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RECLAME pe pagina a B.a o 
s»riă 10 or. adu 30 bani.
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Mesagiul engles și resboiul.
încă nici astăcjl nu este cunos

cut în totă estinderea sa desastrul, 
ce l’a suferit armata englesă la 
Spionkop, dâr că a fost o mare 
catastrofă ce a ajuns’o, nu mai în
cape îndoială.

Raporturile, ce sosesc din ta- 
bera englesă sunt fârte ’defectuose, 
având tendința de a ascunde mai 
mult decât a arăta adevărul. Gene
ralul Buller tace asupra celor mai 
importante momente ale luptelor de 
pe câmpul de resboiu al Africei de 
sud. Cu atât mai elocuent vorbesc 
telegramele din Pretoria despre uria
șele succese ale vitejilor Buri.

Dâr și aceste telegrame sunt 
mult ciuntite de cătră censura en
glesă și foile din Londra mai pre
tind, că datele, ce le aduc despre 
pierderile grozave ale Englesilor, ar 
fi esagerate.

Orî-cum înBă, desastrul nu se 
mai pote nega, după-ce însu-șl co
mandantul trupelor din Natal, Bul
ler, îl confirmă anunțând, că a tre
buit se se retragă cu totă oștirea 
sa pe țărmul drept al rîului Tugela, 
de unde a pornit.

Deja în Londra, după irita- 
țiunea și consternațiunea grozavă 
din cjilele din urmă, âmenii au în
ceput se se împace cu gândul, că 
nu se mai pâte aduce scăpare celor 
din Ladysmith și acum totă spe
ranța se concentreză în a doua edi- 
țiă a resboiului sub conducerea ma
reșalului Roberts și a generalului 
Kitchener.

Cu alte cuvinte Englesii văd 
acum, că dăcă e vorba să se con
tinue răsboiul, ei trebue să începă 
^rășî dela început. Altă espedițiă de 
vre-o 100,000 de omeni va trebui 
șă fiă trimisă la Cap, ca să se potă 
pune în lucrare „noul14 răsboifi. Așa 

speră și doresce mulțimea, er omenii 
cuminți, — cari din capul locului 
nu au aprobat acest răsboifi provo
cat cu gând rău față cu libertatea 
și independența unui mic și brav 
popor, la a căruia țâră bogată în 
aur și în tot felul de producte, a 
lăcomit așa de mult îngâmfatul bri- 
tan — să tem, că „noul14 resboiu 
pote se coste pe Anglia și mai mult 
decât cel dintâitî.

Și acești puțini, scriu acjl în 
„Westminster Gazette44 în ton ad- 
moniător: „Să sfîrșim curând răsbo
iul și tâte vor fi bune, dâr dâcă ne 
vom încurca și mai mult în el, dăcă 
vom lăsa să se mai trăgăneze încă 
o jumătate 4e an așa nedecis, atunci 
nimeni nu va pute spune ce ne mai 
pote aștepta în alte părți ale lumii44. 
Nu <țic nici aceștia, „să încheiăm 
acuma îndată pace41 și nici n’ar pu
te-o 4ice în fața curentului de în
verșunare ce domnesce în popor; 
dâr 4i°: „se terminăm cât mai iute 
răsboiul14, adecă să nu mai umble 
Englesii cu ideia de a nu se liniști 
pănă când cele două republice nu 
vor fi cu totul îngenunchiate.

ErI s’a deschis parlamentul în 
Londra. Mesagiul Reginei laudă ero
ismul, ce l’au dovedit trupele și pa- 
triotismui și lealitatea, ce se mani
festă în tot imperiul. Regretă de 
altă parte, că răsboiul încă nu s’a 
putut termina cu tâte că s’au nimi
cit atâtea vieți omenesc!. Dâr de
clară hotărît, că Marea-Britaniă va 
continua răsboiul pănă ce-1 va duce 
la un sfîrșit plin de succese.

Așa-dâr „noul11 resboiu în con
tra republicelor africane este în mod 
oficial anunțat. De aci încolo vom 
audi despre votarea de nouă credite 
de răsboiti, despre mobilisarea și 
transportarea în Africa de nouă trupe, 
despre nouă întăriri ale flotei, și așa 
mai departe.

La sfîrșit, căci odată totuși va tre
bui să se sfîrșâscă și resboiul cu 
Burii, se va vedâ, dâcă cei ce ad- 
moniâză a4l pe EnglesI să-’șl stăpâ- 
nâscă furia de răsboiu, au fost cei 
cu prevederea mai bună, ori nu.

Acțiunea de împăcare în Austria. 
După, cum am semnalat erl, comitetul ese- 
cutiv al partidei Cehilor tineri a avut o 
consfătuire în afacerea conferenței de îm
păcare ceho-germană. Asupra resultatului 
acestei consfătuiri s’a dat un comunicat,în 
care se dice, că comitetul esecutiv află de 
corect și cu scop conferența plănuită pen
tru regularea raporturilor de limbă din 
Silesia și din celelalte provincii austriaoe. 
Delegații cehi vor coopera în direcțiunea 
acâsta. Comitetul esecutiv propune, ca Cehii 
si se represente in conferența. Pentru discu
tarea postulatelor de limbă și a altor pre- 
tensiunl, s’a ales o oomisiune.

Cu tâte acestea din tabăra Cehilor se 
aud voci, cari nu prea sunt de bun augur 
pentru resultatul acțiunei de împăcare a 
guvernului. Dr. Stranslvy a ținut alaltăerl 
în Praga un discurs, în care a owmt schim
barea constituției austriace pe base federaliste, 
âr „Narodni Listyu asigură, că delegații 
cehi vor întră în conferență c’un program 
național înainte stabilit, dela care nu se 
vor abate cu nici o iotă.

Pregătiri pentru numirea locali
tăților. Ca la noi la nimenea. Numele 
târgurilor, satelor, orașelor nostre nu mai 
sunt bune. Trebue din nou botezate, și oo- 
misiunea din Peșta, instituită de guvern 
pentru acest scop (în urma cunoscutei legi 
de maghiarisare) îșl bate capul acuma, cum 
s’e faoă mai bine. S’a d’s, că aoea oomi
siune s’ar fi învoit, ca la numirea localită
ților să consulteze și istoria. „E învederat 
— sorie „Kronst. Ztg.11,— oă nici din aoâstă 
hotărîre nu vorbesee bună-voința, ci ea 
este numai o manevră pentru a lua astfel 
armele din mâna „agitatorilor naționalită

ților14 și a amăgi Europa cultă. Soim fârte 
bine, că în documentele, latinesol maghiare 
și germane, se găsesc și nume maghiare 
de localități, oăcl în tâte timpurile guver
nul era în mâna Maghiarilor, seu aceștia 
aveau oel puțin în guvern o influență pre- 
ponderantă. Trebue să ne pregătim la o 
luptă crâncenă, căol judecând după o notiță 
a lui „Budapesti Hirlapu, voeso să adune 
acum material, în oare să se găsâsoă do- 
vedl istorice pentru numirile maghiare. 
Numita fâie spune, adecă, că s’a aflat un 
document al împăratului Franoiso I, din 
1798, în care, deși e scris în limba latină, 
tâte localitățile sunt citate ungnresoe, pre
cum : Nagyszeben, Brassâ, Segesvâr, Nagy- 
sink etc.“ —„Este în adevăr greu de înțeles, 
de ce tocmai acum Sașii s’au iritat — (fice 
„B. H.“ — deâre-oe numele localităților 
încă la 1798 se scriau unguresoe în docu
mentele împărătesc! ș. a.*

*) In. a XV-a programă a institutului peda- 
gogic-teologic din Sibiiu.

In fața acestora „Kr. Ztg.“ (fice : „Va 
fi problema istoricilor noștri (sași), de-a aduna 
material ou numiri de localități germane, 
ca să fim înarmați. Va fi mai departe pro
blema lor a dovedi prin date adunate, oă 
tocmai așa cum se află în documente ofi
ciale numiri maghiare pentru looalitățl ger- 
mare, așa s’au folosit și pentru orașe ma
ghiare germane. — oa să se vadă, că nu 
se tratâză aici de documente mucegăite, ci 
de nume din istoria vie a poporului. Pre
cum Maghiarul n’a cjis nicl-odată la „Maros- 
vasarhely11, „Neumark14, sâu la „Enyed14 
„Strassburg14, așa nici poporul săsesc n’a 
dis în loc de „Hermanstadt11 „Nagyszeben", 
său în loc de „Kronstadt14 „Brassâ14....

Retragerea lui Wlassics. In foile 
ungurescl tot mai mult se susține, că mi
nistrul de culte și instruoțiune publioă 
Wlassics, despre care soim, că în timpul 
de față se află în ooncediu, nu se va ma,i 
întâroe la postul său, fiind silit să-și dea 
dimisiunea. Foile kossuthiste afirmă cu ho
tărîre, că dimisionarea lui Wlassics este 
a-se atribui Vienei, unde Wlassios a făout 
sânge rău prin ordinațiunea, ce a dat’o

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

(3)

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

Literatura etiologică, ca mai tâte ge
nurile literare, aparține după originea sa 
sferei productelor intelectuale ale anti
cului popor elin. Ca intemeiător al ei e 
considerat celebrul savant și poet Alexan
drin Callimachos prin poemul său narativ 
„Aetiau (cause) în 4 oărțl, conținând ori
ginea diferitelor jocuri, orașe, paseri, obi- 
oeiurl sacre etc. Callimachos devine apoi 
pe terenul aoesta pentru tot-dâuna model al 
posterității.

Alțl representanțl ai literaturei etio
logice mai sunt la Elini: Boios, care a scris 
o „Ornithogoniă11 {originea poserilor), pre
lucrată și de poetul latin Aemilius Macer; 
Antigonos din Karystos, Nicander din Co
lophon, Farthenios din Nicaea etc., mai 
toți autori al așa numitelor „Metamorfose11, 
cari au servit apoi de model [și isvor poe" 
ților romani, cari au cultivat ou o deose
bită predilecțiune literatura etiologică.

Pornirea etiologică a poporului ro
man a fost într’un grad deosebit desvol- 

tată în tâte direcțiuuile. Mitologia romană, 
câtă s’a desvoltat independent de mitologia 
greceasoă, e mai tâtă isvorîtă din acestă 
pornire, care o vedem validitându-se și în 
literatură deja fârte de timpuriu prin ves
titul istoriograf Marcus Porius Cato în ale 
sale „Origines“, cari deja prin titlu îșl tra- 
dâză caracterul etiologic. Urmaș al său pe 
terenul aoesta a fost cel mai mare polihis- 
tor al Romanilor, enciclopedistul M. Terentius 
Varo oare sub influința lui Callimachos â scris 
sub titlul de „Aătia“ o carte specială strict 
etiologică, în care a espus originea unui 
mare număr de obiceiuri ale antioității ro
mane.

Dintre poeții clasicității de aur pri
mul, care a prelucrat în mod poetic legen
dele și tradițiunile etiologice, în special ale 
Italiei, a fost Sex. Propertius, în ultima 
carte a elegiilor sale. Principalul represen- 
tant însă al literaturei poetice etiologice 
romane este Ovidius, care pornind pe ur
mele lui Propertius și înarmat cu tâte cu- 
noscințele mitologice ale literaturei eline, 
a scris „Calendarul14 (Fasti) și „Metamor- 
foselea sale, dintre cari unele au fost tra
duse sâu prelucrate cu mult sucoes de poe
tul nostru, poporal dela începutul vâcului, 
Vasile Aron. Acestea sunt cu titula lor dată 
de Aron:

1. A lui Narțis iubire și fericire (Met. 
a 18-a, 1. III, 339-510.) 
y|^f2. Acteon se face cerb (Met. ■ a 16-a, 
1. III, 143-250.)

3. Dafni se face arbor (Met. a 5-a, 1. 
I, 450—567.)

4. Io se face vacă (Met. a 6-a, 1. I, 
568-745.)

5. Aghenor, oraiul (Met. a 14-a, 1. III, 
1 — 130 și a 15-a.)

6. Hiațintus se face flâre (Met. a 44 a, 
X, 160—219.)

Tâte acestea ni-s’au păstrat într’un 
manuscript descoperit și publicat de d-1 
D. P. Barcianu.*)  Pe lângă acestea se mai 
adaugă istoria lui Piram și Tisbe, tipărită 
pentru prima-âră în 1808.

In, complecșul metamorfoselor lui Ovi
dius aflăm un mit etiologic, care presentă 
o asemănare fârte frapantă ou legenda he- 
liantului (flârea sârelui) amintită deja. Mi- 
tu1 e povestit în cartea IV, v. 256—270 și 
e de următorul cuprins : Clytia se îndră- 
gostesce în sâre și timp de nouă cfil0 V0_ 
ghiază neînoetat, hrănindu-se numai cu 
rouă și lacrăml și ne mai luându-șl oohii 
de pe cer. Privind într’una la fața cțevilui, 
corpul ei, se (fice, i_a amorțit lipindu se 

de păment, membrele i-s’au prefăcut în- 
tr’o plantă de un luoiu palid, er capul i-s’a 
ascuns sub o flâre de colâre roșiă-albastră, 
asemenea viorelei; și de-atunol, deși înlăn
țuită cu rădăcina de păment, istovită de 
dragoste, îșl întâroe fața vecinie spre sâre :

„.. .lila suum, quamvis radioe tenetur, 
vertitur al Solem, mutataque servat a- 
morem.“

Acâsta este metamorfosa heliotropului 
(Heliotropium), identificat de regulă tocmai 
cu „Flârea sârelui11. Coincidența mitului 
grec.o-roman cu legenda rămână nu trebue 
cum-va interpretată ca o moștenire directă a 
poporului român, întru cât coinoidențe de 
natura acâsta constitue un moment antro
pologic fârte caracteristic pentru universa
litatea basmelor poporale. Modul de-a simți 
și de-a vedâ, fiind la popor același în tâte 
timpurile și în tâte țările, interpretarea, fe
nomenelor naturale, încă e de regulă identioă 
la oele mai diverse popâre și în cele mai 
diverse timpuri. In chipul acesta legenda 
română condiționată de impresiunl iden
tice și de un mod analog de judecată 
s’a putut nasce cu totul independent de 
mitul anticilor Greco-Romanl.

(Va urma.) Jsicolae Sulică 
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astă-vară, cu privhe la sobterea din școlele 
din Budapesta a limbei germane, ca limbă 
de propunere obligătore. Riarul lui Bartha 
„Ellenzek" e cătrănit foc asupra casei domni- 
tore, afirmând, că depărtarea lui Wlassics 
s’a hotărît în oerourile curții din Viena 
încă de astă-vară, când el a publicat ordi- 
națiunea.

Francesii despre cartea lui Ber
tha. Am anunțat nu de mult, că sub t'tlul 
„Maghiarii si Românii înaintea Istoriei*  a 
apărut la Paris o carte a lui Bertha S., care 
nu este alt-oeva, decât o traducere defec
tuos arangiată a opului lui Jancso Benedek 
„Istoria tendințelor de naționalitate române și 
starea lor actuală'1.

„L’Illustration*  din Paris vorbind des
pre cartea lui Bertha, scrie următorele : 
„D-l Bertha ne expune, după un studiu 
unguresc al lui Jancso, istoria relațiilor în
tre Maghiari și populațiunea română, care 
locuesce, cum se seie, mai multe provincii 
din L’ngaria. Aceste relații au fost întot- 
deuna puțin amicale și se pare, că au de
venit mai puțin, judecând după insistența, 
eu care Bertha și Jancso apără pe Unguri 
de învinuirea de tirăniă, ce le adresbză 
autorii români. Acești domni ne demonstră 
ohiar, că Ungurii au fost aceia, cari în di
ferite epoce ale istoriei au avut se sufere 
de relele precedeurl, pe cari Românii le-au 
întrebuințat față de Unguri (!) Ei povestesc 
pe larg despre luptele lungi între aceste 
două rasse. Acâsta este cu atât mai inte
resant, căci am pierdut de mult obiceiul de a 
ne țină în curent cu cestiunea maghiară. Ră
mâne de sciut, dăeă legea talionului autorisă 
pe învingători, ca să facă, ca urmașii se plă- 
tăscă greșelile lor.“

Și când te gândescl, că Ungurii și-au 
pus atâta speranță în acâstă carte, ca ea 
să creeze un curent favorabil lor în opinia 
publică francesă !

Ori cum ar suci-o, cavalerii noștri, ad- 
vocatlîcul î;I arată urechile.

Citațiunea judecătorescă în 
afacerea lancu.

„Tribuna" din Sibiiu publică de
cisiunea judecătoriei din Baia-de- 
Criș, prin care cei trei tineri, cari 
au depus o cunună pe mormântul 
lui lancu, sunt trași în cercetare pe
nală și citați înaintea forului acestei 
judecătorii. Citațiunea, sâu mai bine 
cjis decisiunea judecătorescă, este de 
următorul cuprins:

Studenții în drept Coriolan Steer, 
George NovacovicI și loan Scurtu sunt 
bănuițl temeinio și anume: loan Scurtu e 
bănuit de faptul, că la 31 Dec. 1899, în 
biserica dela Țebea, cu tâtă protestarea preo
tului gr. or. Ioan Tip (corect Tisu) și în 
cursul liturgici (???) a ținut un discurs în 
memoria lui Avram lancu, pe urmă George 
NovacovicI a rostit la mormântul luilanou 
un panegiric despre faptele eroice ale lui 
lancu: er pe urmă toți trei au încununat 
mormântul lui cu o cunună, pe care se 
afla o pantlică cu tricolorul național româ
nesc și cu inscripția.

In urmare, contra numiților învinuițl, 
în basa §§-ilor 174 și 191 ai codului penal 
și a §-ului 36, conform propunerei de dato 
376/900, se fixbză ca di de pertractare 13 
Februarie 1900, brele 9 a. m., înaintea ju
decătoriei cercuale reg. d’aicl.

Baia de-Criș, 18 Ian. 1900.
Bigner Jozsef,

subjude reg.
La acesta corespondentul face 

următorele observări:
Fără a face vorbă multă aici, trebue 

să constat de-a capo două lucruri: Intâiă, 
minciuna îndrăsneță, că preotul Tisu nu 
s’ar fi învoit la discursul din biserică, pe 
când faptul e, că însu-șl a asistat la solem
nitate, după-ce a sfîrșit liturgia și după ce 
a consimțit cu ținerea discursului.

Al doilea, perfidia revoltățore, ’ oă ’n 
basa aoestui neadevăr inventat, cu singu- 
ranță, numai din partea procurorului, pro
cesul se intentâză pe... „delictul în contra 
religiei", — absurditate colosală și ruși- 
nbsă, care se va dovedi străluoit în cursul 
procesului.

Mai notez, că martori pe <jiua pertrao- 
tărei sunt oitațl de-ocamdată : preotul gr.-or. 
loan Tisu, învățătorul Romul Turco, și ță

ranii Petru al lui Ioan Trifan, un alt Tri- 
fan, și Lazăr al lui Dragora. Din rostul 
aoestor martori ve răsări complet adevărul, 
care zdrobi aserțiile perfide ale vrășma
șilor. ...

Din Bomânia.
Cetim în „La Roumanie" : D-l Ionel 

Grădișteanu, ministrul lucrărilor publice, se 
ocupă ou modificările de făcut în budgetul 
drumurilor de fer. Ministrul lucrărilor pu
blice are intențiunea de a numi în curând 
o comisiune specială însărcinată de a stu
dia actuala organisațiă a drumurilor de 
fer, și de a-se ocupa cu modificările, ce 
s’ar pute face în acâstă organisațiă. Le 
atribue în același timp ministrului lucră
rilor publice intențiunea de a modifica 
unele disposițiunl ale legei asupra oorpului 
technic, pentru a-o pune în concordanță 
cu legea asupra organisațianei drumurilor 
de fer.

*
Societatea geografică română îșl va 

serba în luna lui Februarie a 25-a aniver
sare. Jubileul va fi serbat ou o deosebită 
pompă. Ședințele vor fi presidate de M. S. 
Regele.

*
Piarele din Galați aduc soirea, că 

apele Dunărei cresc neîncetat și oă portul 
este amenințat de a fi inundat. Din oausa 
temerei de inundații a portului, ^agențiile 
de navigațiă și comercianții, oarl au măr
furi în cantități mari în magaziile lor de
fectuos construite, și-au transportat măr
furile la adăpost. Numai agenția română 

! nu și-a transportat mărfurile, căci ma
gaziile sunt aședate la loc sus, bine con
struite și nu sunt amenințate de inundații.

Autoritățile locale au luat tote mă
surile necesare, dispunând și construirea 
unui dig puternic, care va începe dela 
vadul Rașcu până la pescăriă, apa va trece 
pe la marginea docurilor și va înainta pe 
strada, Nordului pănă la digul Brateșului. 
Se speră, că în urma măsurilor luate, ca
tastrofa va fi înlăturată.

*
In dreptul orașului Oltenița Dunărea 

s’a revărsat. Aeestă inundare este causată 
de aglomerațiunea de sloiuri în dreptul 
orașului. S’au inundat oâte-va case. Toți 
locuitorii au fost salvați. ErI de diminâță 
s’au trimis din Bucuresol la Oltenița 30 de 
marinari, din flotilă, cu 8 bărci pentru a 
lucra la salvarea avutului inundaților.

*
In consiliul de miniștri de Sâmbătă 

săra s’a făout prin deoisiune ministerială 
numirea d-lui Mihail Șuțu, guvernator al 
Bănoei naționale, ca arbitru din partea gu
vernului român în cestiunea transacțiunei cu 
d-l Andrien Hollier, relativă la antreprisa 
lucrărilor portului Constanța. Decisiunea 
ministerială va apare mâne său poimâne 
în „Monitorul Oficial".

*

Ministerul cultelor și instrucțiunei pu
blice a trimis o circulară directorilor șoo- 
lelor secundare în privința uniformei ele
vilor fiilor de săteni. Aceștia vor fi îngă
duiți a nu-șl face uniforme și să se ser- 
vâscă de costumul țărănesc, purtând un 
semn distinctiv la pălăriă.

*

Dumineoă a apărut în Bucurase! pri
mul număr al unui nou fliar cotidian ro
mân „Apărarea Națională* . Riarul portă de- 
visa: „românism și ortodoxism" și-și pro
pune, după cum se vede din program, de 
a purta o campaniă energică antisemită.

Protestanții se căesc.
Seim, oă cu ocasiunea votărei legei 

privitbre la reformele politioe-biserioesol, 
singur protestanții au fost, cari au con
simțit cu aceste reforme și nu și-au ridicat 
vocea contra lor. Acum înse, precum se 
vede, au început și ei să simtă efectele 
reformelor ?,și să se căesoă de ceea ce au 
făcut. Etă ce sorie în privința acesta or
ganul : „Protestăns Egyhâzi es Iskolai 
lap:“

„Desvoltarea lucrurilor âtă că a dat 
dreptate celor oe erau îngrijați, dâr cari 
bucuros ar fi voit să trâoă ca profeți min
cinoși. Și într’o parte și în alta s’a pornit 
descompunerea; perderile nostre cji de cji se 
înmulțesc. Și primul sentiment, de care am 
fost cuprinși, a fost îngrozirea, âr nisuința 
ni-a fost retăcerea. Ni-a fost rușine să ne 
recunoscem năcasurile și, împreună cu ele, 
slăbiciunea nostră. Cum s’ar ti și putut s’o 
facem acâsta, căci atunci am fi dat drep
tate oelor ce profețiau periculul și am fi 
făcut buouriă și plăcere adversarilor noștri ’.

„Acum însă a trecut și timpul retă- 
cerilor. Perderile devin din di în di mai 
mari și statistica neîndurată, care nu vrâ 
să scie oe-i secretul, a dovedit cu cifre 
nerăsturnabile tote acele oalamitățf, pe cari 
ne-am silit a nu le descoperi.

„Acum nu mai facem secret: măr
turisim năcasurile, perderile nbstre, și re
deșteptați din spaima, în oară ne am aflat, 
vom și face, ca să ne întărim puterile ne- 
gligiate și teritoriile perdute să ni-le re
cucerim".

Cam târdiu li-au venit mințile în cap 
d-lor protestanți, căci „recucerirea" drep
turilor, de cari înși-șl s’au lăpădat, acum va 
merge mai cu greu.

Rgsboiul din Africa sudică.
După soirile, ce sosesc din Londra, 

este imposibil a-se descrie consternația și 
întristarea, ce i-a cuprins pe EnglesI în urma 
desastrului dela Spionkop. Numai Francesii 
după Sedan au fost așa de triști și abă
tuți cum sunt Englesii după Spionskop. Cu 
adâncă amărăciune scrie un 4la-r londones, 
că Buller disese într’un ordin de di adre
sat trupelor îndată după trecerea rîului 
Tugela: „Nu este retragere*,  și âtă, oă aoum 
el însu-șl telegrafeză la Londra, că Warren 
s’a retras erășl îndărăt peste Tugela, ba 
mai mult Buller însuși s’a retras cu armata 
întrâgă neavend, ce mai oăuta pe țărmul 
stâng al rîului și renunțând la eliberarea 
Ladysmith-ului.

Desastrul dela Spionkop.

Faptul, că Warren s’a retras erășl pe 
țărmul drept al rîului Tugela, este cea mai 
neîndoiosă dovadă de marele desastru, oe 
l’a ajuns Ia Spionskop. Soiri sosite din Pre
toria și Modder-Spruit, și trecute prin mâni 
englese, spun, că Warren a lăsat pe câm
pul de bătaiă 1500 morțî. Cât va fi fost 
numărul răniților și acela al p'risonieri- 
lor, nu se scie încă. Afară de acâsta En
glesii și-au pierdut aprbpe tote tunurile. 
Singur colona lui Littleton a avut pierderi 
de 800 omeni în morțî și răniți.

In noptea de 23 I. o. detașamentul 
Woodgate a înaintat cel dintâiQ. în contra 
posițiunei Burilor. Diminâță la 6 bre En
glesii ajunseră pănă la mijlocul muntelui. 
Cei dela pola muntelui se siliau să împingă 
și să ducă tunurile de câmp sus pe munte. 
Intr’aceea brigada lui Littleton înaintâ în 
centru vis-â-vis de Potgieters-drift. De aici 
se putea vedâ, cum Englesii urcau tîrîș-gră- 
piș muntele pe costa lui răsăritenă, pe 
oâDd Burii ocupau loc pe vîrful platoului. 
Când Englesii ajunseră în vîrf, fură întâm
pinați cu salve ucicjătbre. Tunurile Burilor 
manevrau escelent și ocupau posiții admi
rabile. La 10 bre a. m. Burii deschiseră un 
contra atac, care însă nu li-a reușit, căol 
i-a împiedecat glonțele-liddit englese. După 
amiadl Spionskop fu în posesiunea Engle- 
silor, cari imediat se apucară să-și facă 
șanțuri.

A doua di (Joi) în 24 Ianuarie Bu
rii s’au recules cu mari forțe din tote păr
țile. Ei și ocupară imediat două coline din 
apropiere. Englesii vădându-se primejduițl, 
făcură un asalt cu baioneta asupra Burilor, 
dâr aoeștia i-au retezat cum retâză cbsa spi
cele. In timp ce unii se luptau crânoen pe 
cbsta muntelui, o câtă numărbsă de Buri 
asediară înălțimea principală, unde se șăn- 
țuiseră Englesii în diua precedentă. Ata
cul Burilor fu atât de vehement, încât 
deja la primul șanț s’au predat 150 de En- 
glesl. La celelalte șanțuri Englesii desfășu- 
rară o resistență desperată, dâr înzadar, căci 
Burii îi alungară și de aici și se făcură 

stăpâni pe munte. Englesii lăsară pe câm
pul de bătaiă 1500 morțî Burii încă au 
avut mari pierderi.

Ladysmith.

După tote acestea sortea orașului La
dysmith și a garnisbnei englese de acolo, 
e oa pecetluită. Situația orașului e despe
rată, după-ce s’a zădărnicit primul plan de 
eliberare. Un general engles distins spune, 
oă White va face o ultimă încercare de 
erupțiune, și dâoă nici acesta nu-i va suc
cede, el se va preda cu cei 10,000 soldați 
ai săi.

□r. Leyds despre resboîu.

Agentul transvaalian Dr. Leyds, care 
de oâte-va 4’1® află în Berlin, a decla
rat unui diarist, că Burii sunt deciși a 
continua răsboiul pănă la estrem. Ei au 
munițiunî destule și bani încă au. La în
trebarea, că ce se va întâmpla cu oei 
10,000 de EnglesI din Ladysmith, dâcă se 
vor preda, Leyds răspunse, că vor edifica 
pe sâma lor o mare închisore, ori îi vor 
.duce îd mine, cum făoeau vechii Romani. 
„Noi nu vom cere pace, și nici n’avem lipsă 
de ea. Nouă tâte ne merg strălucit și putem 
să așteptăm pănă când Englesii se vor în
dupleca a veni ei ou oferte".

La Berlin Leyds e obiectul atențiunei 
generale. La serata dată de cancelarul Ho- 
henlohe a fost eroul dilei. Aprope toți diplo
mații străini i-au făout cunoscința.

Cei doi președinți.

Cei doi președinți ai republicelor afri
cane s’au întâlnit alaltăerl în Pretoria. 
Președintele statului Oranje Steyn a mers 
să visiteze pe Kruger. întâlnirea lor a fost 
din cele mai căldurose. Poporațiunea a fă
cut mari ovațiunl celor doi președinți, în 
paroursul dela gară și pănă la palatul pre
sidential.

SC1RILE DILEI.ț
— 19 (311 Ianuarie.

Ovreii în România. La ministerul 
domeniilor au început să sosâsoă resultatele 
noului recensement al populațiunei din 
România. Nouă orașe au trimis pănă 
acum resultatul. Aoestea sunt: Tîrgul-Jiu, 
6634 locuitori, din cari 71 Ovrei; Văsluiu, 
9024 locuitori, cu 3700 Ovrei; R.-Vâlcea, 
7817 locuitori, cu 245 Ovrei; Câmpulung, 
13,033, cu 49 Ovrei; Buzău 21.500, ou 
1500 Ovrei; Bârlad 24.400 cu 6000 Ovrei; 
Dorohoiu, 12.700 locuitori, din cari 6800 
sunt Ovrei; Giurgiu, 14.000, cu 400 Ovrei; 
Tîrgoviște, 9400 locuitori, cu 300 Ovrei.

holcsey, în loc de „Gott erhalte". 
Pănă aoum la Academia militară maghiară 
„Ludovica" din Budapesta se cânta la oca- 
siunl solemne „Gott erhalte" cu textul un
guresc. Dela anul nou încbce însă, „Gott 
erhalte" a fost scos dintre păreții aoade- 
miei și înlocuit cu imnul maghiar al lui 
Kolcsey.

Cutremur de păment. Din oomita- 
tele Timiș și Arad sosesce soirea despre un 
outremur de păment, întâmplat alaltăerl 
nbptea. Cutremurul s’a simțit în trei rân
duri în direcțiune sud nordică.

Bilete pentru concertul de Vineri al 
Reuniunei se găsesc de vencjare la librăria 
Ciurcu. Fiind numai două flile pănă la 
concert, cei ce doresc a lua parte vor face 
bine, dâcă se vor asigura de locuri, cum- 
părându-șl biletele mai de timpuriu, căci, 
după cum ni-se spune, încă de pe-acum 
mare parte a biletelor sunt oumpărate.

Atentat în contra unui episcop. 
Din Agria se scrie, că vizitiul episoopului 
Szele Gabor a pătruns dilele trecute în 
apartamentnl stăpânului său și l’a atacat cu 
un cuțit mare. Bătrânul episoop însă nu 
și-a pierdut presența de spirit, ci punând 
în mișcare soneria electrică, la moment i-a 
venit în ajutor unul din servitori, care a 
depărtat pe atentator.

0 moștenire de 12 milione. Mare 
noroc l’a ajuns pe pădurarul Petru Vora 
din Dumbrăvița, dâcă e adevărată soirea, 
oe se vestesoe despre el. O rudeniă a sa 

f
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oare se afla în America, a murit, lăsând pe 
Petru Vora ca singur erede universal. Moș
tenirea e de 12 milione flor. Norocosul 
Vora, oare odinioră a fost cismar, a luat 
pe un advcat din Arad, care să-i mijlo- 
oescă actele și tâte cele de lipsă pentru a 
pute merge la America, ca să-și ridice 
moștenirea.

Falb despre luna Februarie. Pen 
tru luna Februarie Falb face următorea 
profețire : Conform esperienței de un lung 
șir de ani, luna Februarie e cea mai us- 
oată lună în Europa medie. Acostă carac
teristică și-o menfine și Februarul anului 
curent. In privința temperaturei se împarte 
în două categorii: în prima jumătate a lu
nci gradul temperaturei va fi aprâpe de 
mijlociu, eventual peste mijlociu, âr în a 
doua jumătate scade mult sub mijlociu. In 
(jilele ultime, când efectul d’lelor oritice 
din Martie se arată deja, va urma adevă
rată resmirită tempestatică.

Catastrofa unei corăbii în Ham
burg. Din Hamburg se telegrafâză, oă co
rabia „Expedient^ s’a ciocnit alaltăerl cu 
corabia „Altona*,  care a suferit stricăciuni 
așa de mari, încât a început să se cufunde. 
Pe „Altona“ se aflau 180 pasageri, dintre 
cari o parte săriră în apă. Treiflect dintre 
ei s’au înecat, âr ceilalți abia cu mari sfor
țări au putut fi mântuițl din gura morții.

Concert în Oradea mare. Un con
cert urmat de dans va arangia tinerimea 
română din Oradea-mare cu binevoitorul 
concurs al d-șnrelor: Adelina Piso (Viena), 
Valeria Popp (Budapesta) și Olivia Bar- 
doșy (Sibiiu) sub presidiul de onora al St. 
domn Iosif Roman, Luni la 26 Februarie
n. 1900 în sala mare a hotelului „Arborele 
verde“. Venitul curat e destinat spre înfi
ințarea unui fond de ajutorare pe săma 
tinerilor lipsiți. începutul precis la 7*/ 2 bre 
săra. Intrarea: pentru o personă 4 cor., 
pentru o familiă 10 cor. SuprasolvirI gene- 
rose se primesc cu mulțămită și sunt a se 
trimite la adreBa oassarnlui: Pavel Obădean, 
Fo-utcza (Fleischer-băz) și se vor chita pe 
oale cjiaristică. In pausă se vor juca: „Că- 
lușerul“ și „Bătuta“. (In comitetul aran- 
giator se află 44 tineri.)

— Casina română din Beius în vită la 
„Balul", ce-1 va arangia în 3 Februarie a.
o. „în sala ospătăriei opidane". Intrare pen
tru personă 2 cor., de familiă după plac, 
începutul la 8'/2 ore sera.

nftulțămită publică.
D-l Nicolae Grosea, proprietar, prim 

curator bisericeso, și soția d-sale Ana, care 
și pănă acum în repețite ronduri au dat 
frumose dovedi de viul interes, ce-1 au față 
de sf. biserică și înaintarea acestei parochii, 
au înzestrat anul acesta biserica nostră eu 
un orologiu, oe împreună cu adjustarea lui 
în turn a costat 600 fl. v. a.; tot-odată 
s’au deobligat a depune în fondul biserioei 
suma de 100 fl., din interesele căreia funda- 
țiunl să se plătâscă îngrijitorul orologiului 
însărcinat tot-odată și cu tragerea lui.

Nobila faptă a marinimoșilor donatori 
vorbesce însa-șl de sine. Bunul Dumnedeu 
să le răsplătâsoă!

Din încredințarea Curatoratului bise
ricesc.

Tohanul vechiă, 28 Ianuarie n. 1900.
Moise. Brumboiu,

preot, președ. ouratorat. bis.

istoria națională si cea universală.J »
III.

Acum trei-decl de ani, d-le ministru, 
s’ar fi putut răspunde cu drept cuvânt, oă 
o asemenea muncă sciențifică și romăndscă nu 
ar fi fost cu putință; nu aveam decât cro
nicile țărei și câte-va răslețe dooumente, 
care abia ridicau perdeua aruncată de timp 
peste scena pe care evoluaseră în trecut, 
sublimi și îndurerați, marii noștri strămoși.

Acjl însă lucrurile nu mai stau tot 
ast-fel.

Printr’un avânt admirabil și care du- 
reză într’una, și printr’o stăruință de Dum- 
ne4eu binecuvântată, s’au publicat și se 
publică un număr atât de mare și de va
riat de documente istorice, încât în ochii 

istoricilor româniși în ochii istoricilor stre
ini, istoria țărilor române ia cu totul o altă 
față și însămnătatea ei pentru fastele isto
riei universale cresce enorm.

Astăzi, marele Niebuhr, cunoscând 
mai bine evoluțiunea de atâtea ori seculară 
a poporului român, nu ar fi dis că suntem 
ein răthselhaftes Vollc, — un popor enigma
tic, — ci cu nobila simpatiă, ce resimțise 
instinctiv pentru vlăstarul latin d‘la Du
năre, ar fi nemurit trecutul României în 
pagini lapidare.

Michelet și Quinet nu ar mai fi vărsat 
lacrimi lirice peste sorta poporului român, 
ci, vădend amănunțit ce am fost, ar fi pro
mpt în strigăte de admirațione, judecând 
serviciile ce am adus noi, Românii, ome- 
nimei și creștinătăței în diferite momente 
tragice ale istoriei universale.

Documentele cele nouă au înoit cu 
desăvîrșire istoria țărilor române și, mulță- 
mitâ lor, trebue nu o oră mai înainte să 
proclamăm în fața sciinței europene drep
tul nostru de a figura în istoria universală 
eu aceleeașl precăderl, de care se bucură 
adl și Olandesii, și Portugesii, și Eivețiami, 
și Venețiami.

Acestea din punct de vedere general.
Cu privire însă la studiul istoriei na

ționale în și prin istoria universală, afirm, 
că adl lucrul este cu putință.

Căci, într’adevăr, d-le ministru, pentru 
a urma firul timpului în vr’o câte-va din 
esemplele, oe doresc a supune binevoitorei 
d-vâstre atențiuni, — întru cât, în studiul 
preistoricului ou ’care elevul începe într’a 
V studiul istoriei universale, stațiunile pre 
istorice dels Canstadt, Neanderthal, Mou
lin Quignon și Cro-MagDon, sunt mai însem
nate decât cele de la CucutenI (Iași), 
RădășenI și Ruginosa (Sucâva). Pârîul Ne
gru (Dorohoîu), Greci și Odaia-Vladului 
(Ilfov) ? Intru cât scheletul de la Neander
thal este mai vorbitor decât cel dela 
Beloescl (Iași), âr silexurile cioplite, olă- 
riile și instrumentele de bronz, dela Mous- 
tier și dela Meilen de lângă Zurich mai 
suggestive decât cele dela Răfăila (Vas- 
luiiî) sâu Odaia-Vladului (Ilfov) mai sus ci
tată? Pentru ce Arii dolichocefall și bra- 
chicefall vor fi etudiațl numai în stațiunile 
de la Furvooz și Truchâre, și se va trece 
eu vederea tote datele pe oare sciința ro
mână ni-le dă asupra acelorași Arii în va
lea Dunărei și pe lângă basinul Mărei-Neg- 
re? Să fiă ore, pentru primele timpuri ale 
omului pe pământ, dolmenile și menhirile 
Bretaniei armoricane mai însemnate, decât 
gorganele și movilele Sciției.

In istoria modernă a Chinei celei 
străvechi, profesorul face adeseori numă
rase incursiuni; vorbesce de primele sta
țiuni portugeze, de introducerea Jesuiților 
p£nă și în palatul Fiilor-Oerului, și nu se 
pomenesce nimic de Nicolae Milescu, ge
nialul Spătar dela Vaslui, căruia Rusia și 
Europa îi datoresc primele drumuri co- 
meroiale cătră acele țări ale bătrânei Asii, 
asupra cărora se avântă adl civilisațiunea 
albă.

Elevul licean român cunâsce pe Pe- 
lasgl, pe Celțl, pe EtruscI; scie pe de rost 
tote poporele, care au plămădit poporul 
francos său poporul engles; dăr despre 
Geții, Tracii, Dacii dintre CarpațI și Bal
cani, despre acel minunat și trainic Strat 
și Substrat al Peninsulei balcanice, nici un 
cuvânt. Dariu al lui Histaspe face expedi- 
țiunea sa în contra Sciților, și în liceele 
ndstre se vorbesce despre dânsa, ca și cum 
ar fi fost făcută în Partia său în Ultima 
Thule, âr nu în țâra în care loouesc adl 
Românii. Nu se simte ore, că aci ar fi mo
mentul de a da în istoria universală tot 
ceea ce sciința străină și sciința română 
cunosce adl despre Dacia ante-romană?

Am audit profesori buDl vorbind cu 
căldura și elocința neoesară cursului de 
istoriă, despre secolul lui Pericles. Străluci- 
torele Atene, cu nenumăratele lor theorii 
de artiști nemuritori, treceau frumos pe 
dinaintea ochilor noștrii. Pregătit după un 
manual frances, profesorul, — repet: bun 
dascăl, — nu a uitat să spună la finea ex- 
plicațiunei, că au fost Alenele, au fost Iloma 
și este Parisul. Ii spuneam în canceiariâ pe 
urmă, că de vreme, ce a comparat, pentru 
ce ore, cu preucațiunea lui si parva Lcet 
componere niagnis, nu a reamintit si despre 
Atenele Orientului din secolul XVIII, despre 
Bucureștii și Iașii, în cari se refugiase tot 
ce mai rămăsese din antica oivilisațiune 
pericleică, și care orașe române erau ridi- 
oate la ceruri ca vetre ale luminilor grecescl 
de acum 150 de ani ?

Sistemul de colonisare a) Fenioiauilor 
și al Grecilor îșl are loc de frunte în isto
ria universală. Elevul român cunosce colo
niile feniciane diD insulele Cassiteride și 
pe cele dela Massalia seu Marsilia; der abia 
îngână pe cele oe se întindeau, lanț și în- 
floritore, pe țărmul apusean ai Mărei-Negre 
De oe? Ore pentru-oă ele se ciocneso ou 
istoria ndstră în primele ei timpuri?

Se face ou amănunte expedițiunea lui 
Juliu Ce-iar în Galia ; sunt elevi, cari cu
nosc pe Ariovi’t și pe Vercingetorige mai 
bine decât pe Coman Spătarul lui Alexan- 
dru-cel-Bun din lupta dela Marienburg și 
de cât pe Hatmanul Arbore; der nu se 
vorbesce nimic despre planurile lui Cesar 
pentru a supune pe Daci și pe GețI, sin
gurele popore, care mai cutezau să înfrunte 
în lumea veche pe stăpânitorii dela Tibru. 
Lăsând pe Traian de o parte, domniile lui 
Maximin, lui Fihp Arabul, lui Decius, lui 
Aurelian și lui Constantin cel mare, se pre- 
sintă acjl istoricului român cu părți însem
nate, oare ilustreză starea țărilor unde ele
mentul daco-român muncea și se muncea 
a da naseere poporului român.

(Va urma).

ÎL s terat aarft.
A apărut Nr. 2 din „JWoua Revistă 

.Română*  cu următorul sumar:
Cronica politică și economică M. G. 

Cantacuziuo: Impositul asupra succesiunilor 
Viotor Antonescu: Crisa și capitalul Băncei 
Naționale; Critica literară'. C. Răduleseu 
Motru: Idealurile sociale și arta. (Polemica
Gherea-Maiorescu). Literatură'. Sextil Puș- 
cariu: Seminarul românesc din Lipsea; Em. 
Grigorovitza: Cucona Raluca (nuvelă); P. 
B.: Indurare! (nuvelă: sfârșit.) Foliilor: G. 
Coșbuo: Un capitol din demonologia po
porului român. Mișcarea literară și scien
țifică: G. Ionnesou-Gion : istoria Bueures- 
cilor (de I. Nădejde), Dr. Cleanthes Nico
laides: Macedonia; Viotor Crăsescu-Băsă- 
răbeanu: Ovreiul (roman); Ioan Iosif Seeo- 
pul: Pribeag. Notițe bibliografice. Apoi 2 
suplimente.

Budapesta, 30 Ianuarie. Membrii 
congresului catolic pentru autonomii 
au ținut acjl o conferență prealabilă, 
în care s’a luat hotărîrea, ca deja 
în ședința de mâne a deschiderei 
congresului se înc6pă desbaterea ge
nerală asupra cestiunei autonomiei. Mem
brii laici ai congresului sunt firm de
ciși la o energică acțiune în intere 
sul înființării autonomiei.

Briinn, 30 Ianuarie. „Lidove No- 
viny“, organul lui Stransky cțice, că 
decă conferență de înțelegere nu va 
ave nici un resultat, va fi disolvat 
nu numai Reichsrathul, ci fi sis
tată vremelnic și constituțiunea austriacă.

Londra, 30 Ianuarie. Mesagiul 
de deschidere a parlamentului dă 
espresiune regretelor cu privire la 
lunga durată a resboiului și părerii 
de reu pentru marile jertfe de sânge. 
El constată vitejia (!) trupelor în 
luptele din Africa și accentu&ză pa
triotismul și lealitatea, ce pretutin
deni se resimte. Mai departe dă espre- 
siune hotărîrei firme de a-se continua 
resboiul, care trebue se aibă sfîrșit 
victorios pentru Anglia.

Londra 30 Ianuarie. Pierderile 
totale ale Englesilor sunt pănă acum 
de 9533. In cifra acâsta se cuprinde 
2436 morți, 4818 răniți și 2303 pri- 
sonierl. Dintre ofițeri au căcjut 12, 
au fost răniți 355 și sunt priso- 
nieri 109.

Londra, 30 Ianuarie. Din Kimberley 
se anunță, că Burii au reînceput 
bombardarea orașului. Eri au tost 
descărcate asupra lui 140 de ghiulele.

Ministeriul de resboiîî publică o 
telegramă a lui Roberts, care 4106) că 
situația e neschimbată. (Așa o fi. En- 
glesii sunt bătuți și acum ca și îna
inte de a lua el comanda supremă 
— Red)

„ Morningpost*  crede posibil, ca 
Buller să fie ata’cat de Burî înainte 
de a ajunge în Chieveley.

Petersburg, 30 Ianuarie. „St. Pe- 
tersburgskija Vjedomosti“ asigură, 
că Bulgaria va fi încurend proclamată 
de regat și tot-odată absoluta ei in
dependență față cu Turcia.

Paris, 31 Ianuarie. Guvernul a 
presentat camerei un proiect de lege 
pentru sporirea flotei și pentru arma
rea porturilor și apărarea litoralu
lui în colonii.

Un obiceiu curios. Pănâ pe timpul 
revoluțiunei francese era obioeiîî la curtea 
din Oleve, o& de câte-orl venia la domnii 
alt rege, se purta prin oraș o sforă numită 
„Sfora amnestied. Acâsta era o sforă lungă 
de 18 stânjinl, văpsită alb și negru și era dusă 
la capâtul dinainte de-un cavaler călare, er 
capătul din urmă îl țineau servitori prin
ciari. Când conductul percurgea orașul, ori 
cine, decă voia să ceră amnestiă pentru el 
sâu pentru altul, prindea sfora și apoi ajun
gând în curtea castelului, le erau ascultate 
și împlinite rugările

De trei-or l înmormântat și totuși 
viu. In opul „L’Histoire universelie de 
Sieur d’Aubigne11, (apărut la Paris în an. 
1616) se vorbesce despre un oas ou totul 
neobicinuit, petrecut în 1562. Pe acel timp 
orașul Rouen, care era apărat de protes
tanți, a fost asediat de trupele regescl (ca
tolice) și un oficer din trupele protestanți
lor, căpitanul Sevile, este eroul micei isto- 
ridre. Intr’o efi căpitanul Sevile, fiind sus 
pe întăriturl, a fost nimerit de un glonț și 
s’a rostogolit în adâncime, unde, socotiri - 
du-1 și pe el mort, l’au îngropat ou cei
lalți la-olaltă. Servitorul său credincios, care 
audi despre acâsta, ceru dela comandant 
permisiune, ca să desgrâpe cadavrul stăpâ
nului seu. să-l îmbălsămeze și să-l îmor- 
mânteze. Comandantul îi permise servito
rului, dâr totuși nu i-a succes în aoea c|l 
a recunosce cadavrul căpitanului Sevile 
printre celelalte cadavre pline de sânge și 
murdăriă, și fiind-că se făcu sără, cadavrele 
le-a îngropat, erășl. Num&i în diminâța ur- 
rnătore i-a suoces servitorului a afla corpul 
stăpânului său; l’a pus pe un cal și voi 
să-l ducă acasă. Pe drum i-se păru servi
torului, că stăpânul încă respiră. Voi toc
mai se cheme un medic în ajutor, dâr de
odată inimicul năvăli în oraș. In aoel tu
mult Sevile a fost dat jos de pe cal și 
apoi eu alțl soți împreună a fost arun
cat într’o grâpă. In <j’ua următore servi
torul erășl se afla în grâpă și acum îi 
succese unui medic a aduce din nou la 
viâță pe căpitanul Sevile. El a fost pe de
plin însănătoșat și după 42 ani, d’Aubigne, 
autorul sus numitului op, a avut ocasiunea 
a-1 cunâsce, ca deputat al Normandiei. Se
vile îșl însușise obiceiul, ca tote actele, 
protocâlele etc. să le subscrie astfel: „Fran
cois Sevile, de trei-orl mort, de trei ori 
înmormântat și de trei-orl prin mila lui 
Dumnedeu erășl treefit la viâță“.

Cea mai luxosă femeia. Multe fe
mei luxdse și risipitore sunt și vor fi fost 
în lume, der ca împărătesa Iosefina, soția 
lui Napoleon I, de bună sâmă mai puține 
vor fi fost. Acestă femeiă era neîntrecută 
în pasiunea de a se chiti. De șâse-orl în 
<ji îșl schimba tâte hainele și nici o haină 
nu o îmbrăca mai mult, decât de două-orl 
Ii trebuiau pe fiă-care săptămână câte trei 
duzine de mănuși și tot pe atâția papuci. 
Dantelele de pe cămeșile ei de nopte costau 
câte-o sută de corone una. Tot la trei luul 
îșl schimba diamantele și-și- cumpăra biju
terii nouă. Vasele, mobilele, tapetele, covo- 
rele le schimba de patru-orl pe an. îșl 
ținea permanent 36 de cai, în fiă-care lună 
însă 12 dintre aceștia trebuiau să fiă sooșl 
din grajd și înlocuițî cu alțl oai noi. Ser
vitorii săi primiau livrele (uniforme) nouă în 
fiă-care lună. Odaia ei de băi era arangiată cu 
pompă și comoditate orientală ; avea numai 
să-și alâgă, care bumb să-l apase pentru 
ca să i cadă pe trup ploiă caldă din par- 
fumurile cele mai fine și mai variate, pe 
cari și-le alegea; în căldările, ce serveau 
peutru acest scop, întotdâuna se afla par
fum în preț de 10 —12,000 corâne. După 
ce isprăvia cu baia, întorcea o clanță dela 
o ușă și prin un aparat anume făcut era 
ridicată din vană și, fără să fi făcut măcar 
un pas, se pomenea în patul său elegant, 
încălcjit și parfumut.

Confesiunile in Anglia. In Anglia 
confesiunile se sporesc oa ciuperoile. După 
o statistică publicată într’uu anuar, ce apare 
în Londra, în timpul de față se află în An
glia 310 oonfesiunl protestante. In anul 
trecut, 1899, au răsărit 5 confesiuni nouă, 
în 1898 asemenea 5, în 1897 : 4, în 1896 : 8, 
în 1895: 15.
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Loc deschis.*j
— Fine. —

Contra-propunerile acestea, făcute de 
așa numiții oposiționalî, adecă ștergerea 
totală a pomenilor, s’a primit per maioram 
în comitetul parochial, der nu li-a convenit 
domnilor preoți din cause lesne esplicabile, 
căci dela fiă-care răposat, mare ori mic, 
pierdeau o cină gratuită, er dela pomană 
vre-o câteva rânduri de colaci mari (numite 
capete) cu cari umplea bietul crâsnic de
sagii și, sătul de mâncare și beutură, îm
brâncea sub povara colacilor pănă la lo
cuința parochului. Acest conclus al comi
tetului nu a voit d-1 președinte a-1 aduce 
înaintea sinodului anunțat, căci era sigur, 
că nu afla oposițiă de nici o parte.

Cestiunea reducerei speselor la ospețe 
nici nu s’a pus pe tapet în Comitetul pa
rochial, ridicând d-1 președinte ședința, te- 
mendu-se, că ospețele lungi de 3—4 dile 
s’ar reduce simpliciter la un singur prând, 
ori cină modestă și preoții ar pierde stol
nicul cu coooșul, ceea ce de-altcum — ase
menea colacilor dela pomene — nu sunt 
computate în venitele preoțescl ordinare, 
regulate cu ocasiunea întregirei parochiei 
prin sinod, și aprobate de cătră Măritul 
Consistoriu pentru parochia sa de clasa II, 
la care au concurat și s’au ales preoții noș
tri actuali.

Etă, Domnule călător anonim, încă- 
odată din ce causă propunerile și regula
mentele preoților noștri, făcute pentru noi 
și fără înțelegere cu noi, nu pot trece prin 
comitet, er ale nostre, oposiționalilor, ne
favorabile d-lor preoți, deși au fost primite 
de comitet, — nu ajung să se aprobe de 
sinodul parochial.

Mai departe d-1 călător anonim laudă 
zelul și dărnicia d-lor preoți, având de cu
get a forma un fond parochial din banii 
primiți pentru locurile de eclesiă ocupate 
cu drumul ferat! Este în adevăr lăudabilă 
intențiunea d-lor preoți și ajungerea sco
pului ar fi de dorit 1 însă formarea fondului 
e numai ideală, căci după scirea mea ca 
epitrop actual pănă acuma pentru parcelele 
Eclesiei nu s’a plătit nici un filer dela 
drumul ferat, deși ceialalți proprietari toți 
sunt împăcați, și deși unul dintre preoții 
noștri, luând diurne din cassa bisericii, a 
fost la Sibiiu să urgiteze solvirea, însă fără 
resultat! Adevărat este, că d-1 par o ch loan 
Elocă a depus în 26/8 a. c. la institutul 
„Sebeșana11 suma de 3 fl. v. a. sub titlul 
„Fond parochial din Răhăuu fără destina
rea scopului; er că preoții noștri vor mai 
înmulți contribuind ulterior la acest fond 
parochial (pote fi și personal) din totă să
răcia lor, precum s’a esprimat anonimul 
căletor — nu mă prinde mirarea, când este 
sciut, că unul dintre preoți pe lângă eclesia 
bunișoră e cel mai mare proprietar de pă
mânt din comună și posesor a mai multor 
case, produce cele mai multe bucate și se 
pricepe forte bine la prăsirea animalelor 
domestice și de present nu ține în casa sa 
nici un diar românesc; er celalalt este un 
econom de frunte, care în periodul scurt 
de opt ani, de când păstoresce turma sa 
parochială, după-ce a solvit datoriile ere- 
dite dela părinți, a cumpărat moșii coma
sate pe hotarul Șebeșului și al Petrifalăului 
în valore de circa 3000 fi-, le lucră rațio
nal după tipicul d-lui profesor Cotnșa și 
posede cele mai frumose vite dintre toți 
proprietarii de aici; orl-care preot din trac- 
tul Șebeșului ar schimba bucuros parochia 
și sărăcia cu fiă-care dintre preoții noștri; 
și totuși nu sunt mulțumiți cu starea și po- 
sițiunea lor! a-le lățțda ori vitupera chiă- 
marea lor preoțescă nu mă aflu competent, 
er ținuta lor națională o recomand „Vul- 
turului“ din Oradea mare!

Mai amintesce călătorul anonim și de 
alte scandaluri comise tot de cătră inteli- 
gința din loc, pe cari nu voesce a-le des
coperi ! Nu cumva e greva cântăreților din 
diua de S-tul Nicolae ? — îl întreb eu, — și 
retace asemenea și intrigile țesute contra 
salarului preoțesc! De câte-orl s’a interpelat 
președintele comitetului parochial verbal și 
în scris, ca să esplice poporului nedumerit, 
că cine și când a urcat competința preoți
lor dela Bobotâză și taxele de îngropăciune, 
cerând domnielor mai mult, ca cât s’a sta- 
torit în venitele preoțescl, regulate cu oca
siunea îptregirei parochiei vacante? De 
câte-orl a cerut poporul adunat în sinod 
deslușire dela d-nii preoți în privința acesta ? 
der tote interpelările s’au respins cu răs
punsul flegmatic: cine are ceva cu preoții, 
să-i caute și arate la forurile preoțescl!

Ei, d-Ie călător anonim! Cine portă 
vina la tote aceste desbinărî și neînțelegeri? 
Numai singur nesocotita purcedere a celor 
ce voesc de present să conducă turma cu 
despotism și fără înțelegere cu cealaltă iu
țeli gehță !

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

M’a surprins în anul trecut un articul 
dat în „Revista Orăștieiu, că comuna Re- 
hău neavend edificiu școlar corăspundător, 
prin stăruința d-lor preoți Nicolae Carpi- 
nișan și loan Floca au strîns tote cele de 
lipsă pentru zidirea școlelor și în anul cu
rent vor fi școlele gata!

Slab profet a fost și acel corespon
dent! Pănă acuma numai câte-va mii de 
cărămidă s’au adus pe sema școlelor edifi- 
cânde, aruncul de abia s’a incassat pe ju
mătate, apoi mai lipsesc vre-o 5000—6000 
fl. capital pănă la acoperirea speselor pre
liminate, și dâcă desbinarea regretabilă 
între inteligință și preoți se tot nutresce, 
precum, durere, s’au început și esistă și 
astăcjl, atunci edificiul școlar nu se va is
prăvi îndată, căci precum se vede condu
cătorii actuali nu țin cont de proverbul 
adevărat: „Concordia parvae res crescunt, dis
cordia maximae dilabunîura. Cu laudă per
sonală prin cliare nu se pot zidi școle! 
Atunci va fi chiar: „Vae victisu.

Spune, te tog, d-le călător, preoților 
noștri, că poporul de aici și inteligință in
dependentă nu se pote conduce orbesce și 
absolutistic! Nu crâdă domnialor, că sunt 
satrapi ori comandanți într’un pașalic tur
cesc ! Mergă singuri înainte cu esemple 
bune! Prin blândeță și afabilitate să stă- 
ruescă a căpăta mai mare încredere și mai 
multă popularitate lepădând interesele egois
tice ! Arate mai multe fapte și mai puține 
vorbe! Facă mai mare ispravă și fără atâta 
laudă și sgomot prin lume! aibă în me- 
moriă proverbul strămoșilor noștri: „Quid- 
quid agis prudenter age et respice finemu ■ Ori 
doră cred domnialor, că pe calea jurnalistică 
ne vom înțelege mai ușor, ca acasă mai 
înainte? In cașul acesta, domnialor au dat 
cu barda în lună! In fine, d-le călător ano
nim, de altă-dată te sfătuesc a te informa 
mai bine despre cele întâmplate pe la noi, 
apoi să le publici „urbi et orbii11 seu mai 
bine vei face, decă-țl vei lăpăda masca și 
poftind la mine acasă, îți voiu sta la dis- 
posițiune cu multe alte argumente contra 
celor scrise de d-ta și pentru cele afirmate 
de mine aici!

Ou pigmeii din Șebeș te las să te re- 
fuescl separat!

„ Sapien ti satis /“
Ioan Oncescu, 

notar cercual în pensiune.

Cur»su8 Sa but<sa din Viena.
Din 30 Ianuarie 1900.

î.enta ung. de aur 40/0 ....
Renta de oorbne ung. 4%. . . .
impr. căii. fer. ung. în aur 41/2%. 
Impr. căii, fer. ung. în argint 4i/2°/o- 
/blig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rural ungare 4% - . •
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
uosurî pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr......................
Leșuri din 1860............................
A.cții de-ale Bânoei austro-ungară . 131.75 
țkoții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
A'jții de-ale Băncei austr. de credit. 234 35 
^apoleondorl.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista . •....................
Paris vista..................................
Rente de oorbne austr. 4°/0 . .
Mote italiene............................

*

98.60
94.80

100.60
99.60
99.60
94.-
94.50

162.—
. 141.50 
. 99.65 
. 99.45 
. 98.90 
. 138 50

. 19.21 
. 118.10

242.10
96.05 

. 98.65 
. 89.75

pielei iSra^ov.
Din 31 Ianuarie 1900.

Bancnota rom. Dump. 18.30 
4rgint român. Oump. 18.10 
Napoleond’ori. Oump. 19.— 
Galbeni Oump. 11.24
Ruble Rusesei Oump. 254.— 
Mărci germane Oump. 58 50 
Lire turcesol Oump. 21.40

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

18.40
18.20
19.20
11.35

Scris, fonc. Albina 202.— V^nd. 5% 203.—

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

o-a o m o n «• s os ora o

Nicii Ă. Popovicl
Doctor în drept, 

avocat. Ji
Bucuresci, Strada Dionisie 58. £

B
«A
■
0
0
B
0
V^B<>BOB<>B<>ra^kra<>B<V<> ■ o ■'

Am onbre a face cunoscut, on. 
public, că dau instrucție în a 
desemna tipare în croit și în cusut de 
rochii, și anume: după sistemul pa
tentat al lui Ad o 1 f Wilhelm Schak, 
pe care îl și represent pentru Unga
ria. Tot-odată ’ml iau asupră’mî con
fecționarea de diferite toalete de dame 
pe care le voi executa eu multă 
acurateța și consciențiositate. Avisez 
On. Dame, că frisez după moda 
cea mai nouă, atât la mine acasă, 
cât și în’afară.

Cu totă stima
Maria Kucsera

Strada Castelului nr. 57.

De vânzare
36 porci grași â 28 cr. chilogr.
Be pot cumpăra numai decât dela 
subscrisul Oionisiu Simon

proprietar
Sângeorgiul de Câmpie (Mezo-Szt.-Gyorgy). 

(Ottul Cojocnei) u. p. Uzdi Szt -P6ter.

QĂLIOARUL PLUGARULUI 
pe anul vised 1900, 

se află de vendare Ba
Tipografia A. ALuresianu din Brașov.

Acest Oălindar au întrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte cjile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țâra un- 
gurescă și Bucovina. In partea 1 i- 
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și econo mică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-șl ferâscă copiii de or- 
biă; Cum se 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. Georgescu; 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). V&nfâ- 
torii primesc rabatul cuvenit.

Proprietar: Or. Aurel Muresiar.u.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Sz. 8179-1899. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirdsâg, mint telekkânyvi hatâsăg, kozhittc teszi, 

hogy a Ducza Jânos vegrehajtatonak Urdea Jacob vegrehajtăst szen- 
vedâ elleni 47 frt. tâkekovetelăs 6s jărulâkai irânti vegrehajtâsi iigye- 
ben a sâtkănyi kir. jârâsbirbsâg teriileten levâ, Griden fekvâ, a gridi 
111. sz. tjkvben Urdea Bukur Jacob, Bucura es ozvegy Urdea George- 
ne fârjezett Mihailla Bucurne neven âllo 1—62 hrszâmokra 761 frtban 
az ârverâst ezennel megăllapitott kikiâlitâsi ârban elrendelte âs hogy a 
fennebb megjelolt ingatlanok 1900 evi Mărtius ho 27-ik napjăn d. e. 9 
orakor Griden megtartandâ nyilvânos ărveresen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ăt 
kâszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 § âbau jelzett ârtolyammak 
szâmitott es az 1881-ik âvi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sâgugy-miniszteri rendelet 8 §-âban kijelâlt âvadekkepes ertekpapirban. 
a kikiilddtt kezăhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertel- 
meben a bânatpenznek a birbsâgnâl elâleges elhelyezeserâl kiâllitott. 
szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1899 evi Junius ho 7-en.
A kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.

CSĂSZÂR,.
841.1—1 kir. ai bird.

Sosim si plecarea trunnrilor Aii sta! rag. aig. îi Brașov.
Valabil din fi Octomvre st. n. fi899.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persboe 8 bre dim.
II. Tr. aooel. peste Clușiu la 2 6. 9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la 10 bre 25 min. sâra
Dela Bucuresci Ia Brașov:

1. Trepu! mixt, eareoiroulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 ore — min. dim.

[1. Trenul aooel. la 2 bre 18 mio. p. m. 
III. Trpnnl mixt, la 5 ore 20 min. p. m. 
[V. Treuol pers., la 9 ore 27 min. sbra.

Dela Kezdi-Oșorheiu Ia Brașov :
I. Trenul de persone la 8 bre 25 m. d.,

(are legătură în St.-GeorgI cu Giuc- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m. 
III, Trenul mixt, la 6 bre 48 m. sâra, (are

legătură cu Ciue-Szereda).
Dela Zernesel Ia Brașov (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 6 bre 22 min, dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 bre 25 min. dim
II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 

III. Trenul mixt la 6 bre 48 min. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminbța-
II. Tr. aooel. (peste Clușiu) la 2 6.45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la 7 bre 48 min. săra.,
Dela Brașov la Bucnresci:

I. Trenul de persone la 3 bre 55 min. d„.
II. Trenul mixt la 11 bre a. m.

III. Trenul acoelerat (oe vine pe la Qradis,.
Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de persbne la 5 bre 19 min,

dim. (are legătură ou Țusnad) 
Ciuo-Szereda. 3 b. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m, 
are legătură ou linia Tușnad-Ciuc-Szereda,

■ Dela Brașov la Zârnesci (G. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la 9 b'e și 2 min. a. m.

j II. Trenul mixt la 3 bre 18 min p. m
Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:

I. Trenul de pers, la 5 bre 19 min. dim.
II. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m.

III. Trenul de pers, la 3 bre 15 min. p. m..

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


