran a fost ales Dr. Dipauli oontra vo
inței sale, se esplică oa o firmă hotărîre a 
partidului poporal catolic de a avâ pe Dr. 
Dipauli și în viitorul parlament.

Rusia în China.
Rusia a obținut un mare succes di

plomatic față ou China. Mai mult, ea a 
făcut în liniște și fără sgornot o cucerire 
teritorială din cele mai însemnate.

Seim, că (j’lei6 treoute o foiă englesă 
răspândise soirea, că în timp ce puterile 
aliate negociau ou China asupra condițiu- 
nilor de paoe, Rusia a încheiat eu „im
periul oere8o“ o învoială separată, în vir
tutea căreia China autorisâză pe Rusia de 
a ocupa provisoric provincia Fângtien din 
Mandsuria și de a institui acolo administrația 
rusdscă.

La înoeput scirea foiei englese părea 
cu totul neverosimilă, dat fiind, că în sensul 
unei înțelegeri anteriâre între puteri, aces
tea se obligaseră a nu face oucerirl terito
riale în China. N’au trecut însă decât abia 
oâte-va dile și oficiul ruseso de esterne din 
Petersburg a confirmat, oă convenția între 
Rusia și China s’a făcut aevea și 'că ea a 
luat de fapt în posesiunea ei provincia 
Fongtien. Rusia — <Ț°e ofioiul rusesc de 
esterne — nu sre prin acâsta ocupațiune 
alt soop, deoât de a urmări ou atențiune 
din acâsta provincie interesele ei față cu 
China și oelelalte puteri.

Esplicația acâsta, firesoe, nu pâte să 
mulțămâscă oâtușl de puțin ou deosebire 
pe Germania și Anglia, dâr nici pe celelalte 
puteri interesate în Extremul Orient. Este 
dâr’ bine cunoscut, că unde odată Rusia 

safirl, tot așa mă ohinuesoe și mă gonesce 
amândouă, că nu sciu oe au cu mine, oă 
tot de mine se isbeso și mă ia la ooărl și.. •

Preotâsa, desmeteoită din surprindere, 
se ridica iute, o întrerupse din vorbire și 
o duse ou sila înăuntru.

Serafima văcju cum Ionesou rămăsese 
aiurit înaintea acelei umbre de femee, pe 
jumătate nebună, vorbind fără rost, fără 
punot, răsărită așa din senin.

— E sora părintelui, d130 ea- Nu te 
teme; elle ne fait rien: elle est cam... fou 
el le siufre la pauvre!

Preotâsa veni, gâfâind de indignare 
și de obosâlă.

— Ce ne pate sufletul, domnule, cu 
zăltata asta . . . E soră cu . . .

— Sciu; ml-a spus domnișdra Sera
fima tot, cjise Ionescu, — mai mult pentru 
ca să arete, oă prioepuse franțuzâsoa Se- 
rafimei.

— Oui\ 4ise Serafima, oare era încă 
sub impresia vorbelor, pe oare le rostise 
cu destulă emoțiune și târnă. O, de-ar fi 
soiut ea, că Ionescu nu înțelesese nimio...

Trăsura era gata. Ionesou fu oondus 
pănă la pdrtă de totă familia.

șl-a pus pioiorul, de acolo nu și-l mai ia 
niol-odată. Cu atât mai puțin și-l va lua 
ea din Mandsuria, la care rîvnesoe de ani 
mulțl și pentru a cărei ocupațiune politica 
ei a lucrat constant și oonscient. Deja la 
înoeputul isbucnirei răsboiului între China 
și marile puteri, preoouparea principală a 
Rusiei a fost acâsta ooupațiune, spre oare 
soop a și concentrat în provinoia numită 
o armată puternică și a organisat îndată 
administrația militară.

Provinoia Fongtien, devenită acum te
ritoriu ruseso, este de mare importanță 
strategică și de comunicațiune. Ea se es- 
tinde în jos aprâpe pănă la murul ohines 
și garantâză Rusiei influență preponde- 
rantă în Peking. Astfel dâr diplomația ru- 
sesoă a soiut să câștige un teritoriu în
semnat, fără de a-o rupe formal ou prinoipiul 
stabilit de puteri, după oare este de a-se 
scuti integritatea teritorială a imperiului 
chines.

Din străinătate.
Constituția Cretei. „Politische Oorr.“ 

publică proiectul de oonstituțiă a Cretei, 
oare prevede următorele disposiții prin
cipale :

Se reounosce dela început suverani
tatea Pârtei otomane și primul artioul pre- 
oisâză, că insula Creta oonstitue un stat 
autonom. Limba oficială a Cretei este oea 
grec^scă. Instrucțiunea este obligatorie. Li
bertatea pressei asigurată. Lista oivilă a 
principelui George, guvernator al insulei, 
se fixâză cu 200,000 lei anual. Deputății 
camerei sunt aleși de popor. Prinoipele- 
guvernator are dreptul să numâsoă 10 de- 
putațl. Lsg’slatura va fi de doi ani. Liber
tatea religiâsă și serviciul militar obligator. 
In ceea-oe privesoe libertatea pressei, pen
tru editarea fiă-oărui cjiar se depune o cau
țiune de 2000 lei. După cinci ani consti
tuția va fi revisuită.

Noul ministru de esterne ru
sesc. Contele Lambsdorff, oare a condus 
în mod interimal oincl luni de cjile afa
cerile ministeriului rusesc de esterne, a și 
fost numit mai dilele trecute din partea 
Țarului în mod definitiv de ministru de 
esterne. Acâstă rapidă avansare a lui 
Lambsdorff a surprins mai ales lumea po
litică rusâscă, căci deși Lambsdorff a foBt 
considerat și pănă acum ca „mâna drâptă“ 
și eventual și locțiitor interimal al ori
cărui ministru de esterne, totuși nimeni nu 
se aștepta, ca un om deși fârte activ, dâr 
eu o ambițiune puțin desvoltată cum e 
Lambsdorff, să ajungă unde a ajuns. Și 
totuși Lambsdorff din voința Țarului e 
ministru de esterne, ceea-ee numai așa se 
pâte esplioa, oă Țarul e pe deplin mul- 
țămit cu politica de cinol luni a lui Lambs
dorff, mai ales în ceea-oe privesoe ces- 
tiunea ohinesă. Numirea de ministru de

— Va să rj'câ, mâne te așteptăm cu 
masa, <j’30 popa.

De alături sa aucji da-odată o voce 
de femee.

„Păi da. . . firesce . . . lesne să te pri- 
copeesol, să-ți faci doileturl și gabrioleturl 
ou bani de furat. . . păi da .. . firesce . . . 
Așa popă cine nu scie . . .“

Era vecina, nevasta notarului, cu oare 
preotâsa se oertase de curând, picea tâte 
acestea tare, asounsă după un tufiș, oa să 
aucjă și domnu inspector ce fel de âmenl 
sunt dumnealor.

După oe trăsura se depărta, preotâsa 
se întârse cătră partea de unde se aucjise 
vorbind. Făcu Rănile pumni și le lovi una 
de alta :

— Sic! că n’a ascultat la olevetirile 
dumitale ouoână! Sic...

Vru să mai urmeze, dâr popa o tîrî 
cu sila în casă.

Numai Serafima rămăsese în pdrtă, 
cu oohii pe șosea, urmărind norul de praf, 
ce se pierdea din ce în ce în zare. O mâh
nire neînțelâsă îi strîngea inima. Inoercâ 
să cânte romanța, dâr nu-i fu ou putință. 
Se mai uita pe drumul pustiu; ofta adâno: 

esterne a lui Lambsdorff coinoide ou în- ] 
cheierea convențiunei ruso-ohinese referi- 
târe la Mandsuria, convențiune dela care 
în Petersburg se speră mari succese pentru 
viitor. De altmintrelea noul ministru ruseso 
de esterne e unul din diplomații mai mo
derat! ai Rusiei.

Politica Statelor Unite. In Senatul 
din Washington se desbate tocmai aoum 
proiectul de răsboiîî. Senatorul Lodre a 
ținut în ședința de alaltăerl un discurs re- 
maroabil, ocupându-se și cu politica oo- 
meroială a Statelor-Unite. El flise între 
altele, oă deja s’a început lupta comercială 
ou Europa și lupta acâsta nu se pâte 
sfîrși, deoât ou supremația comeroială și 
economioă a Statelor Unite asupra lumii 
întregi. Oratorul nu se teme de perioulul, 
oe ar consta în lupta oritică cu dre-care 
din națiuni, aooentuâză însă, că e de lipsă 
oa Statele-Unite să susțină o armată pu
ternică și o flotă tare, pentru a-se apăra 
drepturile țării în oontra orl-cărui inimic 
estern.

SOIRILE Dl LEI.
— 29 Decemvrie v.

5335 einigranț! într’o lună. Ofioiul 
statistic central din Budapesta publică în 
organul seu „Sztatisztikai Havi Kozlemâ- 
nyek“ nisoe date interesante cu privire la 
emigrările în luna Noemvrie 1900. După 
numita publioațiune s’au dat ou totul în 
Ungaria propriu cjisă, în Transilvania și 
Fiume 5082 de pasapârte, dintre cari mi- 
nisteriul unguresc a dat 5039, âr ministru 
â latere 36. Proprietarii acestor pasaporte 
au avut ou ei alțl 1678 soți de oălătoriă. 
Cele msi multe pasaporte s’au dat loouito- 
rilor din comitatele Sibiiu (476), Brașov 
(448), Zempliu (340), Treisoaune (313), Șa- 
roș (302), Ciuo (278), Scepuș (177), Alba- 
inf. (175) , Făgăraș (154), Abauj Torna 
(131), Bacl-Bodrog (115), Marmațiu (113), 
Borșod (110). Mai departe în Budapesta 
(150), Timișora (56), Panciova (74), Vârșeț 
(41). Dintre emigranțl au plecat: în Ro
mânia 1488, în Rusia 58, în alte părți ale 
Europei 2183, în Amerioa 1339. In Croația, 
Slavonia s’au dat 1575 pasaporte. — Ci
frele aoeste sunt destul de elocuente.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat, a) Dela familia 
Pop din Tohanul-vechiîl în amintirea ră
posatului Nioolae Pop, proprietar în Toha- 
nul-veohiă: 20 cor. b) Dela D-l Dr, Hosanu, 
Brașov, oa răscumpărare a felioitări'or de 
anul nou: 10 corone, o) D-l Iosif Pușcariu, 
advocat, în loo de felioitărl de an nou, la 
fundațiunea „Bologa* : 10 COrdne. d) Domna 
M. C. din Iași 20 Lei (19 cor. 09 bani).— 
Primâscă nobilii donatori cele mai vii mul
țumite. — Administrația fondului.

Isprăvi bulgăresc!. Mai mulțl ban
diți bulgari s’au introdus într’o nopte la 

„Par’că a fost un vis!“ Noptea pănă t.âr- 
cjiu sorise și transcrise în cjecl de rânduri 
„Suspine crude11. Rupea hârtiile; era ne
mulțumită de oea mai mioă greșâlă. La 
urmă păstra una cu litere mai mari, îm
podobite cu mai multe flori; jos sorisese: 
„Suvenir dela S.“

Apoi voi să se culce, dâr nu putu să 
adârmă, căci gândul îi fugea de colo pănă 
colo; pretutindeni vedea pe Ionescu. O mai 
ohinuia apoi și grija, oă nu soia ou oe cu
vinte mai alese să-l întâmpine când îi va 
da romanța. In urmă se hotărî să-i spună 
ceva tot pe franț.uzesce. Se dete jos, luă 
metoda lui Ahn și încefu să o răsfoâscă.

Porii cjilei o găsiră deștâptă. A doua 
di era galbenă la față; dusă pe gânduri, 
oăuta singurătatea. Insă Ionescu nu veni 
și nu mai veni nici în dilele următore.

— Să soli, că s’o fi supărat, fliceu 
cona preotâsa. Domne, și ce rău îmi pare, 
că ticălâsa de notărâsă mi-a luat vorba, că 
aveam de gând să-i mulțumesc și să-i cjio: 
Pe noi să ne iertați, că de... ca la țâră...

(„Conv. Lit.“) I- A. Bassarcibescu. 

un notabil turo din orașul Eoaterina _și 
i-au luat mai multe sume de bani. După 
aceea l’au asasinat. De asemenea, în satul 
Ianoto au luat oa solavl doi bărbați și 
patru copii, pe oarl după-oe i-au plimbat 
prin munți, i-au măcelărit, văcjând că nu 
pot lua niol un ban. — țliarul „Tachidro- 
mos“,oare apare la Constantinopol, primesce 
din Andrianopol soirea, oă în a< el Vilaet 
bandele bulgare operâză <jiua ’namiaeja 
mare. Au ataoat satele Maliarista și Gă- 
vidge și le-au jefuit. Pe notabili în special 
i au despoiat de tot avutul lor. Mulțl au 
plătit o rescumpărare de 200 lire.

Liceul român din Bitolia. Acest 
liceu este fondat de 20 de ani. De câți va 
aDl el șl-a făout un nume așa de bun, încât 
înoep cu toții să-l invidieze, grațiă unor 
profesori eminențl, cari introducând în învă
țământ metode nouă și praotice și dând 
desvoltarea, oe merită musicei oorale și in
strumentale, an dat tot-odată liceului o 
nouă viâță. Elevii acestui liceu sunt supe
riori elevilor dela tâte liceele din Macedo
nia. Se prODun în el limbile: fratioesă, 
turcă, germană, grâoă modernă, sciințele 
reale etc., așa că absolvenții lioeului au ob
ținut prin ooncurs mai multe posturi de ale 
statului.

O cântăreții română. Domna Maria 
Demtresou-d’Asty, s’a întors din străinătate, 
unde plecase spre a-se perfecționa în arta 
musioală. pilele aceste a debutat în Teatru 
Național din BucurescI în opera „Traviata“ 
cu mult succes.

Din Bitolia i-se scrie „Peninsulei 
Balcanice1*, că dilele trecute s’a ținut la 
Metropolis un consiliu. Eforii uitând, că 
este de față și arohiereul greo, au dat’o pe 
românesce. Cât oe-i aurji arohiereul greo, 
începu să-i ocărâscă și să le spue, că dă 
afară pe toți, dâoă vor mai discuta în limba 
„țîgănâscă11. Acesta purtare neouviinoiâsă a 
arohiereului a indignat ou drept cuvânt pe 
Eforii români și se asigură, oă dâoă se va 
purta tot așa, arohiereul are să fiă pus 
Ia locul său.

Nouă fabrică de zaliar în Ungaria. 
Se anunță din Praga, că este plănuită în
ființarea unei mari fabrici de zahar în Un
garia o’un capital în acții de 5,000,000 co
rone și că îi este asigurat aoestei întreprin
deri sprijinul statului. Deja s’a înoeput sub
scrierea aoțiunilor.

Dar de sărbători. Ca în toți silii și 
anul acesta domna Eva Pcvozi în memoria 
fi'jei sale răposate a distribuit prin domnii 
O. Stfinoescu, fost direotor la Teatrul Na
țional, și M. Popiteanu avocat, ia 65 de 
văduve și sărace din Bucuresol 40.000 klg. 
lemne. Ifapta vorbesce dela sine.

Waldersee — principe, piarul fran
cos .„Cri de Paris“ aduce soirea, că în cer
curile înalte din Berlin se vorbesce, că la 
18 n. o. aniversarea duoentenară de!a pro
clamarea regatului prusian, împăratul ger
man Wilhelm II va da mareșalului Wal
dersee titlul de principe cu atributul unui 
oraș seu ținut din China.

Un fiiu de arap la Majestatea Sa. 
Din Viena se scrie, oă în 8 Ianuarie n. a 
apărut în sala de audiențe dela palat un 
fiiu de arap însoțit de un pater jesuit, cu 
să oâră o audiență la Majestatea Sa mo
narchal. Tîuărul arap e în vîrsta de 15-16 
ani, originar din Zambezi, de unde a fost 
răsoumpărat din sclăviă ou prețul de 50 
cor., sumă colectată de studenții din 
Innsbruck. Arapul fu înoreștinat și a pri
mit numele de Petrus Caninius; e forte in
teligent, învață ou sîrguință. Având dorința 
de a-se face preot oatolic, misiunea jesuită 
îl va trimite în Portugalia. Tînărul arap 
vorbesce fluent spaniolesce și nemțesce. 
Monarchul l’a primit fdrte afabil. La finea 
audienței, arapul cjise : „Eu și frații mei ne 
vom ruga tot-dâuna pentru Majestatea Vâs- 
tră, pentru rudele Maj. Vdstre și pentru 
puternicul vostru imperiu11.

Zeppelin decorat de împăratul Ger
maniei. Din Berlin se telegrafâză, oă con
tele Zeppelin a ținut alaltă-erl la societa
tea colonisatorilor germani o prelegere des- 
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pre viitorul aeronauticei. înainte de prele
gere, șeful cabinetului militar Hahnke, din 
însărcinarea împăratului Wilhelm, a distins 
pe contele Zeppelin ou ordinul vulturului 
roșu el. I.

Bilanțul comercial al lumii. Renu
mitul statistician frances Picard a făcut o 
statistică generală asupra oiroulației măr
furilor din lumea întregă și a constatat, că 
eomerciul se urcă an de an ou 10%. Un 
capital uriaș e plasat în mărfuri. La locul 
oel dintâiU stă Anglia, oare a vândut măr
furi în valore de 20’5 miliarde franci; ur- 
mâză Germania cu 11’35 miliarde franol; 
Statele-1'nite ou 9’8 miliarde, Francia ou 
8’67 miliarde, Olanda cu 6’7 miliarde, Ru
sia cu 5-5 miliarde, Austro-Uogaria ou 4’29 
miliarde, Belgia ou 4-21 miliarde, Elveția 
cu 1’90 miliarde, Italia cu 2-94 miliarde și 
Spania cu 1’66 miliarde. Ciroulația totală 
a acestor state pe 1899 face așa dâr 77-2 
miliarde franci, mai mult ou 7 miliarde oa 
în 1897.

O fiorosă dramă familiară s’a 
întâmplat de curând în Liptodovallo. 
Lucrul s’a întâmplat astfel: Țăranul Ma- 
teiîl Drb sosi acasă dela un târg de 
țâră, unde vându o păreohiă de boi cu 
600 corone în bancnote. Țăranul puse banii 
pe masă și eși pe un moment afară; în 
timpul acesta un băiat de 3 ani a luat 
forfeoile și a tăiat bancnotele. Tatăl vă
zând, la reîntoroere, banonotele tăiate, s’a 
îufuriat într’atâta, încât șl-a luat băiatul, 
l’a dus în ourte și cu săourea i-a tăiat, 
gâtul. Nevasta, oare soălda în bucătăria o 
•oopiliță de un an, a alergat și ea afară. 
Oând șl-a văijut copilul soăldat în sânge, 
numai decât a căflut mortă la pământ. In 
timpul acela, oopila, oare a rămas singură 
în baie, s’a înecat în apă. Văzând tote 
aoestea tatăl, desperat a mers în casă și 
s’a spânzurat de grindă. Astfel în câte-va 
ore o familiă întrăgă s’a stins într’un mod 
atât de înfiorător.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționeză regulat, pot conta la vindecare si
gură în scurt timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri, seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursa, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provincia să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra- 
vențiă și subscriere.

Kesboiul din Africa sudică.
înaintarea Burilor în Capland l’a bă

gat în răcori pe lordul Kitchener. Asta o 
dovedesoe oel puțin soirea cea mai nouă, 
după care lord Kitchener a evacuat jumeta- 
tea sudică a statului Oranje-, a lăsat în pă
răsire Rouxville, Smithfield, Wepener, Fau- 
resmith, Booshof, și Hoopstad și tbte tru
pele le-a conoentrat îu Bloemfontein și Pre
toria.

Khchener a luat măsura acâsta mai 
întâiti pentru-că liniile ferate, ce duc la 
cele două oapitale bure, sunt espuse în tot 
momentul pericolului și era temere, că Bu
rii tăind legătura liniei ferate, vor isola to
tal garnisduele englese mai mici de oele 
două tabere principale. Mai departe Kit
chener are de gând să trimită în Capland 
tdte trupeie d’e oare se pâte lipsi.

Soirea despre aceste disposițiunl mi
litare o aduce „Neue Hamburger Zeitung* 
într’o telegramă, ce i-se trimite din Londra. 
Tot-odată i-se vestesce aoestei foi,1 că Burii 
țin ocupat în interiorul Caplandulni pla
toul Karrao. Ei se adună în muDții Zour 
și atrag pe Africanderii din districtele su
dice.

Corpul de armată vestic al Burilor a 
■ocupat Kalvima și a pătruns pănă la rîr.l 
Doorn. O altă trupă, care a treout prin 
Sutherland, este în înaintare. Frontul Olan
dezilor resculațl a pătruns prin pasul Grey 
pănă la Piquetberg și a ajuns la 75 mile 
englese de Capstadt. O altă trupă puter- 
nioă de Buri a treout granița dela Aliwal- 
north și a ocupat Jamestown.

Intr’aoeea în Transvaal a rămas Botha 
■și Delarey, care stă cu trupa sa în munții 
Magalies și ține mereu în șac garnisbna 

englesă din Pretoria. Dewett se află în apro
pierea liniei ferate Rhenoster.

Răscumpărarea felicitărilor de 
Anul nou.

Sibiiu, 9 Ianuarie v. 1901.

Mult Onorată Redacțiune\ La cassa 
„Aeociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român" au mai oontribuit 
pentru fondul Casei Naționale în scopul răs
cumpărării felicitărilor de Anul-Nou, P. T. 
Domnii:

Dr. Pompiliu Isac advocat (Sibiiu) 
cor. 10. D-ș6ra Victoria Joandrea, învăță- 
târe (Sibiiu) cor. 2. Dr. Isidor Pop, advo
cat (Lugoș) cor. 5. Nicolau și loan Racoța, 
medic (Șeica-mare) cor. 5. Nioolau Moldo
van, adm. protop. (Nocrich) oor. 2. Io 
aohim Muntean, parooh (Gura-rîului; cor. 2 
George Maxim deHoohstenberg, maior. î. p. 
(Sibiiu) oor. 4. George M. Corcheșiu, pri
mar (Câmpeni) ocr. 2.Elia Pap, înv. pens. 
(Șomouta mare) cor. 2. Dr. Iosif Gall (Lu- 
careț) oor. 20. Dr. Zosim Chirtop, advocat 
(Câmpeni) cor 10. Sever de Burbu, comp- 
tabil (Reghinul săs.) cor. 5. George Dă- 
nilă, primar (Hunedbra) oor. 2. Nicolau 
Macrea oomptabil (Huneddra) oor 2. Dr. 
Ootaviu Russu, advocat (Sibiiu) cor. 5. loan 
cav. de Pușcariu. septemvir. î. p. (Bran) 
oor. 10. Ilariu Muoiu-Ureohia, amploiat (Si
biiu) oor. 5. Dr. Leo Parasca, medio (Ha
țeg) cor. 5. Constantin Cothișel, preot (Cor
tege) oor. 5. Dumitru Banoiu, farmaoist (Să- 
liște) cor. 3. Eliseu I. Dan, paroch (Borgo- 
susenl) cor. 2. Moise Brumboiu, (Tohanul 
vechifi) cor. 2.

Dir. desp. „DeșiiP al Asoo. a ooleotat 
oor. 60, și anume dela: Dr. Teodor Mihali, 
adv. dir. exeo. (Deșii!) oor. 10. Mateiă Popu 
(Ocna Deșiului) oor. 2. Dr. Liviu Micșa, 
advooat cor. 5. Augustin Pintea, oor. 2. 
T. Herman, protop. oor. 4. Dr. Clemente 
Barbu advocat cor. 5. Dr. loan Chereoheș, 
advocat (Deșiil) oor. 5. Gregoriu Pușoariu, 
protopop (Boolean) cor. 2. Dr. Alexandru 
Vajda (de presant în Clușiti) cor. 5. Geor- 
giu Gradoviel, advocat (Deșiil) cor. 4. Dr. 
loan Vajda, (Olpret) cor. 5. Alexandru 
Opriș, cor. 1. luliu Pop, cor. 1. Cornel 
Beroean, oor. 2. Dr. loan Șliam advooat 
oor. 5. I. Popu (Deșiil) oor. 2. Au mai contri
buit d-nii: Dr. Alexandru Moosonyi (Birohiș) 
cor. 20. Dr. Eusebiu R. Roșea, dir. semin. 
(Sibiiu) oor.Ș 3. Familia Petru I. Comșa 
Sălișțe) oor. -5. Dionisie Florian, căpitan e. 
și r. Reg. de Iuf. 85 (Loose) oor. 2. loan 
Brotea, preot (Matef’alva) oor. 1. D. R. 
Cordescu, cor. 3. și Silvia Cordesou, cor. 1. 
(Fofeldea).

Au incurs în total pănă acum cor. 355.

Dr. C. Diaconovich.

ProcLucțmni și petreceri.
Tinerimea română din Lugoș învită la 

petrecerea, oare se va ține în presăra anu
lui nou, Duminecă în 13 Ianuarie st. n. 
1901, în sala hotelului „Concordia". Program: 
I. Piesa teatrală: „Inimicul sâcrelor". II. 
Tombola. III. Dans. Inoc-putul la 8 ore 
săra. Prețul de intrare: de persouă 1 oor. 
20 fii. de familiă 3 cor. Venitul ourat e 
destinat „Reuniunei române de leotură din 
Lugoș", Comitetul: president. Caius Bre- 
dioeanu, casar Ioan Harambașa, secretar 
Constantin Tuneiu. Membrii: Virgil Bejan, 
Lad. Vasilie Bradicean, loan Cadariu, 
George Carabaș, Ioan Cimponeriu, Dimitris 
Galiciu, Cornel Gîndu, Coriolan Grădinar, 
Constantin Ignea, Nicolae loanovits, Dr. 
Cornel Juroa, Petru Maieru, Dr. Tit Mă- 
laiu, Dr. Pompeius Marou, Dr. Cornel Pop, 
Dr. Nioolae PetrovicI, lulius Petroviol, Ro
mulus Radu, Teodor Radu, Aurel Sabo, 
Emil Sfeticu, August Silvassy, loan Stoian.

*
Tinerimea română d:n Șard va da o 

produoțiune deolamatorică teatrală, la 13 
Ianuarie 1901 în Edificiul șcblei gr. oat. 
de loo. Venitul ourat e destinat pentru 
fondul șoâlei române gr. cat. din Șard. 
începutul ia 7 ore sâra. — Comitetul aran- 
giator. Prețul de intrare : de personă 80 fii.; 
de familiă de trei persbne 2 corone. Oferte 
marinimdse se vor primi cu mulțAmită și 
se vor ouita pe oale cj’aristi°ă. Program : 
1. Sună buoiumul, oor în două voci eseou- 
tat de elevii șoolei. 2. Rugămintea din 

urmă, poesiă de Coșbuc declamată de * * 
3. a) Sum vânător, b) Câută ououl, esecu- 
tate de elevii școlei. 4. Prolog de Iosif 
Vulcan. 5. Trei doctori, comedie localisată 
de Virginia Vlaicu. „Călușerul" și „Bătuta" 
jucate de elevi de școlă. Dans.

*
Reuniunea română de cânt din Năsăud 

învită la concertul împreunat cu represe^ta- 
țiune teatrală și urmat" de dans, ce se vor 
aranja în Năsăud Duminecă în 13 Ianuarie 
st. n. 1901 în sala de gimnastică. Inoepu- 
tul la 7’/2 ore săra. Prețul întrărei de per- 
sbnâ : pentru membrii activi și ajutători 1 
cor. pent.ru nemembri 1 oor. 60 fii. Veni
tul curat e destinat pentru fondul reuniu
nei. Oferte marmimose se primeso cu mul- 
țămită și se vor chita publice.

Programa: 1. „Hora Dobrogeana", cor 
mixt da M. N. Spacovicl. 2. „Serenadă", 
cuartet solo de Marschner. 3. „II. Baoio", 
de L. Arditi, vals esecutat cu vocea de 
d-șdra Estella Luchi și acompaniată cu 
vidra prin d-1 A. Rusu, aranj. de E. Ște- 
ffinuț. 4. „Cântec poporal", oor mixt, 
aranj. de E. Ștefănuț. 5. „întomnai", co
media într’un aot, trad, de Z. Hodoș. 6. 
a) „Nunta țărănescă", b) „An veehiu", 
„An nou", tipuri vii. 7. „Marșul lui MihaiQ 
Eroul" de I. Vidu. cor mixt, aoomp. cu 
harmoDiu prin d-șora Lucreția Moisil. La 
urmă dans.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1901

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corâns; pe șâse luni 12 cordne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postule.

A dministrdțiunea.

NECROLOG, lloma Victoria Vassiu 
n. Lucaciu a răposat în 2 Ia», a. o. st. n. 
la 8 bre sâra după grele și îndelungate 
suferințe, și după împărtășirea cu sfintele 
daruri oerescl în etate de 21 ani, âr a fe
ricitei sale căsătorii în al 5-lea. Rămășițele 
pămentesol au fost așeejate în 4 Ianuarie 
la 2 ore după amiecjl, în cimiterul gr. or. 
a comunei Petrilla. Pe răposata o jele-m; 
Jalnicul soț loan Vassiu, natar cercual. 
George Lucaoiu, oa tată. loan Vassiu, cu 
soția Maria Nemeș, ca soorii.

Belgrad, 10 Ianuarie. Ex-regele 
Milan a dat o proclamațiă sedițibsă 
oătră Serbii din regat, în care ’i în
demnă se-șl scuture cătușele, ce le 
sunt puse pe mâDî și eS-șT reia liber
tatea acțiunei. Proclamația <Țice în
tre altele: „Nu alegeți armele în 
contra acelora, cari duc orbiș spre 
prăpastia țâra. Eu void fi gata tot- 
dâuna, ca la cel mai mic semn se 
fiu la voi“. Poliția de aici a secues- 
trat mii de esemplare din acâstă 
proclamațiă. — Aderenții lui Milan 
răspândesc în șirurile armatei scri
sori autografe de ale lui Milan, în 
cari provbcă armata sS se rescble. 
Printre popor se împart chipuri re- 
presentând pe principele Muntene- 
grului întrând în fruntea unei armate 
rusesc! în Belgrad.

Londra, 10 Ianuarie. O telegramă 
ce o primesce „Daily Mail" din Cap
stadt anunță, că lupta în colonii va 
dura luni întregi. Situația e fbrte 
critică.

Haga, 10 Ianuarie. Dewett e gata 
de a năvăli și el în Capland, ca se 
organiseze rescola Olandesilor.

Londra, 10 Ianuarie. Se comu- 
munică din Peking cji^rului „Daily 
Mail", că Rusia a propus o nouă 
convențiune având de scop de a 
remite linia Tien-Cin-Schankaiwan 
nominal acționarilor englesl, der de 
a-o pune de fapt sub controlul poli
ticei rusescl. Mareșalul de Waldersee 
a refusat se semneze acâstă conven
țiune fără consimțementul guvernului 
engles, care se opune la acâsta.

Capetown, 10 Ianuarie. Legea 
marțială a fost proclamată la Oal- 
vinia, Clanvilliam, Piquelberg, Mal- 
merlsburg Tallogh, Paarl și Stellen- 
basch.

aia i m & e<:.
O profeția pe anul 1901. Renu

mita profetă din Paris, d-na Lay-fond- 
vielle, ounoscută în Franoia sab numele de 
„Pithia modernă", profețesoe despre răs- 
boiul din Transvaal, că va dura încă mult 
și Burii vor eși învingători. Doi beliduol 
mai distinși vor face minuni. Burii vor să 
rămână pe deplin independenți și mai bu
curos vor muri pănă la unul, deoât să 
ajungă sub egemonia Angliei. Nici cu 
ideile consiliului de paoe nu se pre pot 
împăca cei din Transvaal. Regina Angliei 
la stăruința unora din jurul ei și mai ales 
din punot de vedere uman, este apleoată 
a șl retrage pe încetul trupele din Afrioa 
de sud și a încheia o pace echitabilă ou 
Transvaalul, Poporul eDgles înoă e sătul 
de atâta răsboiii. Intervențiunea păcii va 
porni mai întâiti dela ourtea rusâsoă. Preo- 
țimea rusâsoă îșl dă silințele a îndupleca pe 
Țar să primâsoă pe președintele Kriiger. 
Țarul, ce-i drept, se retrage, de6re-ce nu 
vre să se strice ou Anglia, el iubesce pa- 
oea și încunjură orl-oe conflict, der în sfâr
șit tetușî va asoulta de dorința înaltului 
cler. Despre răsboiul chines c|ioe, oă nu se 
va mai întâmpla nimic important; răsboiul 
de altcum s’a terminat. Despre anutimpurl 
profețesoe, oă în Iulie și August vor fi 
mari călduri. In Septemvrie și Octomvrie 
vor fi mari esundărl, oarl vor pustii orașe 
întregi. In anul 1901 se vor întâmpla multe 
catastrofe pe linia ferată ; va arde un tea
tru mare și mai multe fabriol mari. Afară 
de aoâsta mai profețesc?, că vor fi asasi
nați mai mulțl bărbați distinși de stat și 
se vor schimba multe guverne.

Sarea—mijloc ele a lungi viața. Din 
Amerioa, patria invențiunilor, sosesoe soirea 
sesațională,că unor medici de aoolo li-au suc- 
oes a afla mult căutatul „elixir" de viață. Și 
aoest mijloc într’adevăr atât e de ușor de 
gâoit încât omul se miră, oum de s’au căz
nit atâta învățații pănă i-au dat de urmă. 
Aoela este sarea comună, care nu p6te lipsi 
din niol o casă.

Sarea de buoătăriă, după oum spun 
profesorii Loebs și Dr. Lingles, nu numai oă 
ajută funcțiunii inimei, oi e în stare a pune 
din nou în aoțiune inima, care a încetat de 
a bate. Cei doi profesori au încercat aoesta 
la pescl și la. alte animale și înoă așa, că le-au 
introdus în sânge soluțiune de sare și re- 
sultatele au fost peste așteptate de bune. 
Se mai elice, că în Chicago trăesce un bă
trân numit Vandercook, oare a împlinit 92 
de ani și dela etatea lui de 45 de ani s’a 
obicinuit a lua de două ori pe oâte 
o dosă de sare comună, așa oă astăijl nu 
se pâte lipsi de ea. Că el a ajuns la o 
așa verstă înaintată, numai sării ara a-i mul
țumi.

Nu-i mirare. Un politisant întrăbă: 
De oe la noi în Austria merg tâtestrîmb? 
— „Scherer" (foia umoristică) răspunde: 
„Fiind-oă tâtă politica nostră se face de 
omeni cu nasurile încârligate (Jidovi) și 
de oei ou cârjl încârligate (episcopii ca
tolici.)

Jidovul la Chinesi. Veoinul: „Ei, 
d-le Kohn, oe aucjl dela fiiul d-tale, care 
se află în China? Nu-i duol frica? — Kohn: 
„Frichi am avut, dir de lipsă, <jio cjâu, 
n’a fost. Ascultă ce-mi scrie fiiul meu: 
Cum m’am apropiat de Boxeri, de frioă 
am strigat chit am putut „v,ei-hei-wei" și 
așa toți Chinesii m’au ținut, oă sunt de 
ai lor".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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,,Călindarul, PlugayuluiH 
pe anul comun 6908, 

se pote procură (lela Tipografia A Mureșianu 
din ESrașov.

„ Călindarul Plugarului* întră 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.

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

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)’; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte 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 costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-]- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
LosurI din 1860.....................................
Acții de-ale Bâncei austro-ungarâ . 
Aoții de-ale Bâncei ung. de credit. 
Acții de-ale Bâncei austr. de credit. 
Napoleondorî..........................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista......................................
Paris vista............................................... '
Rente de corone austr. 4°/0 . . .
Note italiene......................................

98.20 
. 117.20 
. 136.75 
. 16 98 
. 668.— 
, 664.— 
. 19.14

117.65
240.55 

95.821/2 
. 98.30

90.80

Cursul pieței Brașov.
Din 11 Ianuarie. 1901.

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

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

18.72
18.—
19.-
11.30 
127.
58.50
10.75 

100.—

18.80
18.10
19.12
11.40

In Stupinele Brașovului, (Meli- 
kert, Brasso), 
vendare 
ftl

Se vinde și 
formaținnî, la
Stupim, loan L Maximîlianu.

2—10.1210.

se află de

BUN.

pe așteptare. In- 
d-1 capelan din

Cliief-Office 48, Briiton-Road, London sw. £

. 117.15

. 92.25

Cursul la bursa din Vienau
Din 10 Ianuarie, n. 1901.

Renta ung. de aur 4°/0 • 
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 1C0.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • •
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin
Renta de argint austr....................

91 60
92.75

166.75
140.25
98.30

Pastilele-Hămatin 
contra anemiei și deb lități corporale, 

ale
Farmacistului A. Thierry, 

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

franco cu posta 4 corone.
Trimite după asignarea prețului: 

Apoilieto A. TMerry’s Baisaui-Fawn 
in Pregrada bei Rohitsch-Sauerbriinn.

&

De sf. serbători recomand ciorapi 
mawUȘl, — fabricat propriu — precum 
albiteari, cravate etc.

Rogându-me de o cercetare numerosă,

forte buni și ieftini, 
și tricotagiuri,

sunt cu tdtă stima

S. W I L K
Deposit de împletituri me ha nice G. Foith

—= Tergul pomelor <8. =— 1204,5

®o®o®o®0®o®o®o©oo©o®o®o®o©o@o®®® o
o
o

o
o
o
o
o

KT “20®
pentru sfintele serbători de Crăciun și anul nou 
Recomandă E. MA1TSBER&EB, ciasornicar 

Brașov, Strada Porții Nr. 32 
depositul seu bine asortat de 

Beasmica de buzunar din Helvetia 
precum și tote felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect. 
prețuri ieftine si garantă reală.

s Prafurile-Seidlitz aie î™ Moli
y Veritabile numai, tleeă llăeare eutlă este provetțută eu marea «fie 
A aperare a lui A. BEoll șl eu subscrierea sa.
\ Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidiitz de A. Moli în contra greu-
£ tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
A mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoîdelor și 
\ a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.—
J Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Ș Franzbpanntwem și sare a lui iffloBL 
hiliî dăcă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu

£ WQllldUllU IIUBlIdl, plumbul lui A. BEoll.
V Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
j-. osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă.

Prețul unei sticle originale plumbate, Corâoe 1.80.

O
o
o
0

oeo
O
O

8
V

ș Săpun de copii a lui Moli.
* Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul-
£ tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
? Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
v de apărare A. Moli.______________________________________________________________

'Trimiterea prinelnală prin
Farmacistul A. MOSJL,

c. și r. furuisor al curții imperiale Viena, Tuchlaito 9
Comande din provinciă se efectueză gtilnic prin rambursă poștală.

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

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
. _ *

r Deposit

LEMNE DE ARS
3^ Drumul Oarei nr. 9.

Lemne de fag întregi (blane) sau ferestreite si cremtP
duse acasă se capetă fa subscrfșii cu prețarî ieft^te’duse acasă se capetă la

ERNST JECKEL
Str. Hirscher 19,

Telefon nr. 208.

uupuoiiu III UI UJUT . XC* M.-XXXX XC

D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

ANUNCIUR1 

(inserțmm și reclame) 

surai a se adresa subscrisei 
Edmmsstra.isuraa» In cașul pes-

m.

X

toJâcarîî unui snosncsu îmsî sswJf 
tăs ssdafcă se face scărfemeid, 
oare cresca cu 'cât jjitbSâcaraa 

face raws de

AcLmkiîstr. „Gazetei Transă
8X3?" Tragerea astădî-

_ Numai pentru40defileri(bani)‘ 
să pote castra laîSJahțrafi'^inWlQOi jA) 

sg O On

SR 1000.500 corone etc,etc,

A C u totul sânt 1311 dec’ u ri I a ISB 
SR Lo1teria"CASA studenților:® 
A Losuri să pot capota pretutindinea. .

Admmistraț. „Gaz. Trans/ •••••••••

JULIUS TEUTSCH
Drumul Gârei 9.
Telefon nr. 122.

-A. "V I
Prenumerațiunîle la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reîno

*ri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni. ,
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voieac ’ 

ca eapedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sâ binevoiască a scrie adresa , 

lămurit și sS arate și posta ultimă.

•r

Tipografia. A. Mureșianu, Brașov.


