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1899-1900.
i.

In lungul șir al anilor rei, ce 
i-am străbătut în viața nostră poli- 
tică-natională și bisericâscă-nafională, 
anul 1899 a fost pentru noi Ro
mânii din Transilvania, Bănat și 
Țâra-ungurescă de-o importanță spe
cială.

In anul trecut am putut dis
tinge în strategia adversarilor lim- 
bei și naționalității nostre clar și 
neîndoios planul de-a paralisa și ni
mici cu desăvârșire nu numai orga- 
nisațiunea nostră politică, ca factor 
deosebit național în viața de stat, 
ci și organisațiunea nostră biseri- 
câscă, încât ea servesce și pote servi 
desvoltării și întărirei culturei ro
mânesc! și a caracterului nostru na
țional. Au putut distinge bine con
turile acestui plan infernal chiar și 
aceia, cari nu pricep politică sâu au 
prea puțină ideiă de ea.

Până ce a stat la cârmă gu
vernul Banffy, violența și nedrepta
tea personificată, se putâ spera, că 
tocmai escesele pasionate ale forței 
brutale și ale corupțiunei de sub gu
vernul lui vor accelera desnodămen- 
tul în sens favorabil causei celor 
asupriți și prigoniți.

La finea lunei lui Februarie 
1899 înse Banffy iu silit a se retrage 
și veni în locul lui Coloman Szell 
cu-o pretinsă nouă direcțiune și cu 
devisa, că va face ca legea și drep
tul se domnâscă, unde păn’ aci stă
pânea volnicia și forța brutală, er 
unde îșl serba orgiile nedreptatea, 
minciuna și corupțiunea, va așeeja 
regimul dreptății, al adevărului și al 
cinstei.

Marea și cutezată promisiune a 
noului ministru-președinte Szell pă
rea, că se referă nu numai la Ma
ghiari, seu la anumite cercuri ale 
lor, ci la tbte poporele, din cari se 
compune poporațiunea acestui stat. 
Ce înțeles ar fi și avut la. din con
tră de a-se vorbi de-o nouă eră și 
direcțiune și de un regim al legei, 
dreptului și al dreptății?

Dâr cei ce au crecjut acâsta au 
suferit pote cea mai mare desamă- 
gire din câte le-a produs secuiul al 
19-lea. In ce privesce naționalitățile 
nemaghiare și raporturile elemen
tului dela putere față cu ele s’a do
vedit în decursul anului, că regimul 
Szell n’a însemnat și nu însemneză 
decât o continuare a regimului 
Banffy, cu singura deosebire, că s’a 
afișat înaintea ferii și a popbrelor 
ei ca un guvern „adevărat liberal11, 
a căruia principiu conducător ar fi 

Zf adevărul și dreptatea.
Ceea ce a promis Szell oposi- 

ției maghiare din dietă când a în
cheiat cunoscutul compromis cu ea, 
el a și ținut. Așa a presentat ca
merei și a făcut să se voteze din 
parte-i între altele legea relativă la 
judecarea din partea Curiei reg. a 
cașurilor litigibse în afaceri elec
torale. Legea acâsta a mai dispus 
ca în viitoi’ să nu se mai potă re- 
fusa înscrierea alegătorilor în listele 

electorale pe cuvent, că nu și-au 
plătit contribuția lor la timp.

A fost destul ca prin acesta 
disposițiă să apară, că s’a făcut o 
concesiune orecare în direcția de a 
înmulți întru cât-va numărul celor 
în drept de-a alege, pentru-ca gu
vernanții și uneltele lor de prin țâră 
să caute a esploata în modul cel 
mai nerușinat acea împrejurare, a-o 
esploata cu deosebire în prejudițiul 
dreptului electoral al Românilor.

Era vorba mai înainte de-o re
formă electorală, de cassarea legii 
electorale escepționale pentru Ar
deal, de cassarea censului asupritor 
deosebit. Nimic nu s’a realisat din 
tote acestea și totuși foile maghiare, 
cari s’au pus în serviciul noului 
guvern, ca și cele oposiționale, 
avură cutezarea a pretinde dela Ro
mâni se părăsâscă resistența lor de 
pănă acuma și să se înroleze sub 
stegul guvernamental al lui Szell, 
intrând în acțiune la viitorele ale
geri dietale. Și acâsta o pretindeau 
dela noi într’un timp, când în afară 
de legile escepționale, partidul na
țional român mai este împedecat în 
funcționarea lui prin nisce ordine 
ministeriale volnice și ilegale, și 
când pentru Români și alegătorii 
români este suspendat ori ce drept 
de întrunire de cătră guvern și au
toritățile din țâră 1

Legați de mâni și de piciâre, 
prin sistemul de legi și de ordine 
ministeriale, care de care mai ne
drepte și mai asupritore. cum am 
putâ noi Românii să deliberăm asu
pra atitudinei nostre politice și să 
întrăm în acțiune pe terenul parla
mentar?

Și totuși sirenele „nouei ere“ 
acâsta o cereau și o așteptau dela noi!

De unde îșl luau curagiul foile 
unguresc! de a ne siătui să proce
deul astfel, renunțând la drepturile 
nostre și capitulând dinaintea celor 
ce ni le-au încălcat? De .sigur, că nu 
clin faptul, că le împuneam prin uni
rea și energia nâstră în luptă.

Fără îndoială, că aparițiunile, 
ce s’au arătat ici colo între noi și 
jocul copilăresc cu fraternisările puse 
în scenă tot de adversari, au nutrit 
speranțele acestora în destrămarea 
solidarității nostre naționale.

Dâr planul lor de bătaia era 
mai dinainte croit și a trebuit să 
urmeze acea pretinsă schimbare de 
direcțiune prin înlocuirea lui Banffy 
cu Szell, ca să ne convingem, că 
Maghiarii sunt încă departe de-a 
părăsi planul lor de distrugere a na
ționalității nostre.

Totă acea schimbare de sistem, 
cu care s’a făcut atâta svon dela 
venirea la cârmă a lui Szell, se re
duce numai și numai la unele mă
suri luate pentru a delătura unele 
nemulțămiri ivite în sînul poporului 
maghiar. De-o schimbare a atituti- 
nei politice față cu noi Românii și 
cu celelalte naționalități nemaghiare, 
în sensul de a-se introduce un regim 
de dreptate, nu numai că nu s’a 
tratat, dâr nici măcar prin gând nu 
li-au trecut celor dela putere a-o 
săvârși.

Drept aceea au și rămas tote 
în văgașul cel vechiu. Spiritele răs- 
buDătore, ce le-a deșteptat sistemul 
Tisza-Banffy îșl continuă acțiunea lor 
herotrastică, care, cum dovedesce ca
șul revoltător dela Alba-Iulia, a ajuns 
la culme.

Nu este nici cel mai mic semn, 
că guvernul Szell s’ar gândi a delă
tura volnicia și ilegalitatea, ce s’a 
comis sub guvernul trecut prin se- 
cuestrarea drepturilor nostre cetățe
nesc! și constituționale, ci din con
tră se adeveresce tot mai mult, că 
și regimul de față țîntesce a per
petua starea escepțională în tote 
privințele față cu noi Românii, pen
tru-ca cu atât mai ușor să potă pa
ralisa organisațiunea nostră ca par
tid politic național și astfel să ne 
facă imposibil a continua lupta pen
tru egala nostră îndreptățire națio
nală.

Dâcă cine-va ar sta totuși încă 
la îndoială în privința acâsta, n’are 
decât să arunce o privire asupra
uneltirilor adversare pentru submi
narea organisațiunei nostre biseri
cesc!, ca să se convingă despre
adevăr.

Monarchul și Cehii.
Mare sensațiă a produs convorbirea, 

ce a avut’o monarchul ou deputatul ceh 
Dr. Stransky cu ocasia prânzului dela 
curte, ce s’a dat alaltăeri. După prând ți- 
nendu-se cercle, monarchul păși cătră 
Stransky, dicendu-i, că în delegațiunl a 
vorbit prea vehement. Stransky răspunse, 
că prin vorbiri de felul acesta mult mai 
bine se liniștesce poporul, decât decă nu 
s’ar vorbi nimic.

După acâsta convorbirea trecu la afa
cerea n^de.u

Monarchul dise, că în Gestiunea 
nu cunosce glumă și că e în stare 
publice statariul pentru țera întrtyă, decă po
porul nu oedâză. „Nu cunosc glumă, când e 
vorba de armată, și declar cu totă hotărî- 
rea, că nu voiii da grația nimânui*... Agi
tatori inconsciențl au ațîțat poporul cehie 
și clasa inteligentă a făcut mult râu.

Stransky recunoscu, că inteligența a 
început lucrul, însă ea are și forța morală 
de-a influința în sensul legii. „Legea nu 
ordonă, ca reserviștii sâ se anunțe cu „A«er.u 
Ea îi obligă numai la aceea, sâ se presente 
și sâ-șl arate cărticica militară.u

Monarchal-. „Asta i apucătură advo- 
cățâscă; eu însă îți spun, că așa ceva se 
ține de afacerea de limbă a serviciului mi
litar, âr limba de serviciu a armatei este 
limba germană. In cestiunea acâsta, ți-o re
pet, ca să scie orl-cine, nu cunosc glumă*

Stransky : Ar fi mare rău, Majestate, 
dâoă în afacerea asta n’am pută afla o 
punte de eșire și dâoă n’am manifesta mai 
multă prevenire față eu poporul cehio.

Monarchul: Asta ași regreta-o și eu, 
der te provoc încă-odată, să nu-mi infestați 
armata.

După acesta monarchul continua con
versația asupra afacerilor politice, și învită 
pe Stransky de a-șl da silința a conlucra 
și el la împăciuirea dintre Cehi și Germani, 
căci țâra întrâgă simte necesitate» acestei 
împăciuiri.

Stransky : Majestate, noi am manifes
tat mult mai mare prevenire, decât s’ar 

uni cu punctul nostru de vedere. In cea
laltă parte nu se întâmplă nimic, și de 
aceea nu va fi vina nostră, decă împăciui
rea nu se va realisa.

Monarchul: Împăciuirea trebue să se 
facă cu ori-ce preț, căci singură ea este, care 
ne pote garanta un viitor mai bun.

Convorbirea a produs impresiă adâncă 
în tote cercurile politice, mai ales însă la 
Cehi.

Confiscarea cununei de pe mor
mântul lui Iancu. Din Baia de Criș ’i 
se comunică „Tribunei11, că cununa, ce 
seim, că a fost depusă pe mormântul lui 
Iancu din partea tinerimei nostre din Clușifi, 
a fost confiscată de gendarmi. Notarul din 
Țebea, aflând despre manifestațiunea tine
rimei, a început cercetare și încă toomai 
în cjiua Crăciunului nostru. Au fost ci
tați parochul loan Tisu, învățătorul Romul 
Jurca și cantorii bisericei. In 9 Ianuarie n. 
a sosit în Cebea o patrulă de gendarmi. 
Aceștia au ascultat pe preotul Giurca, care 
declara, că la depunerea cununei n’a fost 
de față, esprimându-șl regretul pentru asta 
și adăugând, că de ar fi fost acasă, ar fi 
săvîrșit cu ocasiunea aceea și un parastas.

Aflând gendarmii, că cununa se află 
pe altar în biserică, au luat CU forța cheile 
bisericei intrând în biserică, luară cununa 
și au dus1 o cu ei in Baia-mare. Pentru mo
tivarea confiscărei gendarmii au susținut, 
că unul dintre studenții români ar fi cjis la 
mormântul lui Ian ou. „Jurăm pe mormân
tul tău, Ianoule, că nu vom avâ liniște 
pănă ce nu vom dobândi drepturile nostre 
egale cu celelalte națiunlu.

Triste și durerose timpuri am ajuns 
în acestă nenorocită țâră !

Delegațiunile.
Vineri în 12 1. c. a ținut ședință și 

delegațiunea ungară și cea austriacă. Co- 
misiunea delegațiunei austriaco a sfîrșit 
desbaterea asupra cheltuelilor estraordinare 
din budgetul armatei, cu care ocasiune de
legatul Kaftan, a accentuat, oă regretă a 
putâ constata, că ministrul de esterne, din 
oonsiderare față de Ungaria, voesce să re
nunțe la politica colonială a monarchiei, 
cu tote că acestă politică e absolut ne
cesară.

Importantă a fost desbaterea din de
legațiunea ungară asupra budgetului minis- 
teriului de esterne. Cu ocasiunea acâsta 
Desid. Szilagyi s’a ridicat să apere tripla 
alianță contra atacurilor, ce au fost îndrep
tate asupra ei de Ugron și alții îu ședin
țele premergătore. Drept introducere- Szi- 
lagyi accentuă, că monarchia n’are pentru 
acum posibilitatea de a face politică colo
nială peste ocean. Ea nici măcar în Orient 
nu pote să cucerâscă teren, fiind-că nu are 
mijloce suficiente. In Balcani nu pote lua 
nici o inițiativă, căci de ar lua, un șir în
treg de crise s’ar ridica ou forță elemen
tară în contra ei. Continuând oratorul se 
ocupă cu tripla alianța despre care rjise, 
că atât monarchia austro-ungară, cât și 
Germania trage folose din ea prin aceea, 
că garanteză susținerea păcii. E de părere, 
că în interesul triplei alianțe nu s’a jertfit 
nici un interes al monarchiei, ea niol nu 
ne-a isolat de celelalte puteri. Austrc-Un- 
garia, de pildă, s’a înțeles cu Rusia privi
tor la Balcani, tot așa a făcut și Germania, 
oând s’a înțeles eu Rusia și Anglia. Szi-
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lagyi a folosit apoi un argument pro, care 
a surprins mult. El accentua hotărît, că nu-șl 
pâte închipui altă alianță, care ar concorda 
atât de mult cu dualismul, decât alianța cu 
Germania.

Contra părerilor desfășurate de Szi- 
lagyi se ridică din nou Ugron. El s’a plâns 
asupra politioei de gefmanisare. Imperiul 
german, Zise, atrage ca un corp ceresc ar- 
Zător pe Germanii Austriei, er pe Maghiari 
nu-i amenință numai cu cultura germană, 
ci primejduesce chiar și esistența lor de 
stat. La Dunărea superioră stă marea Ger
mania, la Dunărea de jos regele român din 
casa de Hohenzollern și „acel imperiu, care 
de mult posedă Dunărea superidră și oare 
la Dunărea de jos șl-a pus un Hoheuzollern, 
nu pote s& aibă decât tendința de a posede și 
Dunărea mijlocie* (Ungaria), care fără am- 
bițiă și fără țintă trăesee în mijlooul po- 
porelor Europei. In partea din urmă a dis
cursului său, Ugron aocentuâ, că problema 
Ungurilor ar fi să se alipescă de națiunile 
mici din BaloanI, cari tind spre apărarea 
neatârnării lor.

In jurul acestei vorbiri s’au învîrtit 
apoi discursurile lui Dulszlcy, Tisza Pista, 
Lud. Lang, Apponyi, Col. Tisza și Falii, 
toți luând în apărare tripla alianță și pe 
Germania.

Cu acesta dezbaterea asupra budgetu
lui ministeriului de esterne s’a încheiat și, 
aprobându-se politica esternă, oontelui Go- 
luchowski i s’a esprimat mulțumită și reou- 
noscință. La urmă s’a votat fără discusiune 
budgetul finanțelor comune.

*

Delegați unea austriacă a ținut ședință 
plenară alaltăerl Sâmbătă. înainte de or
dinea de di, ministrul comun de esterne 
contele Goluchowsliy a răspuns la interpe
lația, ce i s’a adresat eu privire la espul- 
sările muncitorilor cehi din Prusia, pișe, 
că aceste espulsărl au fost numai nisce mă
suri administrative.

La desbaterea asupra budgetului es- 
ternelor, a vorbit delegatul ceh Kaftan. 
El dise, că raporturile actuale din Balcani 
dovedeso necesitatea, eamonarchia să mârgă 
mână ’n mână cu Rusia. Kaftan atinse în 
discursul său și oestiunea Porților-de-Fier 
și declara, că taxele de peagiu sunt prea 
de tot urcate.

Ferjancic! se pronunța pentru tripla 
alianță, apoi a polemisat cu Ugron privitor 
la Bosnia. Ungaria, cjise, n’areniclun drept 
la Bosnia, singur Croații pot ridica preten- 
siunl asupra ei. Nu este permis a-se lăsa, 
ca politica de maghiarisare a Ungariei să se 
validiteze și în Bosnia Ungaria maghiarisdză 
pretutindeni cu forța și contra acestei poli
tice trebue să se ia posițiă energică.

Evenimentele esterne în 1899.
i.

Anul 1899 a fost bogat în fapte și 
întâmplări politice esteriore. El a moștenit 
vechile contrarietățl dintre state, a moște
nit lupta dintre interesele mari și nenumă
rate ale națiunilor lumii și oivilisația vea
cului, de care ne despărțim, n’a putut face, 
ca poporele globului nostru să nu-șl stea 
față ’n față cu ochi pismuitorl.

Deja din tomna anului 1898 lumea 
întrâgă a fost surprinsă de soirea sensațio- 
nală, că puternioul Țar al Rusiei Nicolae 
II. vrâ să întreprindă o mare aoțiune în fa- 
vorea păcii. Sîmburele acestei aoțiunl era, 
de a-se da ooasiune poporelor eivilisate, ea 
prin representanții lor să delibereze asupra 
căilor și mijldcelor oum să se mioșoreze 
Cheltuelile pentru susținerea armatelor și 
să se pună în viitor piedeol mai mari is- 
buonirii răsboielor pe uâoat și apă. Pute
rile se grăbiră pe întrecute a saluta nobila 
inițiativă a Țarului și imnuri de laudă i-se 
făceau în pressă.

In urma aoesta conferența de pace, 
propusă de Nicolae II, s’a întrunit în 18 
Maiîi 1899 la Haga, în Hiusten Bosch, pa
latul pompos al reginei Wilhelmina a Olan
dei. Două luni și mai bine a lucrat acâsta 
conferență. In oomisiunl și subcomisiunl 
s’au desbătut cestiunile mari de pace și 
răsboiii. Cu tote acestea oonferența n’a 

avut succese positive. Drept resultat s’a 
luat decisiunea de a-se înainta, spre iscă- 
lire și aprobare, guvernelor reprezentate în 
conferență 4 punote privitore la certele in
ternaționale, la disposițiile răsbâielor pe 
uscat și apă și la oprirea folosirii materii
lor esplosive.

Afară de acâsta procesul verbal cu
prinde 5 desiderate relative la restrîngerea 
sarcinelor militare, la disouțiuuea cestiunei 
drepturilor și datorințelor de neutralitate 
într’o viitore conferență, la studiarea prin 
guverne a cestiunilor, ce privesc specia și 
calibrul armelor pe uscat și apă etc. Con
ferența s’a închis în 29 Iulie.

In Republica Franciei anul 1899 a 
fost un an de mari lupte și sbuciumărl in
teriore. Aprope anul întreg spiritele fură 
frământate și agitate de nenorocita afacere 
Dreyfus, care și mai înainte a fost răstur
nat guverne și a împăreohiat și îndușmă- 
nit pe fiii aceluiași popor. Procesul Drey
fus s’a început în 7 August la Rennes și 
în 9 Septemvre s’a. adus cunoscuta sentință, 
după care apoi urmă încurend grațiarea 
lui Dreyfus.

Un eveniment însemnat în politica 
esterioră a republioei francese a fost fără 
îndoială afacerea Fashoda, care amenința să 
degenereze într’un conflict răsboinic cu An
glia. Se scie și ne aducem aminte de to
nul pătimaș, în care soria asupra acestei 
afaceri pressa francesă și englesă, precum 
și de discursurile răsboinice ale lui Salis
bury și Chamberlain, în care se critica 
forte viu atitudinea Franciei. Grațiă însă 
politicei cumpătate și prevăcjătore a minis
trului de esterne frances Delcasse, conflic
tul franqo-engles a fost înlăturat tocmai pe 
oând cei doi rivali se pregăteau serios de 
a trage sabia.

Atitudinea perfidă a Albionului a con
tribuit însă mult, ca Franoia să dea ore- 
carl semne de apropiere față ou Germania. 
Pe la înoeputul lui Februarie două corăbii 
germane ajungând în Oran din Algir, co
mandanții lor au fost forte afabil primiți 
de ofițerii francesl. Mai mult însă a sur
prins visita, ce a făcut’o împăratul Wil
helm pe corabia francesă „Iphigenia* în 
Bergen. Cu ocasia acestei visite „Iphigenia“ 
a arborat stindardul german și s’a făout 
împăratului o adevărată manifestația. Mult 
timp pressa și cercurile politice s’au ocupat 
cu însemnătatea acestui eveniment.

Un pas îmbuourător de apropiere a 
făcut Franoia în decursul acestui an față 
de Italia, în Aprilie, când cu prilegiul că
lătoriei părechii regale italiene în Sardinia. 
Pece corăbii francese de răsboiii au mers 
să salute pe regele Umberto prin rostul 
admiralului Fournier, care s’a dus la Ca
gliari ca mandatar al președintelui Loubet.

Dela începutul anului Rusia a fost 
mult preocupară cu conferența de pace. Cu 
tâte acestea ea n’a negligiat niol alte inte
rese ale sale. înăuntru a desvoltat o mare 
activitate în întărirea forțelor sale militare 
și a reluat firul rusificării Finlandesilor. Mă
surile aspre luate de guvernul Țarului îm
potriva Finlandesilor și a constituției lor, a 
deșteptat pretutindeni în Europa interes 
general. S’au compus memorande, ba sub 
conducerea senatorului franoes Trarieux s’a 
dus o deputațiune internațională la Peters
burg, ca să îmbie inima Țarului. Deputa- 
țiunea însă n’a fost primită.

Mult i-au dat de lucru guvernului ru
sesc ounosoutele turburărî studențesc!, cari 
au durat săptămâni întregi. Causa acestor 
turburărl a fost ciocnirea pe stradele Pe- 
tersburgului între studenții universitari și 
polițiă. In urma acâsta studenții au făout 
grevă. Turburările s’au răspândit cu iuțâla 
fulgerului priDtre studenții dela tote uni
versitățile din Rusia. In multe loourl stu
denții s’au aliat ou sooialiștii. Tote măsu
rile draoonice de a suprima mișcarea, n’au 
reușit și ordinea și liniștea abia târtjiu a 
putut fi restabilită.

Important a fost un ordin dat de Ța
rul în 6 Maifi, prin care s’a desființat de
portarea in Siberia. Fapta nobilă a Țarului 
a fost salutată cu simpatia nu numai în 
Rusia, ci și în străinătate.

Cu Germania a trăit Rusia în prieti- 
niă anul acesta. Puțină indisposițiă însă s’a 

observat totuși la Petersburg pe timpul 
conferenței de pace, când se părea, că îm
păratul Wilhelm n’ar privi ou oehl buni 
conferența. Relațiile între Berlin și Peters
burg n’au încetat totuși a fi intime, ceea-ce 
o dovedesce mai bine visita părecbei dom- 
nitore rusescl la Potsdam, prin care visită 
legăturile dintre Rusia și Germania au fost 
și mai mult strînse. — Cu Anglia încă a 
trăit Rusia în pace. In timpul din urmă 
însă s’ar părâ, că o mare încordare esistă 
între Rusia și Anglia. Tendințele de espan- 
siune ale Rusiei în Asia sunt privite cu 
ochi răi de Englesl.

In general Rusia face mari încordări 
spre a înainta cu pași repezi pe scara des- 
voltării culturale și economice, pentru-ca 
odinioră să-și potă împlini problema, ce și-a 
pus’o. Construesce linii ferate, face coloni- 
sărl și cuceriri tot mai nouă și acjl mâne 
va ocupa în liniște Heratul, capitala Afga- 
nistului, ba se orede, că ar avâ de gând 
să-și anexeze și Persia. Rusia rîvnesce de 
sigur la câmpiile îmbelșugate din Hindos- 
tan, de unde ar dori să privâseă viotoriosă 
isgcnirea Englesilor din India, âtă unul 
din marile sale idealuri.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Sortea orașului Ladysmith preocupă 

viu opinia publică din Anglia. In oele din 
urmă două Z'le au sosit ârășl soiri neliniș
ti tore despre sortea acestui oraș. Se con
stată anume, că lupta dela 6 Ianuarie n’a 
fost o urmare a atacului Burilor în contra 
orașului, ci a erupțiunei lui White, înoer- 
care, ce generalul engles a plătit’o forte 
scump. Acâsta o afirmă „Kabellcorrespondenz* 
din Berlin pe urma unei depeși primite din 
Londra.

Sortea Ladismith-uluî.

Din Bruxella se telegrafâză, că agen
tul diplomatic tranevaalian Dr. Leyds a 
primit din Pretoria o telgramă, după care 
Durii au ocupat tâte înălțimile din jurul La- 
dysmith-ului. Intre EnglesI și Buri s’a dat 
o luptă fdrte sângerosă, care s’a sfîrșit ou 
isgonirea Englesilor din tâte posițiunile, ce le 
ocupau.

ScirI sosite din Berlin spun ceva mai 
mult, spun, oă armata lui White s’a predat.

„Miinchener Neueste Nachrichten* pri- 
mesce o scire privată din Londra, in oare 
se cjioe, că londonesii nici nu se mai gân
desc la victoriă, deore-ce Ladysmith ar fi 
capitulat și generalul White a cacțui în lupta 
eroică cu Burii. Numita fbie mai adauge, 
că în contra tuturor desmințirilor, în cer
curile înalte militare se vorbia deja Joi, 
că pe timp de nopte principele de Con
naught a fost chemat la oficiul de esterne, 
unde a fost rugat să oomunice reginei 
soirea durerâsă. — Despre tote acestea 
însă, pressa din Londra nu soie nimic.

Buller.

Mare supărare e la Londra, că Buller 
nu pâte să trâoă de loo rîul Tugela. O te
legramă cu data de Vineri, 12 1. o., ves
tise, că lui Buller i-a suooes se ocupe un 
pod peste Tugela spre sud dela Colenso și 
se esprima speranța, oă pe acest pod va 
trece măcar o 'parte a armatei. Scirea a- 
câsta se desminte acum. Buller n’a ocupat 
decât o mică punte la nord de Springfield, 
care nu-i va fi de mare folos, căci pe țăr
mul contrar al rîului stau Burii ocupând 
înălțimile ou tunuri grele.

Aroganța poporului insular.

Unul din representanții (Rărului 
engles „Daily Telegraph* a avut o 
convorbire „cu unul din cei mai re
numit! și esperti conoscetor! ai teo
riei resboiului din lume“ asupra ac
tualei crise în Anglia. Din acesta con
vorbire el reproduce între altele:

„Nici o națiune nu vrea să-și reou 
nbscă desastrele. Nu eâistă însă națiune, 
care în privința acâsta să fiă mai încăpă
țînată decât noi (Englesii.) Ne înohipuim, 
că nu numai acum, dâr totdâuna noi dela 
fire suntem și vom fi cea mai mare țâră a 
lumei.

„Nu putem pricepe, oă vr’o negli- 
gență său întrelăsare ar pute prioinui per- 
derea superiorității uâstre, sâu oă vr’uua 
din națiunile inferibre ar putâ să-și adune 
destulă putere și espetiență, pentru a ne 
trânti la pământ într’o Zi ?i a ooupa looui 
nostru.

„Franoesul e în oohii noștri un fan
faron, Germanul un pedagog în cisme 
lungi. Rusul un barbar viclean. Cu totă 
vorba mare, ce o facem despre învingerea 
ori cărei depărtări, despre ușurătatea co
municării între națiuni, despre comuniunea 
culturei ș. a., suntem poporul insular cel 
mai neaocesibil și trufaș. Aoâstă arogantă 
închipuire și desprețuire a vecinilor a stâr
nit amărăciunea întregului continent și ne 
aduce într’o oofusiune groznică, când sun
tem puși la probă.

„...Dâoă nu ne vom trezi de cu 
vreme, se va forma în contra națiunei bri
tanice o coalițiune, ca în oontra lui Na
poleon. AceSta a lăsat sg se nasoă în 
Europa dorința de a-1 nimioi, și dorința s’a 
împlinit.

„Aroganța poporului insular, care nu 
respeotâză nicl-odată oum trebue pe con
trarii săi, care nicl-odată nu vrea se pre
întâmpine pericule seu să ia măsuri de si- 
garanță — acesta e veohia slăbiciune fun
damentală, ce a adus cu sine situația de 
față. Și pentru acâsta trebue să facem răs
punzători nu pe generali sâu guvernele, ei 
întrâga națiune. Ace6t rău eredit al obici
nuitei desprețuirl a altora, pote nu va fi 
lecuit, pănă oe Anglia nu va mânca o 
bătaie bună dela vr’un contrar european.

„Noi prin învingerile nostre în contra 
rasselor de altă colbre ca noi, am fost de- 
moralisațl și am uitat de tot, că cu răs- 
boiul merge ca și ou musica: a te esercia 
rău e mai păgubitor, decât a nu te esercia 
de loc.

„Și de ce am desprețuit pe Buri? 
N’am cunoscut Engles din Africa de sud, 
care se nu fi fost convins, că Burii sunt 
nisce „lași miserabill, cart în câmp nu pot 
niol-odată ține pept cu soldații englesl. La 
timpul său aveam aceeași părere despre 
coloniștii americani — și când George Iii 
a crecjut, că câteva regimente îi va putâ 
subjuga — nu era decât un Brit tipic.

„înainte de răsboiul cu Burii nimic 
n’ar fi putut oonvinge pe oficerii englesl, 
că acești Buri nefrisațl și murdari ar putâ 
să se lupte în contra unor soldați englesl 
esercitațl și uniformațl. Și acum 1 — Cele 
mai apte trupe britanice, din câte au fost 
trimise vr’odată în răsboiu, sunt în tote di
recțiunile înounjurate și blocate de-o oștire 
colonială nedeprinsă!

„Aoâsta este o situațiă, care ni-ar 
putâ lecui de orbul nostru egoism național. 
Mă tem însă, oă și acuma opiniunea pu- 
blioă va pune vina pentru tote numai pe 
ministeriul de răsboiii... Ca și când mi- 
nisteriul de răsboiii ar fi făcut Africa de 
sud cu tâte Colosalele greutăți de teren și 
altele ale ei.

„Ca să fiă altfel, trebue să ne lă- 
pădăm de teoria superiorității naționale și 
să ’nțelegem, oă trebue să facem aceleași 
sforțări resolute și constante ca celelalte 
națiuni spre a ne ține la înălțime.

j,Ciocolada Reginei de pildă! Rîdeam 
asupra Francesilor pentru-că în răsboiul 
Crimeei mâncau oioeoladă, și acum ne oade 
bine și nouă.

„Nu soia decă vom av4 să suferim 
nouă desastre în Transvaal. Dâeă da — 
atunci nu sunt sigur dâoă pentru noi acâsta 
nu va fi fbrte bine. Resultatul răsboiului în 
favorul nostru e sigur (?), dâr ou cât mai 
simțibilă este leoțiunea, ce ni se dă, ou 
atât mai bine pentru noi" ...

SC!RILE DILEL
— 3 (15) Ianuarie.

întregirea salariilor preoților ne
catolici. După amânare de un an, a înce
put în cele din urmă a se pune în praxă 
legea privitbre la întregirea salariilor preo
ților necatolicl. Cu sfîrșitul anului espirat 
s’au făout primele plătirl, dâr de-ooâmdată 
nu li-s’au dat preoților câte 800 fl., cum se 
pusese odată în vedere din partea minis
trului cultelor Wlassics, oi numai câte 600 
florini, rămânând, ca restul întregirei pănă 
la 800 fl. să se facă ulterior, în decurs de 
trei ani. După o versiune comunicată de 
„Egyetârtâs", causa, pentru care ministrul 
Wlassics nu s’a ținut de intențiunea ce o 
avea la început, ar fi împrejurarea, oă la 
preliminarea budgetului pe 1900, ministrul 
îșl uitase, că în urma urcărei salariilor ofi- 
cerilor din armata comună, va trebui să se 
urce și salariile oficerilor de honvezi. Ast



fel ministrul a trebuit să uroe salariile hon
vezilor eoonomisând din alte părți, și 
anume la primul loc din suma menită pen
tru întregirea salariilor preoțescl.

Bibliotecă și Agentură a Asocia- 
țiunei în Derste. ErI, în 2 Ianuarie v., s’a 
constituit în comuna Derste, lângă Brașov, 
o nouă agentură a Asociațiunei și s’a inau
gurat cu aceeași ocasiune și o biblioteoă. 
Actul acesta a fost împreunat cu o serbare 
culturală din cele mai frumose, oare în 
adevăr face onore Românilor din Derste 
și vrednicilor conducători ai lor. Raport 
vom aduce în numărul de Duminecă.

In locul felicitărilor de anul nou 
au mai întrat la oomitetul Asociațiunei ur- 
mătorele contribuirl pentru „Casa națio
nală" : Transport cor. 443. Rabin Patița, 
advocat, A.-Iulia, 5 oor., Mateiu Nicola, 
adv., Abrud, 6 oor., George Dănilă, primar, 
Hunedora, 4 cor., Nicolau Maorea, oomp- 
tabil, 2 cor., Dr. Aurel Isac, advocat, 
Clușifi, 10 cor., Constantin Cothișel, preot, 
Certege, 6 oor., Nicolae Cothișel, primar, 
Certege, 4 cor., Iuliu V. Albini, Zlatna, 3 cor. 
Petru Paul, proprietar, 5 cor., loan Cis- 
maș, ad. not., Zlatna, 2 cor., „Cordiana", 
institut de credit, Fofeldea, 3 cor., „Ste- 
lița", Csomakoz, 1 cor., Danilă Gremoi, 
controlor, Ținea, 4 cor., Alexandru Papp, 
oficiant, Tinea, 1 cor., Traian Suoiu, Ținea, 
1 cor., Miltiade Nioolescu, practic, de farm. 
Tinea, 1 cor., Nicolau Moldovan, adm. 
prot., Noorich, 2 cor. — Suma contribuiri- 
lor dela 124 persone: 493 oor.

— Tot ca răscumpărare pentru feli
citările de anul nou s’au făcut în favorul 
reînoirei bisericei române gr. or. din Deva 
următârele contribuirl, pe cari suntem ru
gați din partea d-lui protopresbiter G. Ro
manul a-le aohita: Franoiso Hossu-Longin 
10 cor., Dr. George Wilt inspector reg. 
cor. 3 ; Dionisiu Ardelean proprietar 3 cor., 
George Romanul protop. 5 oor. Suma: 
21 cor.

— La Blașiu s’au inoassat din mai 
multe părți ca resoumpărare a felicitărilor 
de anul nou 56 corone în favorul fondului 
de salarisare al preoților, âr 14 cor. la fon
dul „Ciriac B. Groze" pentru premiarea 
studenților.

0 mișcare în contra alcoolismului. 
Mai multe comitate și orașe ale Ungariei, 
între cari comitatele Soepus, Torontal, Șo
pron, Trencin, Vaș, Solnoc, apoi orașele 
Seghedin, Comorn și Szâkesfejârvâr au 
înaintat petiții oătră dietă, prin cari oer 
s& se ia măsură pe calea legei în contra lăți
re, i alcoolismului. Mișcarea acâsta este a-se 
datori mai ales aderenților „partidei po
porale" catolice. In petițiile adresate die
tei se arată în colori forte îngrijitore ma
rele perioul, oe amenință poporațiunea din 
oausa alcoolismului. Intr’una din aoeste 
petiții se propune, oa în comunele, unde 
beția a prins prea afunde rădăcini, să se 
•oprăsoă vendarea de beuturl spirtuose.

Înaintări în armată. Cu Ziua de 1 
Decemvre 1899 au fost înaintați la gradul 
de sublocotenenți la regimentele de infan
teria între alții și următorii cădeți volun 
tari de reservă români: G. Pădure reg. 2, G. 
Tordai 31, Ios. Moldovan 32, Ios. Hora 24, 
Viotor Onișor 31, George Măoelar 82, Nio. 
Tanoo 31, loan Giurgiu bO, Victor Muntean 
50, Modest Sbiera 43, George Morariu 63, 
Cornel Pop 41, Ant. Delariu 88, Toma 
Cornea 64, Avilon Popovic! 61, Al. Țunea 
50, Al. Rimbaș 33, Al. Verza 81, Aurel 
Nistor 33, Atanasie Roșian 63. — Ca sub- 
duceri de reservă: Adrian Nedelou 43, G. 
Opreanu 46. La cavaleriă, ca cădeți de re
servă : Sevetin Zotta, dragorii nr. 9. La ar
tileria oămpestră, ca cădeți de reservă : 
Ilariu Tofanu 33. Ca suboficerl: Iosif Dă- 
mian 40. La trupa sanitară oa cădeți: 
Dr. COrneliu Georgean 22. Cădeți locțiitori: 
Dion. Cimponeriu 32, Ios. Buteanu 31, D. 
Voina 64, Valeriu Nicdră 31, Al. Danescu 
31, Aurel Crișanu 33. La artileria campestră, 
cădeți: Dion. Romaiiu 36. La infanteria : 
Filip Suoiu 2, loan Ciulei 82, Traian 
Marcu 33, Antoniu Tasnou 29, Dăniel Șer- 
ban 31, Basiliu Grădinariu 2, Corneli-u Be- 
.șeanu 101, Martin Buna 50, Dem. Paoiu la 

telegraf, Remu Chici 101, Demetriu Galio u, 
43, Iuliu Pop 31, Tămaș Voicu 58, Emerio 
Grama 50. La artileriă: Coriolan Giucu21, 
Victor Fizeșan 34. La tren: OorneliuBar- 
dosy 2, Arcadiu Luoesoul.

Societatea geografică română din 
BucurescI a numit de curând ca membru 
activ al său pe d-1 Silvestru Moldovan.

Nou doctor român. Ni-se scrie din 
Clușiii ou data 1 (13) Ian.: AZI a fost pro
movat la gradul de dootor în sciințele ju
ridice eminentul tînăr loan Coțiofan, care 
îșl continuă studiile la technioa mont, din 
Șemniț pentru căpitănatul de mine, unde 
se recere atât iura, cât și technioa mon
tană. Rar cas la Românii dela noi. Gratu
lările nostre sincere. — Ig.

Dar pentru șcdlă. Ni-se scrie: Mult. 
Onor. Domn Dionisie MiluiH, Ieromonach 
și Protosingel în Mănăstirea Ciolanul, ju
dețul Buzău din România, fiiu al oomunei 
Cristian de lângă Brașov, a dăruit pesâma 
nou edificândei șcdle din Cristian suma de 
50 lei. — Pentru aoest dar mărinimos, sub
scrisul în numele comitetului parochial din 
Cristian îmi țin de sf. datorință a aduce și 
pe acâstă oale cordialele mele mulțămirl 
M. On. domn donator, dorind, ca esemplul 
densului să afle cât mai mulțl imitatori. — 
Cristian, 30 Dec. v. 1899: Virgil Pop, 
paroch gr. or.

Țarul recunoscător. Din incidentul 
anului nou răsăritân, Țarul Nicolae a adre
sat ministrului său de esterne contelui Mu
rawiev un rescript prea înalt, prin care îșl 
esprimă mulțămita și recunoscința pentru 
serviciile, ce le-a adus imperiului. Accen- 
tuâză mai ales, oă Murawiev oonduoe cu 
mare succes politica orientală a Rusiei și 
i-a câștigat Port-Arthur în China. Se pro- 
vdoă apoi la conferența de pace din Haga, 
lăudând pe Murawiev pentru-că l’a ajutat 
în nisuințele lui spre crearea unei păci 
statornice.

Misiunile catolice din Asia. Im
presia forte rea a produs la Vatican soi
rea, că Francia și Rusia s’au înțeles cu 
privire la misiunile catolice din Asia-mică. 
In sensul învoielii, Rusia primesce protec
toratul misiunilor din Asia-mică, mai ales 
însă din Palestina. Contele Murawiev a 
tratat cu Francia fără soirea Vatioanului.

Tradare în Italia. „Tribunau din 
Roma este informată, că s’a pornit cerce
tare în oontra lui Artur Minghetti, care 
servesce de un an în ministeriul de răs- 
boiil. Minghetti e bănuit de a întrețină 
legături cu persâne marcante din afară și 
oă ar ave conveniri de nopte cu omeni 
străini.

Corul bisericii din Brașovul-vechitt 
în vită la producțiunea literară-musicală îm
preunată ou dans, ce se va da Joi, în 6 
Ianuarie v. (Ziua de Boboteză) în sala ho
telului „Orient" Nr. 1. începutul la D/2 ore 
sâra precis. Intrarea: de personă 1 cor. Ve
nitul curat e destinat pentru înființarea 
unui cabinet de lectură în Brașovul-vechiii. 
SuprasolvirI și oferte marinimâse se pri- 
meso ou mulțămită și se vor chita pe oale 
publică. Bilete se pot căpăta la librăria 
Ciurcu, la d-1 Eremias și sera la oasBă.

Programul: 1) „Foe verde fir de 
nalbă", cor mixt de G. Musicesou. 2) „Ne
gustorul și Nerodulu, dialog de A. Pan, 
predat de d-nii: N. Samoilă și V. Oprea. 
3) „Cucuruz ou frunza ’n sus", cor mixt 
de G. Dima. 4) „Păcălitul", monolog comic 
de A. Popp, predat de d-1 D. Jaliu. 5) 
„Jidanii și hoții", aneodotă de Th. Spe
ranță, declamată de d-1 I. Aldea. 6) „Ne
vasta care iubesce", cor mixt de G. Mu- 
sicesou. 7) Teatru: Cârlanii, vodevil într’un 
act de C. Negruzii. Persânele vor fi re- 
presentate prin: d-nii G. Moldovan, C. 
Voicu, D. Jaliu și prin 'd-șorele E. Rusu 
și M. Moldovan.

Alegere de protopop.
Tractul Belinți, 1 (13) Ian. 1900.

Joi, în 30 Decemvrie v .1899, s’a ținut 
alegerea de protopop în tractul Belinți 
(Bănat) aparținător diecesei Aradului, deve

nit vacant prin trecerea la cele eterne a 
fostului protopop de pie memoriă Iosif 
Grădinariu, pe care bunul DumneZ^u nu
mai patru ani a voit a-1 ținea în fruntea 
aoestui tract.

Ou conducerea alegerei a fost însăr
cinat din partea Ven. Consistoriu diecesan 
de Arad P. O. D. Dr. Traian Puticiiî, pro
topopul Timișorei. Actul alegerei s’a săvîr- 
șit în centrul traotului corn. Belinți, pre- 
mergându-i s ta Liturgiă oficiată de P. V. 
D. comisar Dr. Tr. Puticiu cu concursul 
părintelui Lucian Șepețian adm. protopo- 
pesc. în Chiseteu și păr. Romul Seooșian 
preot în Ictar; la liturgiă s’au făout ru
găciuni solemne pentru odihna sufletelor 
foștilor MetropolițI Andrei și Miron, pentru 
foștii protopopi ai acestui tract Constandin 
Gruici, George Crăciunesou și Iosif Gră
dinariu și pentru mecenații națiunei române 
în Domnul răpOsații Andreiu Mocsonyi și 
Emanuil Gojdu, urmată fiind acâstă sântă 
liturgiă de chemarea Duchului Sânt, care 
s’a finit cu o prea frumosă cuvântare a 
D-lui comisar.

Actul alegerei s’a săvîrșit în școlă, 
unde P. O. D. comisar prin o cuvântare 
ocasională, arătând scopul întrunirei declară 
ședința sinodului protopresbiter electoral de 
deschisă și se purcede la verificarea membrilor 
ad hoC‘, se dă apoi cetire apelului nomi
nal și să constată, că din 72 membri ordin, 
și ad hoc 8 inși pentru cuviose pricini 
nu s’au presentat, fiind însă presentă maio- 
ritatea absolută. Urmâză apoi cetirea pro
tocolului de oandidare compus de corn, 
traotual, din care s’a putut vedâ, că au fost 5 
competențl în persânele d-lor Dr Petru 
Ionescu prof, preparandiei în Caransebeș, 
Gerasim Sârbu prof. Caransebeș, Petru Bi- 
berea, paroch Giula-germană, Vasilie Beleș 
paroch Chitighaz și Vichentie Petroviol, 
paroch în Toracul mic.

A urmat apoi votarea, după care s’a 
constatat, că d-1 Dr. Petru Ionescu a în
trunit 51 voturi, er d-1 Gerasim Serbu 13 
voturi, deci se declară de ales cu majoritatea 
abs. Dr. P. Ionescu oa șef al acestui tract.

După alegere, prânZ comun tot în 
școlă, în altă clasă, la care între multele 
toaste D-1 Dr. Traian Putini a ridicat pă- 
harul în sănătatea I. P. S. S. Domnului 
episcop diecesan Iosif Goldiș, D-1 Corio- 
lanî Bredicean adv. Lugoș pentru D-nii 
comisari, părintele Nioolae MartinovicI pa- 
rooh în Topolovețul-mare pentru ospețl 
și pentru Ilustrul D-n Dr. Iosif Gall, C. 
Micu, înv. Giroda pentru tatăl spiritual al 
învățătorilor dindiecesă d-1 Teodor Ceontea, 
âr D-1 T. Ceontea prof. în Arad pentru legă
tura intimă dintre învățătorii și poporul aces
tui tract, care legătură s’a arătat prin aceea, 
că poporul sl-a ales de representanțl ai sei 
în sinod mai ales pre învățători etc. Fiind 
încopciat postul de protopop cu cel de pa
roch al comunei Belinți, nu pot trece cu 
vederea să nu aminteso însuflețirea cu care 
credincioșii acestei comune au ales de pa
roch al lor tot pe D-1 Dr. Petru Ionescu, 
dovedind jonseiențiositatea sa.

Pot să mărturisesc, că o alegere mai 
frumosă și mai liniștită, cum a fost acâsta, 
numai acolo se pote face, unde fiesce-care 
membru după propria convingere îșl pune 
totă încrederea în aoel individ, care întru- 
nesce tote calitățile, ce reclamă posiția 
onorifioă a unui șef tractual. Noi am lucrat 
la acâstă alegere conscii de chemarea nds- 
tră, așteptăm însă și sperăm, că și Ven. 
Consistoriu Aradan va satisface dorinței 
poporului și va respecta constit. nostră bi
sericesc».

Si precum vom face, așa DumneZeu 
ne ajute!

Belințianul.

ULTIME SUIRI.
Londra, 14 Ian. In cercurile mi

litare s’a lățit faima, că generalul 
Buller a suferit un nou desastru.

Pretoria, 14 Ian. Din Colesberg 
s’anunță, că Englesii își concentreză 
trupele vrend se întreprindă o mare 
operațiune.

Nou abonament
1st

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corone (6 fl.); pe trei luni 6 corâne (3 
fl.); pe o lună 2 corâne (1 fl.).

Pentru România si străinătate:
3 

pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

EVSuBȘămită pub9scâ.
„Reuniunea de cetire și cântări din 

Coștei" satisface unei plăcute datorințe, 
când și pe acâstă cale vine a-șl esprima 
adânc simțită sa mulțămită tuturor P. T. 
Domni, cari au contribuit la sporirea fon
dului și a bibliotecei ei prin dăruiri bene
vole, și anume:

On. Direcțiuni a institutului de cred, 
și econ. „Lucâfărul" din Vârșeț 40 corone, 
P. St. Domni: Dr. Petru Zepeneag, adv. 
22 cor. și 19 opuri; Cornel Spătariu, stud, 
jur. 20 cor.; Constantin IovanoviolQ, propr. 
10 cor. ; Ioan Cocora, dir. ex. 4 cor.; Iosif 
Tămășiel, paroch. 4 cor.; Pavel Corcea, 
comerc. 4 cor.: Dr. Aureliu Olteanu adv. 
4 cor.; Dr. -Aureliu Novac, adv. 2 cor.,' 
Iuliu Iorgoviciu, paroch. 2 cor.; Nie. Pe- 
troviciu, can-d. adv. 2 cor.; Victor Tincu 
contabil 2 cor.; Iacob Botoș, cassar2 cor.î4; 
Adam Barbu, rot. 2 cor. și Aurel Berciau, 
comerc, 2 cor. —

Coșteiu, din ședința comitetului „Reu
niunii de cetire și cântări" ținută la 10 
Decemvre 1899.

A. Corcea TraianGeorgescu
paroch ort. rom. și secret, reuniunii,

președ. reuniunii.

O B 1 ii Bl SIL
Postire în scop de binefacere. In 

Chicago o câtă de femei de negrii fac act 
de caritate într’un chip deosebit. Trei-Zeci 
și cinci dintre ele s’au obligat să nu mă
nânce timp de trei Zd®, âr ceea-ce vor 
economisi pe calea acâsta, să dea misiona
rilor spre scopuri de bine-facere. Câte-va 
dintre ele n’au putut birui cu postul de
cât o Zi, oelelalte însă și-au esecutat planul. 
Banii cruțați astfel, peste 150 franci, i-au 
dat misionarilor.

Literatură.
în Tipografia Diecesană din Gherla 

(Szamos-Ujvâr) a apărut în a doua edițîune*. 
„Gramatica limbei române pentru 
școlele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului moderat. Ou aprobarea Prea 
Ven. Ordinariat diecesan, de loan Papiuu. 
Opul e împărțit în trei părți: Partea I Eti
mologică ; Partea II Sintactică; Partea III 
Ortografică și Ortoepică. — In aceeași ti
pografia a apărut în a noua edițiune stră- 
formată: „Abecedar iu pentru școlele 
confesionale gr. cat. din diecesa Gher
lei", compus cu aprobarea Ordinariat. die
cesan. Prețul 20 cr. Ambele cărți sunt le
gate în păreți tari.

*
„Familia11, organ beletristic-literar 

ou ilustrați uni, redactat de dl losif Vulcan, 
a întrat cu începutul anului curent în amil 
al 36 lea al esistenței sale. Nr. 1 dela 2 
(14) Ian. a apărut cu următorul ouprins : 
Doina, de Maria Cioban; De VoescI (poesia) 
de losif Vulcan; Din juneța lui Eminescu 
(conferență cetită în adunarea generală din 
Săliște a societății pentru fond de teatru 
român) de Petra-Petrescu; Poesii popo
rale din Bihor, com. de V. Sala; Clopoțe
lul, de V. A. Urechiă. Urmâză scirl de li
teratură, teatru, sculptură; biserioă și șcdlă; 
noutăți etc. — „Familia" costă pe an 10 
cor., pe */2 an 8, pe 3 luni 4 cor.

*



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 2.—1900

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom. 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
Două cărți de legi. „Instrucțiuni 

'populare despre datorințele și drep
turile purtătorului de dare'1, edată 
da d-nuJ Wilhelm Niemands. — Tractâză 
despre dările de stat directe, (darea de pă
mânt, de chiria oasei, darea de câștig, de 
milițiă etc.); despre dările indirecte (acoise 
după băuturi, carne, zahăr, competințe de 
timbru etc.); aruncuri comunale (pentru co
mună, comitat, școlă și biserică, pentru 
drumuri, câni, apă etc.). In partea din 
urmă se află mai multe formulare pentru 
petiții și reclame în diferitele oasurl. Prețu; 
60 cr. (prin postă 65 cr.) — „AwicwZ Po
porului, îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român11 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ee plugar, orî-ce măestru, 
ori-ce om, care scie ceti,,cote să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 

ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55). 
Ambele cărți se pot procura și dela Ti
pografia „A. Mureșianu“ din Brașov.

*

QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900.

A apărut și se pote procura dela 
Tipografia A. ALureșianu din Brașov.

Acest Călindar au Intrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, serbat,orile și alte cțile 
scbimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 lunî, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țâra un- 
gurâscă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de Gr. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de Gr. Coșbuc etc. In partea higie
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-și ferescă copiii de or- 

biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Greorgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri - 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Vencft. 
torii primesc rabatul cuvenit.

©ursul Sa bursa din tfiena.
Din 13 Ianuarie 1900.

Secta ung. de aur 4% .... 97.75
tfenta de corone ung. 4%. . . - 95,—
hnpr. oăil. fer. ung. în aur 472%. 99.75
mpr. căii, fer. ung. în argint 41/2°/<r 93.50
• bJig. oăil. fer. ung. de est. I. emis. 93.20 
donuri rur&t ungare 4% .... 93.40 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
hapr. ung. cu premii ..... 160.25 
Leșuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 137.25 
Renta de argint austr...........................98.90
țfenta de hârtie austr. ..... 98.65
Sfenta de aur austr................................97.75
Lo.'n’.ri din 1860. ....... 136.50 
Acții de-ale Băncei austre-ungară . 130.70 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit ■ 184.75 
Acții de-ale Băneei austr. de credit. 233.05 
llapoleondorl.................................. 19 19
Mărci imperiale germane . . . 118.25
London vista . •.................... 242.40

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

din 9 lin. n. 1900.

Sursa de Bucuresci.

Val oii. => <§ -O
S«ad. 
cup.

Ou 
bani 
gate.

iienta amortisabilă . . 5°/.. Apr.-Oct. 9? —
o „ (Impr. 1892 . . . 5»/,, lan.--im. 96 7,

„ din 1893 5°/,, îl V 96. ■/,
„ „ 1894 int. 6 mii. T>/„ Apr.-oci.
„ „ (Impr. de 32. ’/i mii. 4u/n îan.-lnlle 80’/,

„ (Impr. de 50 mii. 4".'n n h 84 -
. „ (ImD. de 274 m. 1890 4"/(, ii n 85 7,
„ „ (Imp. de 45 m. 189! '^"/o V J? 85.'/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4‘7. » n 85 >/,
„ „ (Im. de 90 mii. 1896 4% 86 7,

Oblig, de Stat (Conv. rurale). fi0/.. Mai-Noi. 86.7,
Oblig. Casei Pensiunilor t’r. BOU 10 h n 99.-
Oblig, comunei Bucuresci 1888 lan.—iul. i-

,. din 1884 5°!n Mal-nov.
din 1888 &0/., lun.-Dec. ....

„ din 1890 5°/o Mai-Nov.
Scrisuri fonciare rurale . . . S'7(, lan.-luliB 91.7,

f) II D II 4°/, ji n 77.-
urbane Bucuresci n n 85 —

» » » Iai?> • » n 87
Oblig. Soc. de basalt artificial e°/0

V. N
»î >î 82 —

gonea Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v, 2450
Banca agricolă........................... bOO lt>0 v. 315.—
0 acia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 413 —
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 i? n 41 G—
3oc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 80 250 n i 413.
3oc. Rom. de Constr uit. div. 15 1. 250 îl M

8oc. Rom. de Hârtie uit, — 10G b n

„Patria-1 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 » îî —.
9oc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 ;j

„ ., „ „ 2 em. u. d. 0 IOC'.
Soc. de fur. militare u. <1. 60 lei
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30., 1 4 50
Societ. p. const, de Tramways
20 tranoi aur

-1 17

--

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom 8% Paris .... 3°/n
Avansuri pe efecte 6“/n Peterseurg . . 5.7-,
Casa de Depuneri 6°/o Berlin .... 6%
Londra . . . 87, Belgia .... 47,
Viena..................... 6% Elveția .... b°/,,

XdZersia.l trenurilor
pe liâfîle orientale ale căii ferate stat r. u. valabil din g Octomv, §800

Tren
de 

nersdiA. 

Tovz

8.30
11.21
1.33i,
3.42'
3.58
4 38
5 20
5.43
6.31
7.16
8 ()6
8.33;
8.50-
9.07

10.14:
10.44
10.56
11.03
11.12
11.34
11.52
12.24'
12.53

1.14
1.45
2.01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5.35
6.13
6.42
7.16
8;-
3.55
4.40
5.10

11.55

Tren 

ancei.

8.50
1 55
3 49
5.21
6.39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

Tren 
de

TrenTren
mixt, persân. wccel.

5.10
8.00

5.45

Tren

mixt

7 22
12.20

1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13'
7.04
8.40
9.09 

10 40
11.25 
11.40 
11.49
11.59 
12.29 
12.55

1.30
2.07
2.29
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27
5 47
6 12
7.58
8.36
9.09
9.40

10.25
11.—
12.26

1.11
6.15

9.27
1.1 33

1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.05'
2.52
4 4o
5.38
5 57
6.08
6.19
6.59
7.31

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

5 55
6.11
6.27
7.26

7.50i
7 521

8.16
8.32
8.37 I

Vie.ua . . . 
B n ‘1 a p ©sta 
Szohiok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare . 
Mezo-Telegd . 
Rev . , . .
Bratca . . .
Ciucia . . .
B.-Huiedin 
Ghârbău . .

Olnșiu .
Apahida
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora ,
Vințul de
Aiud

BUS

«09.
A

8 30
5.50

7 12
621
5.26
4.51
3 30
4.58
3.15
2.20
5.24
5.02
3.37

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3 01
3.31
9.10

)

W

Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasu •
Copșa-mică 
Mediaș . 
Eiistibetopol 
Sigbișora 
Hașfalâu , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Ap8ța . . 
Feldiora
Brașov . .

Timiș , .
Predeal 
Bucurosul .

jpl.
laos.

A

A

I P1-
IBOX,

AId3
pl.

2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.34
H.5B
11.35
11.14
10.55
10.24

Tren 
de 

persân. 

~Î50
7.10
3.‘>2

12.54
11.04
10.44

10 7
9 32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
8 47
8.20
T15

4.51
4.20
3.32
2.10

Tren 

accel.

Tren 
de

7.20
1.50

11 .36
9.59
8.43
8.38

7.47

7 09
6.40

5.23

t» 
o a 
ca

Tren

aecel. person.

"T.50| 6.20
7.50

"5B2
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

6.20
3.25
1.12

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

tr. prs.

“Z2T
3.57
4.19 

tr. mxt. 

“L30
5.22
6.15
8.34

pl.
tr. dpr. tr. prs. tren mixt

4 43 11.30 7.10
6.36 12.58 8.50
7.04 1.20 9.15

tr.mixt
L. m ca ® © 2.- T

2 54
3.59 1
6.35 9

Tren mixt și de pers.

©®5»șa-mfică, — Sîbiiii— Avrig— JFăgă-raș

sos.

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân*

C«pșa mică . sos. 6.25 9.32 3.25 12.35
Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01

! „ I P1- 4.40 7.41 1 21 10.30
S Sibiiu . . . A v tr.mixt1 | sos. A 7.33 <D

03 u 8.57
Tăi m a cin mare • • 1 6 45 8 04
Avrig . . . 6.01 2> 7.15
Făgăraș . . 3.32 o ® 4.25

Ut i 8 t r I ț a
Tr. mizt și de pers.

9.23
8.54
8.49

8 23
8.03
8.00

5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48

!

6.58
o.57
5.11

5.20
i 4.14
l 3.32
, 7.45

Sepsi-St.-Sreorg - C/iuc-Syfiiaies — (Palanca )■
TKT mixt Tren mixt

4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

* 9.10
<10.28
1-12.39 
=■ 1.53 
| 3.02 
§ 3.52 
?• 4.55

4.20
5.35
7.11
Bald
Circ
Marța

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . . . .
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6 6.48
5.51
5.—

Raid

7.30
6.33

Circ.
Marța

4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

o.
g 5 B f£X Os »-• .
19.44
'8.46
7.43
6.52
5.55

fllucerdea. — ttsorhehi — Regh.-sâsesc.
2.08 8.10 3.11 11.01 Ț pl. Oucerdea . . 80S. 6 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Ludoș . . 6.59 1.55 7.42 11.46;
3 58 9.40 4.39 12.29 Oipău . . 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 SOS. V

pl. / Oșorhei
(■>i- 5.30 12.25 5.50 9.541

5.15 10.42 5.39 • l 80S. I 9.00 5.04 9.35
8:05'6 44 12.16 7.17 6? 80S. Regh.-săs.. . Pl. i * 7.39 ..3.30

')
€4 8a iriș—Turda

7 33
7.55

11.- 5.- Ghiriș 5.05 10.30 3.2010.23 9.12
11.22 5-22 10.45 Tarda 4.45 10.10 3.00 8.52

S i h i iu — C i s â d i e
5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6 57
6.06 2.5J Cisoădie pl. 6.36 -

Tren mi > t
tHghlș6ra--Odorheiu-s&Cuesc>

0.09
T56
9.35

Tren mixt

7.25
7.50
9 —
9.25

10.10
2.37

e J - RB i s if. r i t a
9 40

10 37
12.01

7 18 Dej. . 6.55
8.13 B -scs 1 eau 6.02
9.49 Bistrița 4.881

I ii s î ii — '£ ă 8 a u
4.33 Clușiu . • • 5.35
5.14 ? Apahida 5.13
6.30 1 Gherla . • • 1 4 03
6.56 9 Dej . .1 1 3.36 

ț 3.03
Zelan • 10 41

AM»a-3ufiie — 5R8atna.

9 32
9.07
7.45
7 10

3 22] 11.08
T541 II.33

6Vr 1.59

> Sișhișora . . .
Hașfaieu . . .

i'i Odorhein-secnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.- . 5.- 8 22 3 5o

>
i

3.- 1.32»6.49
5.5i 12.41

5.19
4.58
7.10
7,54
8.16
8 55
9.18

10.39
1 35

8.50 3 15
2 2
4.58
5 43
6.05
6.45
7.08
8.17

1105
11 57
12 22

1.06
1.32
3.00
5.57

Notă:

$

lirașov ........ 
Ceedt- Oșorheiii....................
Sepsi-Sângeorgiu .... 
Mal naș................... ....
Băiîe Malnaș .....
Băile Tușnad.........................
Tnșuad ..................................
Ciuc-Sereda .........................
Ciuc-Gyiuseș.........................
însemnate în stânga stațiunilor

8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4.38
3.20

151

12 05 
11.24
11 2
10.30
10 14
8 56
5.40

ur t a se ceti de sus
arată ou capul direcția, încătrâu

Brașov
Râșnov
Zernești 5.20 12.05|

Tâmișwra — M .-E&ocliia-ILipjpa.

R20 9.05 3.15! Thuișora . 7 50 1.05 7 20| 
7 08 12.43 6.37|| M.-Rodna 4 Ol* 9 51 3 32

Brașov — h <i i - O ș o r li c i n

pi-5.19 8.50 3.15
5.53 9.33 3.50
6.35 10.31 4.341 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.i>5
8.53 1.37 6.50 SO?.

Brașovfl . . sos.
Prej merii . .
Sepsi S. Georg. | 
Covasna . . —
C.-Oșorheiu . pl.

{
10.04
9.34
8.47

O 9 •

8.25 1.51
7.55 1.21
7.04 12.30'
6 49 12.15
5.37 11.01
4.58 10..22

6.48
6.10
5.0>
4.51
3.16
2.27

6.48 ■
6 50
4.31 p
3.47 '
3.35 L
2.47 ii
2 33 |
1.08!
9.501’
în jos, cele însemnate în drhpta de jos in sus. — Numerii 
merge trenul.

încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Vie.ua

