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I.
De un timp încoce în dieta și 

pressa maghiară forte mult se vor- 
besce și se scrie despre modalitatea, 
cum are de-a se deslega cestiunea 
naționalităților.

In privința acâsta oratorii din 
parlament, dimpreună cu publiciștii 
maghiari, au două fețe, una mâ- 
niosă și încruntată, ce o îndreptă 
înăuntrul țerii și cu care privesc 
lucrurile din punctul lor de vedere 
egoist-esclusivist și despotic; și alta 
nevinovată, zîmbitore și generosă, cu 
care se arată înaintea străinătății 
de câte ori e vorba de naționali
tățile din Ungaria. Când deputății 
și publiciștii maghiari merg pe la 
congresele interparlamentare, ia Bru- 
xella, Christiania etc., asigură sărbă- 
toresce și unisono, că naționalitățile 
nici într’o țâră a Europei nu se bu
cură de o libertate așa de mare și 
de atâtea frumose drepturi ca în 
Ungaria. Spre dovedirea acestei țese 
se provocă la legea din 1868 despre 
îndreptățirea naționalităților.

Nu-’m! e obiceiul a suspiționa 
pe nimenea, că ar vorbi și ar scrie 
cu rea credință. Dâr admițând chiar, 
că toți cei-ce vorbesc astfel, ar crede 
în adever ceea-ce spun, trebue să le 
declar categoric, că sunt în cea mai 
mare rătăcire, seu în cea mai crassă 
ignoranță, dâcă cred, că vre-una din 
disposițiunile legii amintite, favora
bilă naționalităților, se esecutâză.

Dâcă d-nii deputațî și represen- 
tanții pressei maghiare ar voi a se 
informa serios despre manipularea 
administrațiunei nostre de jos pană 
sus, s’ar convinge, că tote disposițiu- 
nile legei de naționalitate sunt de fapt 
cassate și drepturile minimale garan
tate naționalităților în acea lege 
sunt ignorate pe deplin, atât cu pri
vire la folosirea limbei pe terenul 
politic, cât și pe terenul bisericesc 
și scolastic.

Abstragend dela multe altele 
nedreptățiră, ce se fac în deosebi 
naționalității române, eu de astă-dată 
numai despre un mare gravamen vrâu 
se fac în șirele aceste amintire: 
adecă despre delăturarea și preterarea 
Românilor în oficiile publice.

E lucru cunoscut, că mulți din
tre tinerii noștri îșî fac studiile lor 
de drept la universitățile său aca
demiile maghiare cu cel mai strălu
cit succes și aplicându-se de esemplu 
pe cariera justiției, după depunerea 
esamenului judecătoresc practic pre
scris de lege, după multe osteneli 
și lupte ajung de a fi subjugi, din 
care post după un serviciu de 5—6 
ani ar trebui se fiă înaintați ca ju
decători, de cerc regesci seu ca judecători 
la tribunal, înse, lucru dureros, că 
acâsta de tot rar se întâmplă, de- 

ore-ce un subjude de naționalitate 
română după cugetarea șovinistică 
a unor președinți de tribunal și a 
unor agenți neconsciențioșl ai stăpâ- 
nirei nu pote fi aplicat la un post de 
încredere precum e postul de judecă
tor de cerc, va se cjică un Român nu 
pote fi șef de justițiă într'un ținut locuit 
de Români.

Domnii memorați uită, că o 
astfel de cugetare involvâ în sine 
un pecat grav și în contra legilor 
naturei și a civilisațiunei omenesc!, 
fiind-că ce pote fi mai mare ne
dreptate și așa fiicend mai mare ti- 
răniă decât ca un cetățen de baș
tină s§ fiă împedecat în înaintarea 
sa, pentru că din întâmplare e de 
altă rassă? Preterarea cuiva din 
motiv de naționalitate cuprinde în 
sine cea mai mare neîncredere și 
nedreptate, căci o astfel de proce- 
dere vatămă în cel mai mare grad 
ambițiunea și simțul de dreptate a 
personei respective.

Dâr o astfel de procedere lo- 
vesce și în rațiunea sănetbsă, fiind
că e lucru bine cunoscut tuturor, că 
acela, care odată se aplică ca am
ploiat al statului, nu se ocupă de 
politica militantă și numai pentru 
aceea, că nu e născut din sînul na
ționalității maghiare și nu se lapedă 
de naționalitatea sa, nu merită o 
tractare așa umilitore, de6re-ce și 
densul e cetățân al acestei țeri și 
și a câștigat o calificațiune egală cu 
aceea a colegilor sei de soiul ma
ghiar. Dâcă un judecător român ar 
comite fapte, cari lovesc în lege 
sâu s’ar amesteca în lucruri, cari 
cad afară de sfera sa de activitate, 
esistă o lege despre responsabilitatea 
judecătorilor, se fiă tras la respun- 
dere, însă e cea mai mare injuriă 
a presupune despre densul, că nu e 
om, în care se te poți încrede și 
pentru aceea fără de nici o vină al 
eschide dela înaintarea meritată.

După o activitate lungă și obo- 
sitore, unora dintre judecătorii noștri 
dela prima instanță, li-au mai succes 
ici colo de a fi numiți judecători la 
tablele regesci (Curțile de apel). Aici 
după un serviciu ârăși lung, greu și 
onest îșî câștigă dreptul necontesta
bil de-a fi înaintați ca judecători la 
Curiă (Curtea de cassațiă), ca preșe
dinți de senat, seu ca procurori ge
nerali. Dâr și aici bărbații noștri 
sunt întâmpinați cu cea mai mare 
recâlă și neîncredere, ce evident do- 
vedesce acea împrejurare, că înce
pând dela descentralisarea tablelor 
regesci din Budapesta și Mureș-Oșor- 
heiu, efectuită în sensul articuluiui 
de lege 25 din anul 1890, în anul 
1891 nici un judecător de naționalitate 
română aplicat la ore-care tablă regescă 
na fost numit președinte de senat seu 
procuror general, deși avem câțiva ju
decători la tablele regesci, cari nu 
numai în sfera lor de activitate s’au 
afirmat ca nisce legiștl distinși, ci și 
pe terenul juridic prin scrieri în ma
teria de drept și-au câștigat renume 
înaintea cercurilor, cari se ocupă cu 
cestiuni de drept și cu cultivarea li
terature! juridice.

Neîncrederea, și așa cjicend 
aversiunea în contra soiului nostru 
așa de tare s’a înrădăcinat în cer
curile guvernanților noștri, încât 
unui judecător de viță română dela 
curtea de apel, deși un jude de ta
blă în rang precedâză pe un preșe 
dinte de tribunal, nu i-ar succede a 
fi numit președinte al unui tribunal 
situat pe un teritor locuit de Ro
mâni, fiind-că guvernanții — după 
cum ei înși-și franc recunosc — nu 
au încredere într’un bărbat de altă 
naționalitate și așa posturile de încre
dere, precum sunt: postul de președinte 
de tribunal, postul de procuror și de ju
decător de cerc — cu prea puține es- 
cepțiuni — numai celor ce se țin 
de rassa domnitâre se conferesc. 
Ne-am pute provoca la cașuri con
crete, dâr de astă-dată nu facem 
acâsta.

Conferența episcopilor catolici. 
Alaltăerl s’a ținut în palatul primațial din 
Buda o eonferență a episcopilor catolici, 
ocupându-se cu masurile, respective cu po- 
siția ce are să ia colegiul episcopilor față 
de hotărîrile congresului, precum și a sta
bili modalitățile de contact cu comisiunea 
alesă de oongres. Episcopii au ales o comi- 
siune de trei, căreia i-au dat însărcinarea 
să comunice comisiunei congresului punctul 
de vedere al episcopatului.

Dintre archiereii români uniți I. P. 
S. Sa Metropolitul Dr. V. Miha’yi și epis
copii săi sufraganl Mihail Pavel și Dr. D. 
Radu au refusat să ia parte la eonferență, 
provocându-se la cunoscutul punct de ve
dere al bisericei române unite față de plă
nuita autonomiă catolică, cu care s’a ocu
pat oonferența. Episcopul dela Gherla însă- 
Dr. I. Szabo a făcut și de rândul acesta 
escepțiune și s’a rătăcit printre vlădicii 
unguri. ErășI arată dâr episcopul Szabo 
veleități de a se separa în causa cea mare a 
bisericei, când, după spusele foilor ungurescl, 
Metropolitul său și cu ceilalți frați ai săi și-au 
reînoit reservele lor de drept și protestă
rile de mai înainte. Pănă când ore episcopul 
Szabo va juoa acest rol umilitor în paguba 
intereselor bisericei și a autorității episco
patului român unit?

Din „Reichsrath“. Ședința dela 3 
Martie a „Reichsrath“-ului a fost impor
tantă pentru motivul, oă deputatul ceh Pa- 
calc, vorbind în desbaterea asupra progra
mului guvernului, a declarat, că introduce
rea limbei germane ca limbă de stat va uni 
tote naționalitățile în contra Germanilor. Pa- 
cak a cerut dela guvern să se declare ho- 
tărît asupra situațiunei și a făcut cunoscut, 
că Cehii vor face obsirucțiune pănă când nu 
vor primi satisfaoțiă pentru retragerea or
donanțelor de limbă.

Dimisia lui Banffy. „ Vaterland*  
din Viena scrie următorele : „Măestrul su
prem de curte br. Desid. Banffy — cum 
anunță și foile maghiare — va dimisiona 
încurend din post. Pănă acum pasul acesta 
se punea în legătură ou noul organ de 
pressă al lui Banffy „Magyar Szo“, care 
într’un mod prea malițios lucrâză contra 
actualului guvern. Acum însă drept causă 
a retragerei lui Banffy se aduce, oă el n’a 
predat noului ministru-președinte (Szell') cassa 
partidei liberale, care se folosia la alegeri 

și despre care trebuia să-și dea sâma. E 
ounoscut, că în Noemvre și Deeemvre 1898 
Banffy voia să disolve camera și se or
done alegeri nouă. Cei-ce cunosc sistemul 
electoral al lui Banffy, sciu, că pentru așa 
ceva avea lipsă de bani mulți; de fapt 
Banffy a căpătat bani mulți pentru alegeri, 
nu numa’ bani ungurescl și „austriaol“, oi 
și bani străini „ca dar“. Că 6re Banffy, 
fiind de fapt introdusă acțiunea eleotorală, 
a cruțat său nu ceva și oât a cruțat, și 
dat’a el ceva lui Coloman Szell?—acâsta o 
sciu mai bine cercurile interesate. După-oe 
Banffy a administrat însuși cassa electo
rală, la totă întâmplarea se pâte aștepta, 
că dâcă a făcut ceva economii, să le pre
dea urmașului său, âr dâcă nu, atunci forte 
cu greu ’i va fi lui Coloman Szell să facă 
alegeri nouă în Ungariau.

Cu tote-că una din oficiâsele maghiare 
ține să dea o desmințire la afirmările no
tiței apărute în „Vaterland1*,  totuși rămâne 
o mare bănuială asupra isprăvilor fostului 
ministru- pașă Banffy.

Certă. între kossuthiști.
Intre cele două fracțiuni ale partidei 

independente (kossuthiste) a isbucnit în 
timpul din urmă o cărtă forte înverșunată, 
care s’a manifestat și în ședința de alaltă- 
erl a dietei.

Fracțiunea-EătvSs continuă prin organul 
său „Egyetertes“ de mult timp o campania 
violentă și pătimașe în contra fracțiunei 
lui Ugron. In timpul din urmă campania 
acâsta s’a purtat și se portă pe tema, că 
Ugron, ca mare proprietar de pământ, face 
speculațiunl cu ovăs pe sâma armatei și că 
la interveuirea lui câte-va firme jidovesol 
ar fi căpătat concesiune de a lifera ovăs.

Amicii lui Ugron au luat în nume de 
rău aoestă campaniă pătimașă, și însuși 
Ugron a adresat o scrisore lui Franciso 
Kossuth, — al cărui organ se dice a fi 
„Egyetertes“ și la care de fapt colaborâză 
Kossuth, — dâcă nu vede sosit timpul, ca 
atacurile contra lui și a fracțiunei ugro- 
niste să înceteze. La scrisorea acesta Kos
suth a răspuns, că fâia „Egyetertesu nu 
este a lui, n’are nici el, nici partida in
fluență asupra ei și nu pote să-i impună, oe 
să scrie și să nu sorie, căci foia este pro
prietatea unei societăți pe acțiuni.

Cu tot schimbul acestor sorisorl, în 
ședința de Sâmbătă a dietei a isbucnit vi
forul. Thaly a strigat, că ugroniștii nu sunt 
independenți. Olay i-a numit „partida li- 
feranților de ovăs“. In sohimb din partea 
ugroniștilor li-s’a răspuns atăcătorilor ou 
epitetul, că sunt „partida asigurărilor“ și 
„partida Fortuna“. După-ce Rakovsy a sărit 
în apărarea lui Ugron, kossuthistul Olay a 
anunțat dietei cas de incompatibilitate față 
de Ugron.

In urma acâsta o mare animositate și 
disensiune se dă pe față între fracțiunile 
partidei independente, oare de sigur vor 
avâ încă urmări și mai fatale pentru ea. 
Se vorbesce chiar că cârta se va continua 
și prin duele, după-oe și unii și alții și-au 
aruncat vorbe grele în parlament.

Fracțiunea lui Ugron a ținut erl o 
eonferență cu soop de a lua măsuri pentru 
o contracfune. Cei mai mulți prevăd, că de 
aid se va nasoe un mare „haborușag“, în 
care se vor bate în capete vechile patimi 
și uri personale, deși Kossuth asigură pe 
Ugron, că el nu este amicul certelor și 
freoărilor între membrii aceleași partide.



Adrese si felicitări numerose, î
s’au trimis, scrie foia bisericâscă din Blașiîi,
I. P. S. Sala Metropolitului Dr. Victor Mi
halyi din incidentul jubileului de 25 de ani 
al episcopiei sale, atât din provinoia me
tropolitană, cât și din alte părți.„ Prea fru- 
mose telegrame s’au trimis ilustrului iubi- 
lant dela Românii din Brașov, Sibiiu, Clușiu, 
Lugoș, Bistrița, Reghin, Abrud ; dela socie
tățile „Carmen Silva44 (Graz), „Petru Maior44 
(Budapesta). „România Jună44 (Viena), „Ale
să Șincai44 (Gherla), dela o mulțime de pri
vați, oredincioșl gr. cat. și comune bise- 
ricescă44.

După cum aflăm, T. P. S. Sa a mul- 
țămit priu. scrisori forte căldurose celor ce 
l’au felicitat. Forte căldurose sunt adresele, 
oe i-au fost trimise jubilantelui de cătră 
Episcopii sufraganl ai săi. P. S. Sa episco
pul Michail Pavel dela Oradea-mare sa
lută pe jubilar în numele său, al clerului 
și poporului, terminând cu cuvintele: „Nu 
vom înceta a înălța rugăciuni ferbințl la 
Tronul lui Dumnefleu, ca să vă conserve 
scumpa vieța spre binele și înflorirea S tei 
Biserici și în special a Provinței nostre bi- 
sericescl.de sub îualta-vă guvernare spre 
prosperarea națiunei și bucuria nostră a 
tuturora14.

P. S. Sa episcopul Szabo dela Gherla 
adresâză jubilantului „felicitări sincere44, of- 
tându-i „spre binele bisericei viâță lungă 
și fericire44.

Episcopul Lugoșului, P. S. Sa Demetriu 
Radu, îșl termină adresa asigurând, căîmpreu- 
năou clerul și poporul va ruga pe Dumnezeu 
ca să ajute jubilantelui „a duce întru în
deplinire nobilele intențiunl ale spiritului 
său pentru propășirea s-tei nostre biserici, 
a-i apăra drepturile, a-i promova instituți- 
unile, er prin tote acestea a fi vrednic 
urmaș al glorioșilor săi înaintași, cari atâ
tea binefaceri și mângăerl au vărsat peste 
neamul românesc14. — Tote adresele sunt 
datate din ședințele consistoriale.

O adresă cu forte numărose subscri
eri s’a trimis și din partea Românilor din 
Sălagiu, scrisă într’un frumos album, legat 
în catifea și având în față simbolisată oru- 
cea, evangelia și anghira.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Acum după capitularea lui Cronje, 

după liberarea Ladysmith-ului și după re
tragerea Burilor din Natal, cu drept cuvânt 
lumea se întrâbă, că ce va urma? Despre 
un lucru sunt cu toții în clar, că adecă 
răsboiul e departe de a fi sfîrșit. Vorba 
este acum, că de unde se va relua firul 
continuării răsboiului? Englesii vor să-l 
continue cu tot prețul, Burii încă nu sunt 
desperați, și după o telegramă, ce vine din 
Pretoria, înși-șl președinții celor două repu
blice, Kruger și Steyn, au hotărît să ducă 
lupta pănă la fine și, la cas de nevoie, să 
ceră intervenția puterilor. Etă de altfel 
soirile mai nouă:

Luptă la infinit.

„Times44 din Londra scrie, că nimic 
n’ar fi mai primejdios pentru imperiul bri
tanic, decât decă guvernul ar trada slăbi
ciune, sâu aplecarea de a se supune deci- 
siunei altor puteri, ori dâcă ar esita a da 
lumii dovadă, că după provocarea Burilor 
și jertfele aduse de Anglia, republicele sud- 
africane trebue anectate imperiului.

De altă parte o telegramă din Am
sterdam spune, că agenția oranjană de 
acolo declară, că capitularea lui Cronje n’a 
schimbat hotărîrea Burilor de a-se lupta la 
infinit, căci despre o depunere a armelor 
nu pote fi vorba.

In aoelașl timp din Bruxella se a- 
nunță, că Joubert a sfîrșit cu concentrarea 
trupelor în statul Oranje. Burii ocupă po- 
sițiunl întărite lângă Osfontein și probabil, 
că aici va fi prima ciocnire.

Osfontein se află la o depărtare de 6 
milurî englese de Paardeberg. Aid este 
concentrată o armată însemnată de Buri, 
se vede, a apăra chiar Bloemfontein. Acolo 
au sosit și 5000 de Buri din Natal.

Președinții Kriiger și Steyn.

Agenției „Reuter44 i-se comunică din 
Lourenzo-Marquez cu data de 2 1. o., oă 

Kriiger s’ar fi dus în statul liber Oranje, ca 
să se sfătuescă cu Steyn, Soirea acdsta e 
confirmată în o telegramă, ce i-s’a trimis 
lui „Times44. Fdia acâsta adauge, că pacea 
numai sub o condiția se pdte face: prin 
încorporarea republioelor la Anglia.

Resboiul și puterile.

La Berlin, după cum spune o tele
gramă de acolo, nu se crede în interveni- 
rea vre-unei puteri. Asta și pentru moti
vul, că Burii vor să lupte mai departe. Ei 
au încă 50,000 de omeni bine echipați și 
instruiți.

^Magdeburger Zeitung“ primesce din 
Petersburg soirea, că Țarul n’ar voi bucu
ros să intervină, dâr e sigur, că Rusia și 
Francia nu vor tolera anexiunea celor două 
republice.

Liberarea LatSysmitSi-ulMi.

Lui „TVwjes44 i-se scrie din Lidysmith 
cu data de 1 Martie, o di după eliberare :

Starea sufletâscă a celor din Ladys
mith era în cbl0’0 din «rmă cum nu se 
pdte descrie. Ei n’aveau se aldgă, decât se 
aștepte cu răbdare și se asculte bubuitul 
tunurilor lui Buller. Aoum însă la tote li-s’a 
pus capăt. Și aoâsta nu pentru-că înainta
rea Burilor ar fi adus cu sine capitularea 
necondiționată a orașului, căci eventual am 
fi putut resista încă 6 săptămâni, însă 
aveam să suferim lipsuri forte mari. Nu- 
mărosele îmbolnăviri de tot felul și secarea 
munițiilor ne-ar fi făcut incapabili de-a re
sista mai ales atacurilor ca cel din 6 Ia
nuarie. La începutul asediului eram 18.060, 
și adecă : 12,000 soldați, 2000 cetățeni și
4000 indigeni, Caffrii și indieni. Urmarea 
firâscă a asediului a fost, că începură să 
pustiâscă printre noi tot felul de bole. Opt 
mii au ajuns în spitale ca bolnavi seu ră
niți, însă deși asediul a fost forte riguros, 
mortalitatea a rămas totuși neînsemnată 
pănă pe la mijlocul lui Ianuarie; de-atunol 
s’a sporit numărul cașurilor de bolă și de
cese, deore-ce ajutdrele medicale secaseră 
cu desăvîrșire. Este imposibil a descrie su
ferințele bolnavilor dela jumătatea lui Ia
nuarie înooce. Cel-ce ajungea la pat, era 
condamnat să moră. Luptătorii noștri abia 
îșl puteau țină viața în dse cu porțiunile, 
ce ie căpătau. In fiă-care di ucideam câte 
30 de cai mai bătrâni și catâri, pregătind 
mâncare. Dela jumătatea lui Ianuarie mai 
mult de 200 au murit în urma bolelor. In 
ultimele d<5uă săptămâni a trebuit să uci
dem sprope toți caii de călărit și tunurile 
rămaseră fără cai. Pe călăreți și vizitii i-am 
înrolat în infanteria și pe toți i-am trimis 
la șanțuri. Cu considerare la ultima even
tualitate, când adecă Burii ne-ar fi bom
bardat întăriturile, am ridicat o liniă întregă 
de șanțuri. Dela începutul asediării pier
derile totale suDt: căciuțl 24 ofițeri și 235 
soldați, în urma bolelor au murit 6 ofițeri 
și 240 soldați, răniți au fost 70 ofițeri și 
520 soldați. In numerii aceștia nu e ou- 
prinsă și poporațiunea albă.

Pierderile Englesilor.

Oficiul de răsboiîi engles publică lista 
pierderilor dela începutul răsboiului și pănă 
la 24 Februarie. Ele sunt: 1) Ofițeri că- 
dnțl 198, răniți 494 și prinși 133; 2) Sol
dați căduțl 1748, răniți 5795, prinși 3111 ; 
3) In urma bdlelor au murit 19 ofițeri și 
704 soldați; 4) în urma nenorocirilor au 
murit 1 ofițer și 17 soldați; 5) ca bolnavi 
și incapabili de servioiu au fost dimisionățl 
79 ofițeri și 2227 soldați. După statistica 
acesta pierderile Englesilor sunt de 430 
ofițeri și 7807 soldați. Aici nu sunt socotiți 
răniții îngrijiți prin spitalele englese din 
Africa.

Mișcarea Africanderolor.

Mai multor fliare din Londra li-se 
telegrafeză din Capstadt, că alianța Afri- 
canderilor începe se ia posițiă amenințătdre 
și vre să pornâscă o mare agitațiune cu 
scop de a scăpa pe Buri de subjugare. Si
nodul reformat olandes din Capstadt a dat 
un manifest, în care cjiee între altele : „Ore 
poporul nostru putâ-va suporta grâua sar
cină, ce i-se impune lealități sale ? dela 
începutul răsboiului. Asta n’o putem pre
dice, der trebue să ne temem, și temerea 

nostră are basă, oă decă sfatul conciliant 
nu va avă răsunet, Olandesii leali pănă 
acum din colonia Cap, vor fi siliți a-se răs- 
cula44.

SOIRILE D1LEL
1

— 21 Februarie v.

0 rugare. Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române din Brașov rogă pe toți acei 
Domni, la ale căror adresa s’au espedat 
liste de colectă pentru masa studenților și cari 
nici pănă adi nu au retrimis listele pri
mite, — ca se binevoCscă a retrimite listele 
de colectă în timpul cel mai scurt, chiar și în 
cas, că nu s’ar fi putut colecta nimic pentru 
masa studenților.

„Csai‘daș“-ul în Viena. Societatea 
aristocrată din Viena a arangiat un bal în 
hotelul „Metropol44. In societate fiind in
vitați și aristocrațl unguri, aceștia și-au 
adus lăutari unguri din Pesta, cărora ca
valerii li-au comandat să cânte jocul „csar- 
daș“. Conții Szecheny, Karolyi etc. au în
ceput în mod provocator să îuvîrtescă 
„osardașul44. Aristocrația vienesă, revoltată 
de acest fapt, în mod liniștit a comandat 
orchestrei austriace să cânte un „vals", în- 
cetându-se „csardaș“-ul. Principele Taxis, 
după câte-va cuvinte adresate arangiatori- 
lor balului aristocratic, a trebuit să pără- 
sescă petrecerea împreună cu ceilalți Ma
ghiari.

Ungaria și Porțile-de-Fier. Cuoca- 
siunea desbaterei budgetului ministeriului 
de comerciu, ministrul AX.Hcgcdus vorbind 
de Porțile-de-Fier cjise, că transitul anului 
trecut n’a răspuns prevederilor și așteptă
rilor. In loo de un venit prevăzut în cifra 
de 640,000 cordne, încassările au dat nu
mai 13,000 corone. Faptul acesta, d'89 
nistrul, nu se datoresce nici tarifelor, nici 
mărfurilor transportate, căci a fost un an, 
care nu se repetă decât cel mult la 50 de 
ani odată. Ministrul declară, în fine, că nu 
se va abate dela punctul său de vedere în 
oe privesce reforma tarifelor, cât timp nu se 
vor face alte esperiențe.

„Patria14, institut de credit și eco
nomii în Blașiti, și-a ținut a 14-a adunare 
generală în 20 Febr. n. In bilanțul ei se 
constată, că acest institut dispune de: 
110,000 fl. capital social; fondul de reservă 
109.842 fl.; fondul de pensiune 8351 fl.; 
depunerile la finea anului 1899 erau de 
600,000 fl. ; venitul anului treout a fost 
24.333 fl., din care s’a votat 12°/0 divi- 
dendă și 753 fl. spre scopuri de binefacere 
și în special pentru formarea unui fond de 
2000 fl. făcut în amintirea jubileului epis- 
copeso al Metropolitului Mihalyi. Din in
teresele fondului se vor ajutora institutele 
române de învățământ din BlașiO.

Noul episcop al Romanului, pilele 
trecute s’a făout alegerea noului episcop al 
Romanului. Majoritatea voturilor a întru- 
nit’o Archiereul Gherasim Saffirin Craio- 
veanu. Nou alesul episcop a fost întărit, și 
erl, Duminecă, i-s’a făcut investiture.

Modificarea învețământului secun
dar și superior în România. Săptămâna 
acesta, după cum cetim în „Timpul44, se va 
depune pe biroul corpurilor legiuitore ro
mâne un proieot de lege pentru modifica
rea legei învățământului secundar și su
perior.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au contribuit din inoidentul 
morții premature a lui Radu Stinghe, școlar 
de ol. VI gimn. la gimnasiul român din 
Brașov, întristatul său părinte Dumitru 
Stinghe 20 cor., dr cumnatul său d 1 Iosif 
Moldovan IO corone.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcblelor.

„Condamnarea lui Horia." La șcdla 
de meserii din lași se află espus tabloul 
„Condamnarea lui Horia'"-. Aoest tablou de-o 
mărime colosală, . lucrat cu o mare măes- 
triă, se datoresce penelului talentatului pic
tor I. Popoviol.

Naturalisarea în Francia. Un im
portant studiu cuprinde raportul lui La 

Borde asupra statisticei naturalisărei străi
nilor în Francia, în timpul anului 1895 și 
în perioda decenală dela 1890 la 1900. 
Slăbirea vitalităței în rassa francesă, faptul 
că populațiunea francesă este staționară, 
ba încă tinde spre micșorare, îngrijesce 
forte mult clasa conducătore a Franoiei. La 
Borde constată în cifra naturalisaților o 
desorescere, care merge aocelerându-se de 
câțl-va ani. In 1899 cifra aodsta a fost de 
2395 pentru Francia continentală, adecă 
cu 448 mai puțini, ea în anul precedent. 
Raportul esplică aoestă progresiune prin 
legea nouă din 1899 asupra naturalisărei. 
Este adevărat, că numărul străinilor, cari 
vin în Francia se măresce, dâr din acești 
streini puțin dobândesc naturalisarea ; causa 
sunt formalitățile, pe cari administrațiunea 
le complică pentru cel care cere naturali
sarea și condițiunea de-a cunosce limba 
francesă, aoesta pentru algerieni. Pe lângă 
acestea verificarea titlurilor se face cu 
multă severitate plus aversiunea tradițio
nală, pe care o au Francesii față de străini. 
Tdte acestea contribueso forte mult la mic
șorarea din ce în ce a cererilor de natu- 
ralisare. Sunt două milione străini în Fran
cia, din care câte-va sute de mii Evrei.

Regina Victoria la împăratul Wil
helm. „Munchener Allgemeine Zeituug44 
face cunoscut din Londra, că în progra
mul călătoriei reginei Victoria a Angliei 
este prevăzută și o visită la împăratul Ger
maniei.

Mișcare revoluționară în Turcia. 
In Priștina și localitățile dimprejur, dom- 
nesee o mișcare neliniștitore provocată de 
Muftiul din localitate, în urma căreia po
pulațiunea sârbă este forte îngrijată. Șeful 
albanes Suleiman Pașa a plecat ou 1000 
albanesl spre Liplian, pentru-ca să salute 
pe cei 2000 albanesl, cari vin din Prinz- 
rend. Valiul din Cossovo a sosit în Ferizo- 
vicî pentru a menține ordinea. O comisiune 
a plecat la Ueschil pentru a cerceta plân
gerile ridicate de populațiune în contra 
președintelui municipalității, contra preșe
dinților, Defterdar și contra altor func
ționari.

Un album unic în felul sen pregă- 
tesce „Crucea Roșia44 spaniolă- și în el vor 
figura uniformele soldaților din tote armele 
din lume. La acest album vor lucra pic
torii celebri din Europa. Uniformele sol
daților români vor fi eseoutate de pictorul 
Grigorescu. Aoest album va figura la ma
rea esposițiă universală din Paris, în anul 
1900. După terminarea esposiției, se va îm
părți câte-un esemplar din aoest album la 
tdte capetele încoronate din lume.

Emigrare de Evrei. Poliția capitalei 
BucurescI a eliberat în intervalul dintre 
11 Ianuarie și 11 Februarie 1011 pașapdrte 
de emigrare la Evrei.

Filip d’Orlean contra Englesilor. 
Ducele d’Orleans, după cum se probâză con
trar desmințirei, ce a făcut’o, a scris dese
natorului Vielesse dela gazeta umoristică 
„Rire44 o adresă,, prin care îl felicită de 
campania întreprinsă de acest diar contra 
Angliei. Conținutul acestei scrisori a fost 
publicat la Paris și la Londra. Ea datăză 
din Decemvre și dice : „Domnul meu ! N’am 
ondre a vă cunosce și nu sciu, de oare co- 
lore politică aparțineți, ou tdte acestea 
pun o mare valdre de a trimite felicitările 
mele la articolul din numărul lui „Rire:44 
„V’la les English44. Desenurile D-vostră 
au valorem loviturilor grele de sabiă și 
D-vostră ați pus pata rușindsă pe fruntea 
inimicului ereditar al Franoiei. Admirând 
puterea, oondeiului d-tale, care reproduce 
înălțimea ideilor d-tale, am înțeles în cali
tatea mea de fiiu al Franoiei, moștenitor 
al regilor, cari au combătut pe Englesi 
timp de decenii, că în pieptul d-tale bate 
o inimă francesă, și pentru aceea îți string 
mâna și-ți esprim mulțumiri. Al d-tale bine
voitor. — Filippe.u-

Reforma calendarului in Sena
tul român. In șediDța dela 19 Febr. v. 
a Senatului român d 1 G. Sefendache spune, 
că a oetit în „Noua Revistă Română44 a 
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d-lui Rădulescu-Motru un articol relativ la 
modificarea calendarului nostru spre a se 
adopta stilul nou. — I. P. S, S. Metropo
litul Moldovei cere cuvântul. — D-l G. Se- 
fendache cere d-lui ministru a-i răspunde 
asupra acestei cestiunl importante. — D 1 
dr. Istrati ministru al instrucțiunei declară, 
că lucrările sunt făcute, sunt studii făcute 
de d-l DonicI, că noul stil se pote adapta 
perfect călindarului nostru religios. Acostă 
lucrare a fost cerută d-lui DonicI in Ru
sia, unde &' vorba să se adopte noul stil. 
De-asemenea se studieză adoptarea noului 
sistem și în Serbia. D-l ministru spune, că 
d-I Bacaloglu, într’o ședință solemnă a 
Academiei, de față fiind și M. S. Regele, 
sa pronunțat pentru schimbarea calenda
rului nostru. — I. P. S. S. Metropolitul 
Moldovei protestâză în oontra tendinței de 
a se introduce reforme, cari sdruncină te
melia biserioei ortodoxe, âr I. P. S. S. 
Metropolitul Primat se aaooieză la protestul 

' I. P. S. S. Metropolitului Moldovei și spune, 
oă nu numai clerul, dâr și totă lumea or
todoxă trebue să sprijinâscă biserica și să 
o apere contra unora, cari înoârcă s’o des- 
bine fățiș, mai întâitt prin schimbarea de 
calendar! Declară, că atunci când tote sta
tele ortodoxe vor schimba calendarul, numai 
atunci vom sohimba și noi stilul. După 
acesta s’a cerut închiderea discuției.

D. P. S. Aurelian afirmă, că Acade
mia a respins acâstă reformă. In fine d-l 
dr. Istrati spune, că într’o ședință a Aca
demiei d-l Bacaloglu a tratat reforma ca
lendarului în presența M. S. Regelui, dâr 
nu a afirmat, oă Academia a admis’o. D-sa 
declară, că împărtășesce vederile I. P. S. 
S, Metropolitului Primat. Discuția se în
chide.

Stări triste în Săcele.
Atragem atențiunea autorități

lor administrative ale comitatului 
nostru asupra următorelor informa- 
țiunl, cari ne indică nisce stări cu 
totul asiatice:

Săcele, 3 Martie n. 1900.
Onorată Redaoțiune! Rog binevoiți a 

da loc în „Gazeta Trans.“ acestor oomu- 
nicărl:

In comuna Satulungul Săcelelor spar
gerile și hoțiile nu mai au sfîrșit. In de
curs de un an de dile înregistrăm peste 30 
de spargeri împreunate cu furt.

Intre Români sunt două străzi, unde 
mai nu este casă, de unde să nu se fi fu
rat. Acum 2 săptămâni s’a spart cămara 
locuitorului Moise Lungu, care mai suferise 
de curând alte două spargeri — și ’i-s’a 
furat lâna. Duminecă în 16 Febr. noptea 
locuitorul Crăciun a îndurat pagube fârte 
însemnate: i-s’au furat țole, pânză și alte 
obiecte de valore, precum și întrâgă ave
rea aflătore în bani în sumă de 220 fi. Tot 
în aceeași nopte hoții au voit să spargă 
oasele loouitorilor Șeitan și Jarnea, unde au 
și tăiat cruoile dela ferestre, dâr princjend 
de veste stăpânii, au dispărut fără a fi 
descoperițl. Cu o lună înainte locuitorei 
văduve Moroianu ’i-s’au furat mai multe 
eurcl. Carnea a fost găsită de gendarml la 
un individ, compromis, tocmai în tigae și 
fulgii îngropațl în grajd. Individul a fost 
arestat, dâr după două dile liberat și dân-" 
du-i-se oertificat nou — a dispărut în Ro
mânia.

Locuitorii noștri sunt cuprinși de o 
mare panioă. Starea actuală este de nesu
portat. Am ajuns timpul, că viâța și avu
tul nostru este nesigur în Satulung. In 
acestă comună acum 6 ani sâra fiind lu
mină încă, s’a omorît îd mijlocul drumului 
vrednicul notar Găvruș, fără ea tâlharii să 
fiă pe deplin descoperițl. Acum peste 30 
spargeri și hoții — și acâsta se întâmplă, 
mă rog, în o comună mare politioă, unde 
avem caraule de nopte, post întărit de 
gendarml cu 10 persone, unde avem jude
cătoria cerouală și unde avem și solgăbi- 
rău și fisolgăbirău.

Binevoiți a atrage asupra acestor 
triste împrejurări din nou, prin publicarea 
acestor șire, atențiunea forurilor compe
tente, pe cari le rugăm pentru mai multă 
rigore. Unul din cei păgubiți.

Din Bicazul Giurgeului.
— 2 Martie n. 1900.

(Cătră membrii de încredere ai societății 
de credit, ai Societății de lectură, și ai con
sumului în Bicazul Giurgeului.') Primiți, Vă 
rog, domnilor acest articul al meu, numai 
oa un preludiu de impuls la o mai mare 
solidaritate între toți pe viitor; căci era 
un timp, când boerul cel avut și țeranul 
mâncau împreună și beau din aceeași ploscă ; 
când țăranul munoea, ca să susțin pe mai 
marii săi cu cele necesare, er jupunesele 
său dămnele lor torceau la lumina focului 
împreună ou suratele și cumetrele lor, cari 
erau femeile țăranilor... Pe atunci nu era 
presiune, ci domnia religiunea, dreptatea 
și frăția, cari acuma «unt numai pe hârtiă. 
Acuma chiar ne aflăm într’un timp fârte 
critic, privit din tdte punctele de vedere.

Tot Românul cu bun simț, desbrăcat 
de egoism și pasiuni, care-șl iubesce na
ționalitatea și patria, oredem, că de va 
esamina cu atențiune ceea-ce se petrece în 
țâra nostră, în juru-ne, va vede de sigur, 
că suntem forte amenințați mai pe tâte 
terenele și împinși pe un povârniș, ce ne 
duce repede cătră o nefericire complectă ! 
cătră abisul perirei. Ajunși în asemenea 
posițiune, fiă-care din noi e dator a con
tribui cu ceea ce pdte, spre a întâmpina 
răul, unul cu ideile, altul cu inflența, altul 
cu munca (sărao popor), altul cu averea 
etc. și astfel cu aceste puteri unite încât 
vom pută să înlăturăm răul, ce ne ame
nință și să pregătim fiilor nemului nostru 
un viitor cevașl mai fericit.

Condus de acest unic interes, de vii
torul fericit, ce-1 dorim națiune) nâstre, și 
fără nici un cuget de interes .material, său 
apucături, decât acelea de a contribui cu 
ceva la înflorirea și înaintarea instituțiu- 
nilor și acțiunilor nostre în asemenea cir
cumstanțe, mi-am propus a da publicității 
unele serii de idei, dorințe seu păreri. Nu 
am nicl-deoum pretensiunea, ca aceste șire 
să fiă bine venite pentru toți, der fiind 
preoeupațiunea mea numai binele comun, 
și încunjurarea unei ruine, oe ne amenință, 
nici nu voiii ocoli și lăsa nesulevate acele 
păreri, ce nu ar conveni unor classe, seu 
unor trepte de omeni, și mai ales celora 
ce ar vrâ să-și facă din indulgența popo
rului un mediu de speculă și esploatare, 
cjisă de unii diplomații, âr de alții pa
triotism.

Credem, că vă este tuturora la suflet 
și la inimă a representa dorințele și inte
resele tuturora, ale întregului popor, căci 
pentru acela sunteți aleși, prin urmare 
d-vâstră, ca un corp representativ al tu
turora, veți sci că aveți cea mai grea și 
delicată sarcină, sunteți numai o espresiune 
în miniatură a suveranității celorlalți mem
bri, precum și a publicului peste tot, ca 
să nu vă potă critica, și vrând nevrând să 
fiă siliți a-șl pronunța verdictul. Fiți buni 
dâră și faceți ca:

a) Să nu mai potă fi nimenea în pre
pus, ci să simtă fiesce-care, oă ceea ce face 
adevărata tăriă a staturilor, dâră și a unor 
societăți, este când fiă-care din mădularele 
sale scie și înțelege tot, scie apoi și înțe- 
lege drepturile și datorințele sale, ca așa 
în timp de pace și liniște fiă-care cu drag 
să aducă mierea sa în stupul cel mare, âr 
în timp de diferențe și atac, fiesce-care 
erășl cu drag să răspundă chiămărei de a-o 
apăra ca lumina ochilor.

b) Ați proiectat seu proiectați d. e. 
schimbarea unora din paragrafii statutelor, 
seu lângă presidiu ați propus ori veți pro
pune alegerea unui comptabilsâu subcomp- 
tabil, căci e de cea mai urgentă necesi
tate. Bine ați făcut, fie de-ocamdată chiar 
în persona d-lui Grecu George, dâr pentru 
ce vă mai îndoiți? pentru ce esitațl? Când 
un adevăr ne amețesce, îl tăgăduim, ca și 
când tăgăduirea nostră ar pută să-l des
ființeze, — dâră adevărul e în ființă și diua 
lui va veni fără îndoială, pentru-că toți 
ochii îl caută.

c) ChiămațI în viitor pe toți membrii, 
dâcă e adunare generală, și dațl frâu liber 
votului majorității, căci numai libertatea 
și concurența e recunoscută ca cel mai pro
priu mediu de a ameliora și a împinge un 

lucru spre progres, perfecțiune și spre fo
losul comun, căci frumdsă este pășirea 
în activitate a tuturora, batăr spre apăra- 
rarea acelor puține olenodii, ce încă pănă 
acuma ni-au mai rămas, și urîtă este și 
grea resistența pasivă față de programele 
lor, când cei dela cârmă schimbă, pun și 
depun după plac: sic rolo, sicjubeo!

d) Și în urmă, d-vâstră vedeți bine, 
că sunteți aleși ca conducători într’un timp, 
când relațiunile politice și sociali — chiar 
și între noi — sunt agitate — și cu cale 
și fără cale — și sunt încurcate estraordi- 
nar, și mare agerime de minte și paciență 
trebue să aveți în atari împrejurări între 
streini și de ai noștri, cari numai te con- 
trolâză la toți pașii și la tote vorbele, ca 
să poți secera triumf și să domnescl peste 
spiritul de partidă. Respingeți ofertul lui 
Pankel, Kahan etc., căci numai bine nu ne 
vor face și voi — dovadă și cestiunea păr. 
Dreganu, care încâtva a mai lămurit si
tuația — dațl cu ori-ce preț alt avânt și 
instrucțiunei, ce se clătină, și faceți a se 
introduce pomolog'a prin premii, dâcă preoții 
nu pot face nimica (pentru-oe?) ca așa în 
câțl-va ani să fie pline grădinile celor ce 
au băețl la șooia de altoi, fiind pe aici cel 
mai acomodat loc spre acest scop. Și asta 
ar fi un mare isvor de câștig pentru mulți 
din poporul, ce blastemă și piere de fome. 
Să se introducă și mijlocâscă și îmbrățișa
rea de meserii etc. etc. ca să se potă lua 
din mâna streinilor, ce ne inundă, mijlocul 
de a-ne esploata poporul pe un preț de ni
mic și bagatel, am fi putut avă dâr la în
demână și concursul primăriei române, dâcă 
’i l’am fi cerut. Dâr, mi-se pare, puțin am 
făcut ou toții pănă aoum, pentru-oă tote 
aoestea cer jertfe, nu numai......?

Cu acestea void găta de-ocamdată, ca 
cu altă ocasiune să pot descrie: înoeputul 
cu starea și decurgerea : a) a sooietății de 
credit, b) a societății de lectură și c) a 
societății de consum împreună cu conduita 
și caraoterul fiă-carui membru activ, nu în 
ce privesce interesele lor private, căci față 
de acestea nu avem nici un drept, ci față 
de interesele publice, căci publicul e sin
gurul suveran, înaintea căruia trebue să se 
plece toți într’o formă, fiă literațl seu ig
noranți, fiă diplomați său patrioțl, fiă avuțî 
ori săraci; pentru-că numai opiniunea pu
blică are dreptul a controla și pedepsi prin 
vocea sa pe cei ce vatămă interesul pu
blic. Să sfîrșim cu Nr. 124 al „Gaz. Trans.“ 
dela 6 (18) Ianuarie 1899. Să se țină pre- 
sidiul tuturor celor 3 însoțiri ale nostre; 
să se țină în urmă întrâga nostră inteli
gență și să ne ținem cu toții de impulsul 
și elogiile puse în acel articul de cătră un 
aprig luptător al dreptății, dâr desprețuit, 
și unde se cji°e : asemenea", — ca nu
odată descoperindu-se multe, multe, să se 
dică din nou: „Nu faceți asemenea!“

a. b. —

Necrolog. D-l Dumitru Stinghe, unul 
dintre fruntașii noștri din Scheid și mem
bru al comitetului parochial, a îndurat erl, 
Duminecă, o grea perdere prin mortea fiiu- 
lui său Radu, student în cl. VI a gimna- 
siul"’ român, un tînăr modest, binecrescut 
și de frumâse speranțe, având etatea de 
abia 17 ani. înmormântarea se va face 
mâne, Marți, la ârele 3, fiind condus din 
casa părintâscă (Str. Caterinei 15) în cimi- 
terul bisericei Sf. Nicolae spre eterna 
odihnă. ’L jălesoe întristatul tată cu soția 
sa Maria, surorile M^ria măr. G. Furnică 
și Elena măr. Ios, Moldovan, Dum. Stinghe, 
oa frate, G. Furnică, I. Moldovan, cacum- 
națl. — Adresăm întristaților părinți și fa
miliei sincere condolențe!

ULTIME SC1RL
Bruxella, 4 Martie. Agentul trans- 

vaalian Dr. Leyds declară, că Burii 
voesc încheierea păcii, dâr pe lângă 
respectarea independenței republi- 
celor.

SB I £<] S&S K'k
Sectele religiose din America. 

Chiar în America, unde cele mai estraor- 
dinare secte religiose răsar din pământ ca 

nisce ciuperol, o nouă sectă „creștinii sciin- 
ței" a făcut prin felul de credință al adep- 
ților o mare sensațiă între celelalte popore. 
Membrii acelei secte susțin, că pot vindeca 
pe bolnavi numai prin rugăciuni. Și cu 
tdte că mortalitatea între aderenții acestei 
secte a ajuns spăimântătore, totuși ei astăcll 
numără peste o sută de adepțl. Nu de mult 
însă s’a ivit „in biserica la Dumnecțeul viu, 
sprijinul și stîlpul adevărului*,  o mare și pri- 
mejdiosă conourentă. Fondatorul acestei noue 
doctrine se ohiamă Sandford, care dice> 
într’o sâră i s’a ivit Dumnezeu și i-ar fi 
spus cuvântul „Armageddon1'. Numai acest 
singur cuvânt. Insă Sandford simțea, că în 
acest moment eșiau din corpul său tote 
spiritele rele și natural, că el a înțeles, că 
e chiămat la o misiune mai înaltă și că 
pâte se elibereze pe omeni de duhurile rele. 
De opt ani Sandford se ooupă cu darea 
afară a dracului din corpurile bolnavilor. 
Metoda sa nu este tocmai atât de radicală, 
ca a sectei din Altforst, care a ucis îpe 
Brinkmann, însă are și ea părțile ei destul 
de radicale. Sandford se înarmâză cu o bi- 
bliă și dă în corpurile bieților suferincjl atât 
de mult timp, pănă oe diavolul numai pote 
resista în corpul bolnavului și fuge. Că o 
mare parte din bolnavii tratați în modul 
acesta plâcă și ei împreună cu dracul, aces
ta nu geneză pe noul profet, fiind-că el 
își primesce onorariul înainte.

Acâstă sectă își are o mulțime de 
adepțl, mai ales în nordul Americei, și ei 
se numesc „muncitorii lui Sandford11. Cu’- 
bul acestei secte se află în Manschester 
(New-Hampshire). El stă sub conducerea 
unui Hutchin, care era tipograf, și a cărui 
fiiu a sucombat sub manile „Muncitorilor 
lui Sandford". Acâstă oonpațiune a lui Sand
ford aduce frumose venituri, fiind-că el a 
clădit din banii bolnavilor săi o școlă, un 
asii, un templu și un snital pe dealul Ben- 
lah lângă Freeport. El scâte și o gazetă 
cu titlul „Limba focului", care are menirea 
să propage învățăturile acestei secte noue. 
Sandford se mai ocupă ou ideia de a mai 
clădi un astfel de templu și la Boston, care 
va fi cu mult mai mare și va putâ cuprinde 
în el 10.000 persone. El vrâ să mai cum
pere un vapor pentru a trimite misionari 
în totă lumea cari să propage doctrinele sale, 
și este aprope convins, că în curând va cu
ceri Ierusalimul în numele lui Armageddon.

Femeia generalului Joubert. In 
împrejurările de față, o femeiă face sen
sațiă generală mai ales în cercurile din 
răsboiul din AfricaJ de sud. Acâstă femeiă 
este nevasta lui Joubert, generalul Burilor. 
Ea a plecat împreună cu bărbatul său pe 
câmpul de răsboiil și împarte cu el tote 
greutățile și periculele răsboiului. Chiar și 
Englesii admiră curagiul și resistența „mă
tușei Joubert". Ea este cunosoută de mult 
poporului bur sub numele „mătușa Joubert" 
și este mult iubită de popor, fiind-că ea a 
acompaniat pe soțul ei în tote luptele ce-a 
avut Joubert cu dușmanii indigeni. Ea mă- 
nuesce arma ca și cel mai vitâz soldat. Qpu- 
pația ei principală într’un răsboiii este în
grijirea deosebită pentru soțul ei. Ea ține 
în perfectă orînduială cortul lui, îi fierbe 
mâncări gustose și-și dă tâtă silința să-i 
facă tâte comoditățile casnice. Adese ori 
văd Burii pe nevasta generalului ședând la 
intrarea cortului, curățind cartofi și ocupată 
cu facerea vre-unei mâncări deliciose pen
tru bărbatul ei. Timpul oelalalt îl consacră 
femeia acâsta pentru îngrijirea răniților.

Orologiul ca compas. In natură 
s’au aflat .multe lucruri, oarl pot înlocui 
compasul, așa de es. după părțile orison- 
tului, după umbră, după cum, în pădure, 
parte a arborelui e mai moschmsă eto. 
Dintre tote aceste însă, cel mai acomodat 
este orologiul. Aoesta se așâcjă orisontal 
astfel, ca arătătorul oel mio să stea spre 
sbre. Mijlocul spațiului între arătătorul 
mic și cifra 12 de disc arată precis înoă- 
trău e mâdă 4b De esemplu arătătorul mic 
se află tocmai pe ora 10 și astfel aoesta 
îl îndreptăm spre sore, atunol mia4ă di va 
căde tocmai în direcțiunea cifrei 11, deârece 
numărul 11 este mijlocul între 10 și 12. 
Acâsta întrebuințare a orologiului ca com
pas e forte puțin cunoscută, însuși Stanley 
după reîntorcerea sa din Africa, fiind în
trebat dâcă cunosce acâstă metodă simplă, 
4ise oă n’a audit de ea.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu11 
din B_?s-așî5v,

se pot procura, următârele cărți:

Cărți de rugăciiuns și predica.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufietâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora" A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora" A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 or. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
înoruonorea Preacuratei Fecidre Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuvântări bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Pamu Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul l fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă I. fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din Romania.

Cuvântări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre 
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V<a>iHu Christ<-. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d- Em Eofterescu, 
cunoscut atât du bine în oero; r;i« rotnâ- 
nescl din uumărosele asie s Tierl atât de 
m^duOxe, instructive și eu otăt.a gust ce
fe. E o onrte mare, de 350 p»g. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

Scrieri istorice.
Memorii din 1848-19 de regre

tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acestă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei cortine de oțeP, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pâte des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provedută cu nu- 
mărose portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Râsboitil nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue să șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțel“. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov". „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare*  ooștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel" 
75 cr. (ou posta 80 cr.)

Din istoria tumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țâsoă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina", a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâii, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. fplus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 

ritelor aparate 
J văluguri etc.) .

căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu" și 
esemplare din partea îutâiîi, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețmsă și rară în felu 
seu, ca și cea dintâiU. Recomandăm și acâstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

„Pintea VitezuP, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera ntistrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murăș spre miafiă-diși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrega diaristică. română. ,.Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

„Românul in sat și la ostcP 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

Scriere economice:
Agrologia sâu Agricultura gene

rală de de Dr. G. fl/az'or, profesor la școla 
centrală de agricultură din BucurescI. E 
cea mai bogată si tot-odată cea mai temei
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra pământului (aratul sămenatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin 217 figuri de-ale dife- 

economi (pluguri, grape, tă- 
£ o carte forte mare, de 524 

pag. și costă numai 2 fl. 50. (cu posta re
comandat 2 fl. 75 cr.)

Fitoteclmia sâu Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-1 G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, arătând cu de-amă- 
runtul soiul modul de cultură, bâlele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, ovăs, orez, meii, cucuruz, hri- 
scâ, etc.): apoi mazere, linte, mazăriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeitt, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hrân cu- 
rechiîi, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoii!, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferite composițiunl 
pentru fânațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fenațelor, al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fl. (trimis cu posta recomandat 4 fl 
25 cr.)

„Stupăritul* , întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Cartea stup arilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuriiunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raifîeinssen’. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sib'iului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-'lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nâstră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiii, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

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

. 98.25

. 93.50

. 100.40

99.40
93. —
94. -

. 163.—

. 141.75
. 99.—
. 99.-
. 98.45
. 136.75

de argint austr. . .
de hârtie austr. .
de aur austr. .
din 1860.....................

CupsuI 9a bursa dm Viena.
Din 5 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0....
Renta de corone ung. 4°/0. . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/0 . 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii ....
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.60 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.25 
NapoleondorI.......................................... 19.28
Mărci imperiale germane .... 118.35 
London vista..................................... 242.75
Paris vista...........................................96.27'/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.—
Note italiene...............................................90.05

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend. 18.96
18.70 Vând. 18.75
19.08 Vând. 19.14
11.20 Vând. 11.30
2.54 Vând. —.—

118.— Vând. —.—
21.49 Vend. —.—

100.- Vând. 101.—

Anunț jde licitare.
Din partea subscrisului se adu

ce la cunoscioță, curncă în 16 Martie 
1900 după ameijT la 3 ore în Făgăraș 
la odăile Iui F. A. Steinburg de 
Bildner, prin intervenirea notarului 
publi8 reg. D-1. Antal Nemeș se vor 
vinde 9 vagone de fen și trifoi presat 
plus oferentului pre lângă prețul stri- 
gărei de 1800 fl. v. a.

La care se învită toți aceea ce 
voesc a licita, cu aceea observare, 
curncă fânul sus numit !se pdte ve
dea și până atunci, care cu ocasiu- 
nea licitărei eventual se va viude și 
sub prețul strigărei, însă numai pre 
lângă solvirea în numărariu.

Făgăraș, în 3 Martie 1900.
Dr. Adolf Feiervâri

878.1 -1. advocat.

Sosirea și placam Hanurilor fie stat reg. mg. în Brașov.
Valabil din fl Octomvre st. n. 1899.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta ia Brașov:

I. Treuui de persâoe 1» 8 ore dim.
II. Tr. aooel. peste Clușiu la 2 6. 9 m. p. m.

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

1. Trenul mixr. care oirculă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 âre — min. dim.

II. Tremil aooel. la 2 bre 18 min. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 dr9 20 min. p. m. 
IV- Trennl d« pers., la 9 ore 27 min. sâra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persâue la 8 âre 25 m. d.,

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

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la 6 âre 48 rn. sera, (are

1 gfitură cu Ciuo-Szt-reda).
Dela ZernescI ia

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

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

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

Brașov iG. Bartolomeiu).

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

Nr. 2226-1900.

PUBLIC ATIUNE.
Se închiriază următdrele 

obiecte orășenescî pe cale de oferte 
și anume :

a) Pe durata din 29 Septembre a. 
c. pănă în Septembre 1906:

1) Locuința în casa orășenescă, 
șirul Inului 35, cu 12 odăi, bucătă
rie, cămară, șopron de lemne și pod.

2) Locuința brutarului cu luciă- 
tărea, strada Măcelarilor nr. 7.

3) Hanul „La Cordnă", strada 
Vămei.

4) Berăria orășănăscă, strada 
Porții.

5) Casa orășenâscă, prundul ro
zelor nr. 3.

6) Casa orășenescă, strada Spi
talului (templul israelitic).

7) Casa orășenescă, strada Spi
talului nr. 69.

8) Cafenâua de pe promenadă.
9) Etablismentul de înotat și 

scalda.
10) Cârciuma din Ștejeriș.
11) Prăvălia de sub Podul Bă- 

tușilor nr. 9 (acum Stângei & Zekeli).
b) Pe durata din 30 Aprilie 1900, 

pâmă la 29 Septembre 1906:
Chioșcul de pe promenadă dim

preună cu o parte din promenada 
dinaintea acestui chioșc pentru pu
nerea meselor.

c) Pe durata din 1 Ianuarie 1901, 
până în 29 Septemvre 1906:

Cârciuma de pe locul Târgului 
de vite (obor).

Cârciuma dela podul Bârsei.
Pertractarea de oferte va 

avea loc în 15 Marte Î903 înainte 
de prânz la 10 âre, în oficiul oră
șenesc economic, unde au de a ae 
așterne până la amintita 6ră 
ofertele scriptunstice, sigilate și prc- 
vecjute cu un vadiu de 10°/0 din chi
ria anuală oferată.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot vedea în decur
sul Orelor oficiâse de birou înainte 
de prân4 examina, în ofiaiul oră
șenesc economic până în c| i u a per- 
tractărei de oferte.

Ofertele mai târcjiu așternute 
sâu acele necorespumfetore condițiu- 
mlor de oferte nu se iau în consi
derație.

Brașov, în 14 Febr. 1900.
Magistratul orășenesc.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 âre 8 min. diminâța
II. Tr. aooel. (peste Olușiu) la 2 5. 45 m. p. m,

III. Trenul de pers, la 7 âre 48 min. sâra„
Dela Brașov la BucurescI:

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

III. Trenul acoelerat (oe vine pe la O rudi a.
Clușiu) la 2 âre 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de persone la 5 âre 19 nj’in. 

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Ciuo-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 bre 50 mia. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 âre 15 m. p. m. 
are legătură ou linia Tușnad-Ciuc-Szereda. 
Dela Brașov la ZernescI (G. Bartolomeiu).

I. Trenul mixt la 9 6re și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 âre 18 min p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 âre 19 min. dim.

II. Trenul mixt la 8 âre 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 âre 15 min. p. m.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


