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Câteva cuvinte adeverate.
(La adresa primului-ministru Szell').

II.

Prin articulul de lege XXVI 
din anul 1896 s’a înființat în Buda- 
peșta tribunalul administrativ (kozigaz- 
gatăsi birosăg, Vewaltungsgerichtslwf.) 
Acest înalt for, care șl-a început 
activitatea sa la l-a Ianuarie 1897, 
decide în controversele administra
tive în ultima instanță. Judecătorii 
acestui tribunal sunt de asemenea 
rang și caracter cu judecătorii dela 
Curiă. Acest tribunal constă afii din 
un prim-președinte, din un preșe
dinte al doilea, din trei președinți 
de senat, din 26 de judecători și 
din mai mulți secretari.

La înființarea acestui tribunal, 
d6r și de atunci încbce, câți-va din 
bărbații noștri, cari întrunesc tote condi- 
țiunile recerute de lege spre a pute 
fi numiți judecători la acest tribunal, 
înzadar au suplicat, fiind-că pănă acuma 
nici a unuia suplică nu s’a luat în 
considerațiune. In bugetul din anul 
curent er s’au sistemisat 3 posturi de 
judecători pentru tribunalul adminis
trativ și la aceste posturi er au 
concurat și Români — der cu ce 
resultat, va arăta viitorul mai de 
aprbpe. Trebue înse se observăm, 
că debreee și posturile de judecă 
tori dela tribunalul administrativ încă 
se număra între posturile de încre
dere, pe concurentii români puțină 
speranță îi pâte nutri în privința 
aceea, că brecare dintre ei își va 
ajunge scopul.

D-l prim-ministru în ședința din 
9 Februarie a. c. cu privire la na
ționalitățile din țeră a declarat între 
altele următbrele: ... că trebue se se 
facă dreptate ori și cui, că fiă-cine tre 
bue tratat cu dreptate, aparțină la ori 
și ce naționalitate. Nu e permis a per
secuta pe nimeni, nu e permis in cadrul 
legilor a-se atinge de nisuințele lor cul
turale și economice. Trebue s& procedem 
cu concilianță, cu cruțare etc.

Eu unul nu vrbu a crede, că de- 
clarațiunea acesta a d-lui prim-mi
nistru nu ar fi seriosă și tocmai 
din acestă causă am ținut ai aduce 
la cunoscință gravamenul descris mai 
sus al legiștilor și judecătorilor de 
naționalitate română.

D-l prim-ministru ar face bine 
a-se interesa de cuprinsul raporturi
lor unor presidențl de tribunal din 
ținuturile locuite de Români ca se 
se convingă, că nu esagerăm nimic, 
ci pe basa ?informațiunilor primite 
din isvore demne de crecjement, nu
mai tristul adevăr îl descoperim.

In contra judecătorilor de na
ționalitate română nu se pote face 
nici o escepțiune din punctul de ve
dere patriotic, și decă totuși ei se 
pretereză la promoțiunl și nici unul 
nu se aplică la așa numitele posturi de 
încredere în ținuturile locuite de Români, 
causa la acesta nu pote fi alta, de
cât că ca bărbați onești și de caracter 
firm nu-și renegă naționalitatea și reli- 
giunea lor străbună. Acăstă virtute 
însă numai spre laudă le pote servi și 

într’un stat civilisat nu e permis să 
le fiă spre detriment.

La noi în țeră sunt fărte multe 
esistențe cari cu forte puțină cali- 
ficațiune, ar dori a ocupă posturi și 
ranguri înalte, spre a pute trăi ușor, 
și tocmai aceste esistențe au cute
zanța de-a. denunța și de-a timbra 
pe bărbații harnici de altă naționa
litate de răi patrioțl, ca aceștia apoi 
se fiă post-pușl și desconsiderați etc. 
Decă primului ministru Szell îi zace 
în adevăr la inimă de-a traduce în 
fapte declarația sa citată mai sus, 
atunci se nu asculte de astfel de 
denuncianțl ticăloși, fiind-că aceștia 
fac cele mai miserabile servicii sta
tului și guvernului. In fiă-care cas 
concret ar trebui să se țină o an
chetă rigurosă, ca prin acesta să fiă 
demascați denuncianții perverși.

Dâcă conducătorii statului în 
adevăr doresc, se avem justițiă bună 
și promptă, aplice ca judecători în 
ținuturile locuite de Români, indivicfji 
cari cunosc perfect limba și datinele po
porului, fiind-că prin aceea, că de 
esemplu în Transilvania se numesc 
judecători din nordul Ungariei, 6r 
în ținuturile bănățene indivizi de 
dincolo de Dunăre și din Săcuime, 
numai se compromite justiția un
gară, deore-ce unui judecător, care 
nu pricepe nici un cuvent din limba 
poporului, îi este imposibil se-și potă 
împlini cum se cade chiămarea sa jude- 
cătorescă și poporul cătră un astfel 
de judecător neavend nici o încre
dere, acest judecător nu pote face 
nici un serviciu adevărat statului și 
guvernului său.

Guvernul e înainte de tote da
tor a se îngriji, ca poporul să aibă 
judecători și amploiați administra
tivi din sînul său, cari să cunăscă 
limba și datinele lui și cari singuri 
ar pute fi chiămațl a inaugura un 
period de administrațiune și justițiă 
mai bună și mai dreptă. Mie nu-’ml 
vine a presupune, ca guvernul un
guresc și șeful seu se fiă conduși 
încă și acjî de utopica și de deșărta 
credință, că pe naționalități le vor 
pută maghiarisa judecătorii și am- 
ploiații administrativi, cari nu le cu
nosc nici limba, nici datinele lor na
ționale, nici n’au simț pentru năca
zurile și trebuințele lor.

P. Modestin.

Nervositate în politică.
In „Budapesti Ifirlap11 dela 4 Martie 

se publică, sub titlul de mai sus, un arti
col interesant privitor la situațiunea poli
tică actuală, der mai ales cu privire la ra
porturile esistente între partidele maghiare 
din parlament în fața viitorelor alegeri 
dietale.

Autorul se ocupă mai întâii! cu ra
porturile din marea partidă guvernamen
tală și vorbesoe despre nisuințele și aspi- 
rațiunile grupului Tisza-Banffy, care începe 
să cucerâscă din ce în ce teren și care în 
mare parte a zădărnicit intențiunile lui 
Szell, de-a cerne pe fișpanii vechiului sis
tem. In partidă nervositatea e mare. La 
cele câte-va portofolii ministeriale Szell 
abia dâcă cuteză a recomanda persâne 

agreate lui, căci se teme, că prin acâsta 
va provoca disensiuni mai acute.

Spune, că âmenii încep să se validi- 
teze pe titlul, că sunt ardeleni, reformați, 
catolici, Jidani etc. și în fața acestor 
âmeni d-l Szell îșl bagă manile în buzu
nare și îșl dă mai bine silința a ocupa el 
însuși locul și funcțiunea acelora dintre mi
niștri, cari sunt pe drum de a-se duce, său 
cari s’au dus deja. Dâr mult nu mai pote 
merge așa, și situația trebue lămurită îna
inte de a veni rândul la pregătirea nouă- 
lor alegeri dietale.

In timpul din urmă s’a și făcut vorbă 
prin pressă, că la tâmnă se vor face ale
gerile. Svonurile acestea s’au desmințit, 
oe-i drept, însă organul fostei partide ap- 
ponyiste, scris în limba germană („Buda- 
pester Tagblatt“), susține soirea. Cei-ce sunt 
în contra părerei, că la tomnă s’ar face 
alegerile, dio: Ministru-președinte Szell nu 
se pote încrede pe deplin în fișpanii săi, 
din cari o parte sunt legați de sistemul- 
Tisza, Cu astfel de fișpanl ar fi imposibil 
a-se face alegeri nouă cu suoces, mai ales 
când viitorul amenință cu reforma militară 
și cu crisa dualismului. Guvernul Szell, flic 
ei, nu pote face anul acesta alegerile niol 
din causă, că cercurile naționalităților nu 
sunt arondate, mai ales în părțile ardelene, 
unde cu omenii lui Banffy va fi greu a-o 
scote ]a căpătâifi. Țâra trebue, deci, pre
parată, trebue organisate legăturile și 
conexiunile și a cerne pe candidați; în fine 
trebueso bani, trebue moderate taxele de 
cărăușiă, oeea-ce nu se pote face, deoât în 
adunările comitatense de tomna.

Cu tote acestea însă este forte mare nu
mărul acelora, cari cred, că deja anul acesta 
se vor face nouăle alegeri, la cari privesc 
cu groză, mai ales din două cause. Mai în
tâia nu se pote sci, cine va conduce ale
gerile; apoi nu se scie, dâoă Coloman Szell 
nu va face și el, ca tote guvernele noue, 
va fi adecă silit a-șl organisa o gardă din 
factori afară de parlament, — ceea-ce ar 
însemna căderea a 60 — 60 deputațl guver
namentali de afli. Apoi sunt în partida gu
vernamentală cel puțin 70 de inși, cari 
s’au făcut imposibili în cercurile lor. Așa-dâr 
120 guvernamentali își vor pierde mandatele, 
fără ca oposiția să-i învingă. Trebue mai 
departe să se țină s^mă și de creîcerea 
oposiției. Partida poporală este organisată în 
mod înspăimântător. Din Scepuș se anunță, 
oă tâte cercurile sunt in mâna partidei po
porale; de asemenea în comit. Zala, apoi 
în mai multe comitate de dincolo de Du
năre, în cercurile catolice de-alungul Tisei, 
în Baclca, în comitatele nordice, ba chiar 
și în comitatul Peștei încă stă tare par
tida poporală. Arme puternice de agita
țiune are și partida independentă, care mai 
ales în cercurile protestante e sigură de 
viotoriă; kossuthiștii contăză la un spor de 
50 mandate.

Din împărtășirile acestea ale fâiei, 
acum guvernamentale, se pote vedâ, ou 
câtă nervositate se gândeso cei din frun
tea stăpânirii la viitorele alegeri. Neliniș
tea, de care sunt cuprinși toți din tote ta- 
berile dietei, este der forte esplicabilă.

Din „Reichsrath“.
Sâmbătă s’a terminat în camera 

deputaților din Viena discusiunea 
asupra declarării ministrului preșe
dinte Koerber. Asupra acestei inte

resante discusiunl vom mai reveni. 
De ocamdată estragem din partea 
finală a desbaterei următorele :

Dr. Pacalc, ales din partea Cehilor ca 
vorbitor general, observă mai întâii! la es- 
punerile deputaților germani Dr. Pergelt, 
Prade și Dr. Mengel asupra limbei statu
lui, că fao rău, că tocmai aoum, când se 
părea, oă va fi cel puțin cu putință a afla 
un modus vivendi între Cehi și Germani, 
pun cestiunea limbei germane ca limbă de 
stat și ca limbă mijlooitâre. De ce trâbă 
sunt astea? De sigur, că numai pacea nu 
vor promova-o. Propunerea de a se intro
duce limba germană oa limbă a statului, va 
afla cea mai hotărîtă oposițiune la tote na
țiunile negermane, cari se vor uni spre a-o 
respinge. Nicl-odată nu vor admite der 
limba germană oa limbă a statului. Noi, 
poporale negermane, avem atâta putere, ca 
să nu ne puteți veni cu asemeni guguma
nii. (întreruperi de pe băncile germane.)

Vorbesce apoi despre conferențele de 
împăciuire. La început, dice, s’a părut, că 
aceste conferențe nu vor fi cu totul fără 
prospecte de a se afla un modus vivendi, 
dâr ațîțând cestiunl, cum este limba statu
lui, se nimicesc tote aceste prospeote. 
Spune, oă guvernul conchiămând înainte 
de timp „Reichsrath“-ul, fără a da națiu- 
nei cehice un echivalent pentru lovitura, 
oe ’i-s’a aplioat prin desființarea ordonan
țelor de limbă, clubul Cehilor a fost silit 
să decidă la 22 Febr. obstruoțiunea. Ați 
amenințat cu absolutismul, dâr de acesta 
nu se va spăria poporul cehie, oi are să 
se sparie statul. încheie flicând, că fără de 
a se da mai înainte o satisfacția Cehilor și 
a se delătura rana oausată lor, nu pâte 
fi pace.

A mai vorbit după densul baronul de 
Hurmuzachi, Român din Bucovina, polemi- 
sând mai ales ou deputatul cav. de Va- 
silko, oare se ține de Ruteni. Față cu afir
mările acestuia, d-l JJurmuzachi a dovedit, 
că Bucovina întotdâuna a fost privită ca 
o țâră română. (Se nasce o viuă și agitată 
oontroversă între vorbitor și deputatul Va- 
silko.)

Dr. Pergelt apără din nou, față ou 
vorbitorii cehi, punctul de vedere ger
man, punând înainte așa cjisele interese ale 
statului.

A mai vorbit dintre buoovinenl Ste- 
fanovitz, care a înoeroat a se face inter
pretul așa dișilor proprietari conservativi 
români nenaționall din Bucovina, pe car.1 
îi ia în apărare, pentru-oă sprijineso pe 
Ruteni; ei fao acesta nu ca inimici ai Ro
mânilor, oi ca amiol ai dreptății. Caracte
rul unei țări nu se pote stabili după do
cumente vechi, ci după resultatele recen
sământului.

S’a ridicat din nou cav. de Vasilko, 
rutean, vorbind în contra caracterului ro
mân al Bucovinei și susținând între altele 
despre deputatul Zurcan, că ar fi proto
tipul Românilor rutenisațl din Bucovina...

Deputatul Lupul combătu cu argu
mente fârte tari și pișcătore pe cav. Va
silko; spuse, oă majoritatea țărei Bucovina 
pretutindenea este respinsă. In ce privesce 
caracterul acestei țări, numai istoria pâte 
decide în mod meritorie și imparțial.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 42.—1900.

Răsboiul din Africa sudică.
Noua fașă a răsboiului.

Consilierul de stat Bloch, publică în 
„Neue Freie Presse11 nisoe aprețierl forte 
interesante asupra nouei fase, în care a in
trat răsboiul din Africa. După-ce spune, că 
capitularea lui Cronje însemnă o sohimbare 
în tactica Burilor și după-ce arată configu- 
rațiunea de teren în statul liber Oranje, 
care nu e tocmai favorabil pentru Buri, der 
ou atât mai puțin favorabilă pote fi aceea 
din Transvaal pentru Englesl, Bloch

Ocuparea țării și a drumurilor de fer 
(de catră Englesl) va absorbi forțe imense. 
In Francia, oare e mai puțin muntosă, ar
mata germană a trebuit să întrebuințeze 
145.000 de omeni în contra neorganisaților 
Francs-tireurs. Aceștia erau înarmați cu 
cele mai rele puști, cari aveau un efect de 
cel puțin de doue4eci de ori mai slab de 
cât actualele puști Mauser. Austria, spre a 
supune pe săracii și rău înarmuții bosniaci, 
a trebuit să mobiliseze peste 200.000 de 
omeni. Rusia s’a luptat timp de patruzeci 
de ani pănă a isbutit să supună populația 
din munții Caucasului.

Forțele englese, cari vor a7â să ope
reze în Transvaal, vor fi împedecate de te
renul forte accidentat, de dificultățile în 
ceea ce privesce hrana și aprovisionarea 
cu apă. Burii îșl vor alege și întări o liniă 
de apărare, care nu va pută fi ușor de oco
lit, și în atac se vor repeta tristele espe- 
riențe de până acum ale trupelor englese. 
Pe când trupele englese vor fi ținute în 
loc, Burii vor întrerupe comunicația pe lini
ile ferate englese. E aprdpe imposibil de 
credut, că nn vor reuși cu actualele mijlooe 
când, mulțămită pulberii fără fum, soldații 
de patrulă pot fi împușcațl ca vrăbiile, fără 
se să scie din cătrău și când, și posturi 
mai mari de supravegheiere pot fi atacate 
eu succes; ou ajutorul esplosivelor, Burii 
vor pută distruge repede însemnate cons
trucții de pe liniile ferate, ca poduri, via 
duete, tuneluri, etc. Iu tot cașul, în cjilele 
căldurdse și în nopțile reci și întunecase 
din Africa, serviciul de supraveghere va fi 
grozav de greu.

Dâcă norocul e de partea Burilor, 
sortea Englesilor va fi tragică. Dâr presu
punând, că trupele englese vor pătrunde 
pănă la Pretoria și vor păstra liberă oo- 
municațiunea, totuși nici în cașul acesta nu 
va resulta nimio decisiv. Pretoria e o for- 
tărâță forte puternică. Partea diu trupele 
bure, ce nu va fi necesară pentru apărarea 
Pretoriei, va opera contra comunicațiunilor 
Englesilor.

Pentru tote acestea operațiuni, An
glia va ave nevoie de timp îndelungat și 
va trebui să facă sforțări așa de mari spre 
a nimici speranțelor Burilor, încât de slă
biciunea ei se vor folosi celelalte state și, 
astfel se vor nasce complicațiunl politice. 
Sentimentele ostile Angliei, ce se manifestă 
în tote părțile, vor isbuoni și mai puternic 
din causa dorințelor pănă la nebunia ale 
aoestei țări după cuceriri coloniale.

După tote probabilitățile dâr, Burii 
vor resista. Și în oașul acesta capitularea 
lui Cronje e numai un episod fără însăm- 
nătate.
Câți oficeră au cădut in captivitate cu 

Cronje.

După raportul lui Roberts, Englesii 
au făcut prisonierl 44 oficerl buri, anume: 
Transvaalienl: generalul Cronje Pie, coman
dantul superior Wolverans M. T.; coman
danții Roos F. I. și Maareens I. T.; ad
jutanții Waest R. și Verster I. T. G. ; co
mandantul de tabără Jooste W. I.; comi
sarul de răsboih Arnoldi; comisariul adju
tant Jooste B. I.; mai departe acei ofițeri 
stegari, cari corespund sublocotenenților, 
anume: Alberts, Vande, Bosman, Lemmer, 
Badenhorst, Eriks (scandinav), Haltings, 
Venter, Terblanche, Dublessis, Enslin, Joe- 
verans, Uing, Maree, Botha și Grobler. — 
Oranjent: comandanții Wordaen I. P., Kock 
j. K,, Viliers I. C , Sneyman R. I., Mein- 
tjes S., Greyling I., Smith și majorul ger- 
sen Albrecht comandant de artileria ; mai 
departe ofițerii stegari: Cronje II., Oosth- 
man, Vanlyl, Nienwenhal. Kvick M.,Kvich 
I, Van der Walt, Van Angersten, Van 

Heister și von Dewirtz sublocotenent ger
man. Cu totul așa-dâr au oăcjut în capti
vitate 17 ofițeri superiori și 26 subaltenrl.

Dintre ofițerii englesl sunt captivi la 
Buri 163; ofițeri englesl căcjuțl și răniți 
sunt 791, la cari sunt a-se mai adauge cei 
100 căduțî și răniți în timpul asediării La- 
dysmith-ului, — pe când din partea Buri
lor n’a cădut în timpul răsboiului de pănă 
acum nici unul, âr răniți au fost abia 150. 
Ce privesce pierderile totale, raportul stă 
ast-fel: pănă la 24 Febr. Englesii au pier
dut 14,526 omeni, la aceștia se adauge pier
derea de 1195 dela Ladysmit, total 15,731 
omeni. Pierderile Burilor sunt de 6—7000 
In cifra acesta e cuprinsă și pierderea în 
urma capitulării lui Cronje.

— ‘2'2 Februarie v.

Pentru masa studenților dela șed- 
lele medii și superidre din Brașov au întrat 
următorele contribuirl:

Dela d-1 Sofron Stan, comptabil în 
Blașiîi, eotisația anuală 10 cor.; dela d-1 
prof. George Vătășan, Brașov, întru amin
tirea prietinilor săi decedați Virgil Popea 
și Iuliu Pipoș 10 cor.

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

O nouă cassă română de economii. 
Din Porumbacul inferior, în comitatul Fă
gărașului, primim un „Prospect pentru în
ființarea unei casse de economii pe acții.“ 
Prospectul e subsoris de d-nii : loan De- 
jenariu comptabil, Bazar Stoichița pro
prietar, Dionisiu Schiopu propr., Dum. Bu- 
licrea învăț, și proprietar, loan Grecu co
merciant, Dim. Mandeal preot și proprietar, 
loan Stoichița proprietar, George Mandeal 
proprietar, — toți din Porumbaoul inf.; 
Nicolae Solomon preot și proprietar, Po
rumbaoul superior; Nio. N. Barilăzan preot 
Porumbacul sup.; Ioan Marinescu notar 
cer. și propr. Ucea infer., Sim. Grădinar 
notar, Săcădate; George Comșa notar Tăl- 
măcel. — Societatea se înființâză pe timp 
nedeterminat cu un capital social de 20,000 
cor. împărțit în 200 acții de câte 100 cor.; 
în cas însă de-a se subscrie mai mult de 
200 cor., adunarea generală de constituire 
va pută urca capitalul social la suma 
maximală de 40,000 cor. Terminul pentru 
subscrierea acțiilor este pănă la 31 Maiu. 
Plătirile și colele de subsoriere sunt a se 
retrimite pănă la acest termin d-lui D’mi- 
trie Bulicrea înv. în Porumbacul inf.

0 lecțiă meritată. Cașul cu „csar- 
das“-ul dela balul societății aristocrației 
din Viena, la care dintre membrii casei 
domnitdre a participat și archiducele Lu
dovic Victor, a avut oontinuare a doua di, 
când s’a arangiat al doilea picnic, la care 
au participat tot aceleași archiducese, cari 
participaseră la balul din diua precedentă. 
Este obiceiQ la curte, ca prințesele să in
vite pe acei domni din aristocrația, cu 
cari vor să danseze. De rândul acesta însă 
contelui Petru Szechenyi, fiul ambasadorului 
din Berlin și ofițer îq gardă, i-s’a dat o 
lecțiă meritată. El — care în săra prece
dentă aranjase comedia ou „csardasu-ul — 
n’a mai fost împărtășit de distincțiunea 
de-a fi învitat la dans. Prințesele l’au ig
norat total. — Lecția acâsta a iritat ne- 
spuns de mult anumite cercuri din Buda
pesta, ba una din foile ungurescl îșl ia 
aerul de a apela la cavalerismul Majestății 
Sale, ca „pe viitor susceptibilitatea firâscă 
și îndreptățită a nației maghiare să fiă 
cruțată de astfel de sensații“. Adecă tot 
ai lor provocă și tot ei se plâng, că sunt 
provocațl. Asta e într’adevăr o „susceptibi
litate firâscă" la Maghiari 1

0 1'Ugare. Direcțiunea șcdlelor medii 
gr. or. române din Brașov rogă pe toți acei 
Domni, la ale căror adrese s’au espedat 
liste de colectă pentru masa studenților și cari 
nici pănă ad( nu au retrimis listele pri
mite, — ca să binevodscă a retrimite listele 
de colectă m timpul cel mai scurt, chiar și în 
cas, că nu s'ar fi putut colecta nimic pentru 
masa studenților.

Cununia archiducesei Stefania. Din 
Viena se anunță, că la 7 1. o. văduva ar- 
chiducesă Stefania va merge la Meran, și 
în 22 Martie se va cununa cu contele Lo- 
nyai. După cununia noua păreohe va merge 
la Riviera.

Un memorand al „greco-catolicilor“ 
din America. Foile budapestane spun, că 
ministrul-președinte Coloman Szel a primit 
un memorand din partea oetățenilor ungari 
din diecesele gr. cat. a Muncaciului, Eper- 
jeșului și Crișului, cari au emigrat la Ame
rica. Ei arată în memorand, că în inte
resul eserciărei neturburate a ritualelor lor, 
pentru apărarea disciplinei și în interesul 
conducerei afacerilor bisericescl, ei vor să 
alegă un cap bisericesc independent. Pe sema 
aoestuia, precum și pentru împedecarea 
„muncei de subminare a agenților siste
matici rusescl" cer ajutor moral și mate
rial. In Gestiunea acesta au înaintat și 
Papei un memorand, provăcjut cu 10 mii 
de subscrieri de-ale „greco-catolicilor" din 
America.

Nouă cancelaria de advocat. D-1 
Dr. loan Harșa face cunoscut, că șl-a des
chis cancelaria advocațială în Rogbinul- 
săsesc (piață Nr. 233.)

Piesele de 5 corone vor veni în 
circulația, probabil, ÎDCă în luna Martie. 
Ordonanța referitore la punerea în circu
lația a acestor piese s’a pregătit deja. Ni
meni nu e obligat, ca în preț de plată să 
primâseă mai mult de 50 de piese deodată, 
adecă 250 corone.

Manifestarea în favorea păcii. Cu
noscuta baronesă de Suttner, celebra au
tore a romanului „Jos armele11, adună sem
nături din totă lumea dela parlamentari și 
omeni de stat pentru un apel, ce este să 
se adreseze bărbaților înțelepți din Anglia, 
îndemnându-i de a se întrepune pe lângă 
guvernul lor, pentru a-1 decide să acorde 
paoe Burilor. Cu acest scop d-na baronesă 
de Suttner a adresat d-lui Urechiă urmă- 
tdrea scrisore: Ud număr de învățațl, de 
literațl, de intelectuali, într’un cuveni din 
diverse țări vor să facă o înoercare, pu
blicând apelul de mai jos. Fără să sperăm 
un resultat direct, inițiatorii cred, că acâstă 
enunciațiune va pută cel puțin servi de 
încurajare și de sprijin intelectualilor din 
Anglia, cari au întreprins lupta oontra răs
boiului actual și să le arate simpatia și 
admirațiunea, ce acțiunea lor merită. Dâcă 
textul apelului este conform cu sentimen
tele d-vostră, n’ațl voi să permiteți a-i 
mări eficacitatea, să punem numele vostru 
pe lista forte restrânsă de ilustre semnă
turi? Binevoiți a adresa răspunsul d-vostră 
d-lui consilier intim W. Foerster, direc
torul observatorului imperial dela Berlin 
(autorul textului) său devotatei d-vostră 
baronâsa B. de Suttner, Castelul de Her- 
mansdorf. (Austria).

Un drapel bur la facultatea de 
medicină din Paris. Un student de na
ționalitate bură, înscris la facultatea de 
medicină din Paris, a părăsit tot, și cur
suri și prietini, și a alergat să-și apere 
patria. Acest patriot transvaalian a avut 
mișcătorea ideiâ să trimită unui camarad 
al său un drapel bur, însă un adevărat 
drapel, găurit de glonțe și înegrit de fumul 
bătăliilor, o gloriosă rămășiță din bătălia 
dela Colenso. Drapelul bur, după o înțe
legere între studenții francesl, fu aședat 
într’un amfiteatru al facultăței. Un supra- 
veghietor, nesciind ce însemna drapelul, îl 
asvîrli ca pe un lucru fără importanță. 
Acâstă nesocotință dădu nascere unui vio
lent tumult. Drapelul bur fu găsit și purtat 
în triumf de un număros grup, prin car
tierul latin.

Banffy și „ Vaterland". Seim, că 
„Vaterland" din Viena a publicat o notiță 
în care se dicăa, că causa retragerei lui br. 
Banffy dela postul de măestru suprem de 
ourte ar fi împrejurarea, că n’a predat lui 
Col. Szell cassa electorală din 1898, ceea 
ce a produs resens. Ofioiosa „M. T. I.“ de
clară, “că aserțiunile lui „VaterJandu sunt 
nebasate. Br. Banffy a provocat prin Daniel 
Gabor și Gajari Odon, pe editorul Inthal 

K. dela „Vaterland" se retragă notița, ori 
să descopere pe autor, vorba fiind de-o „ca
lomniat „Ești Ujsag" dela 5 Martie 4'ce, 
că prin cercurile parlamentare din Buda
pesta se crede, că foia vienesă nu va răs
punde la provocare.

Anglia și caii din Ungaria. Seim, 
că în Ungaria se fao mari cumpărări de 
cai pentru armata englesă, spre care scop 
a și venit o comi«iune englesă însărcinată 
cu esaminarea cailor. Prețul mijlociu al 
unui cal e de 800 corbne. S’a prevădut 
cumpărarea a 3000 de oai, cari o costă pe 
Anglia 2,400,000 corone. Un transport 
din acești cai a și plecat deja spre Durban 
în Africa. După socotâla făcută, cheltuel.le 
totale cu transportul și persoualul necesar 
pentru îngrijire, o costă pe Anglia 4,777,800 
corone. In Fiume au sosit Vineri vapărele 
„City of Hueknow" și „Elmdina“, oarl vor 
duce la Africa oaii cumpărați. Despre pri
mul transport pe corabia „MouDt Libanon" 
se anunță, oă a sotit deja la Malta. Pe 
drum însă corabia a avut să lupte cu un 
vifor mare, în urma oăruia mai mulțl cai 
au murit.

Situația financiară. Cetim în „Curier. 
Fin.“ : Târgul Londrei se resimte natural, 
de revirementul oe s’a produs în situația 
din Africa și o mare animațiă domnesce 
la bursă.

Trebuințele de bani au fost mari la 
Londra în cursul săptemânei. S’au ridicat 
dela Banca Angliei mai mult de 3 milione 
livre. Ministrul de finance a declarat, că 
pentru trebuințele financiare ale guvernului 
nu se va adresa parlamentului decât pe la 
sfîrșitul lui Martie, când va ave să aco
pere nu numai cheltuelile de răsboiă, der 
și plata cuponului datoriei publice. Banii 
deci la acea epooă vor deveni probabil oeva 
mai scumpi. Consolidatele de-ocamdată sunt 
în urcare, fondurile internaționale ferme, 
âr valorile sud-africane in mare progres.

La Berlin tote cursurile sunt ferme; 
băncile sunt în ușoră urcare, âr fondurile 
germane și streine în scădere. Rentele ro
mâne cotâzăla bursa din Berlin : S’/o, 94.75 
âr 4%, 82.90.

In România, sesiunea Corpurilor le- 
giuitore, care espira la 15 Februarie, a fost 
prelungită pănă la 15 Martie viitor.

In cursul săptămânei, Senatul, după 
ce a votat Codul de procedură civilă, a 
luat în desbatere și a votat legea privitore 
la timbru și înregistrare cu dre-care modi
ficări introduse cu asentimentul ministrului 
de finance. Din causa acestor modificări, 
legea se va trimite âr în desbaterea Ca
merei.

Adunarea deputaților a început des
baterea asupra proiectului de lege privitor 
la reorganisarea ministeriului de agricul
tură, comerciu, industria și domenii, pre- 
sintat de d-1 ministru Nicolae Fleva. Re
forma aoesta, fiind importantă, desbaterile 
nu se vor sfîrși decât săptămâna viitore.

Bilanțul Băncei Naționale s’a amelio
rat sensibil. Stokul de aur și trate aur, 
care la 5 Februarie era de 43,065,114 franci, 
s’a urcat la 12 Februarie la 45,164,741 fr. 
Portofoliul român și strein acusă-o cres- 
cere de circa 200 mii franci; împrumutu
rile pe efecte publice se presiută, dela o 
săptămână la alta, cu un minus de o sută 
de mii franci cifre rotunde; biletele îu cir- 
culațiune, cari la 5 Februarie erau de 
98,940.850 franci, au căcjut la 12 Febr. la 
98.750,590. Proporția deci între stokul me
talic și circulație e mult mai mică, decât 
limita legală. Beneficiile Băncei în fine se 
urcă la 608,752 franci contra 371,517, anul 
trecut aceeași epocă.

Vineri, Banca națională a redus scon
tul la 8"/n, âr dobânda împrumuturilor con
tra deposits de efecte la 9°/0. Măgura acâsta 
a mai animat afacerile și e loc de a crede, 
că cursurile vor face un pas înainte.

Bin Oradea-Mare.
(Corespondență part, a „Gazetei Transilvaniei11.)

— Martie, 1900.

Plin de bucuriă prind până, ca să îm
părtășesc și onoraților cetitori ai prețuitei 
„Gazete11 oele petrecute la Oradea în 26 
Faur n. c.

După amorțâla destul de îndelungată, 
care pe noi, cești mai tineri, ne făcea să 
alunecăm spre desperațiune, âtă că și în 
Bihorul cel vestit cei buni ai noștri se 
apucă să misce carul cultural al noamului 
și să facă ca și pe rozdrele întunecâse ale 
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Bihorului să se răspâudâscă cultura bine- 
făcătâre.

D-l Nicolau Zigre, advocat în Oradea, 
primind împuternicire dela comitetul central 
al „Asociațiunei pentru literatura rom. și cul
tura poporului român44, ca să pună la cale 
întemeiarea unui despărțământ al Orăcji’, a 
convocat pe Ziua de 26 Febr. n. pe Românii 
cu dor de-a lucra în ogorul cultural al nâ- 
mului. La diua numită k în sala cea mică•
dela otelul „Arborele verde44 s’au și adu
nat o sâmă de bărbați fruntași din Oradea 
și jur.

După-ce d-l Zigre prin o frumosă vor
bire arăta scopul și neoesitatea imperativă 
a întemeiărei despărțământului, se alege 
notar ad hoc părintele A. Horvath și cassar 
ad hoc d-l Dr. Cor. Popp, apoi se face în
scrierea de membri. S’au înscris 29 mem
bri noi. Urmând alegerea comitetului desp. 
Orăcjii, la propunerea d-lui I. Vulcan acesta se 
oonstitue în următorul mod : Președ. Nic. 
Zigre, membri în comitet: Ios. Romau, 
Dr. Coriolan Popp (membru fundator), pro
topopul Toma Păcală, Dr. Florian Duma 
adv. și d-l canonic Șarcadi.

D l Zigre, între urările celor de față 
încheiă adunarea, dorind tuturora, ca să 
lucre din răsputeri pentru scopurile „Aso
ciațiunei44, care în Z’ua de 26 Februarie 
s’a îmbogățit cu un despărțământ, tocmai 
în părțile, unde e mai mare lipsă ca să se 
ridice starea oulturală a poporului român.

*
Pliul de bucuriă de succesul, ce l’a 

avut adunarea despărțământului „Asocia
țiunei", săra ne-am grăbit eu toții în sala 
cea mare a otelului „Arborele verde44, unde 
publicul român avea să guste una din acele 
plăceri, pe cari nouă, Românilor de prin 
părțile espuse, rar ne e dat să gustăm.

Tinerimea academică română din 
Oradea, precum în alțl ani, așa și acum a 
arangiat petrecerea în spirit adevărat ro
mânesc, cu deosebire numai oă de astă- 
■dată a întrecut pe tote câte le-a arangiat 
până acuma.

Pentru ooncert, care a premers pe- 
treoerei de dans, tinerimei i-a succes să 
■câștige prețiosul concurs a trei domnișore 
artiste române, cari deja au secerat lauri 
la Deva și Hațeg, și pe cari adl întreg ro
mânismul bine le cunosce.

D-ra Valeria Popp dela conservatorul 
■din Budapesta, d-raAdeJma Piso dela con
servatorul din Viena și d-ra Olivia Bardosy, 
absolventă a conservatorului din Miinchen 
au ascultat glasul rugător al tinerimei oră- 
■dane și au venit pentru a da prilegiu și 
publicului nostru de-a se veseli de rodul 
talentului și al cunosoințelor musicale, cu 
.cari atât de cu largă mână le-a îndestrat na
tura și diligința.

Concertul s’a înoeput cu „Țiganca44, 
de Jenche și „Sunt soldat român44 de Dima, 
cântate de-corul bine instruat al tinerimei; 
a fost ascultat cu multă plăoere și aplau
dat. Se face apoi tăcere. Pe bină apare 
d-ra artistă Olivia Bardoșy, aplause viforose 
hineventâză pe tînăra și gingașa artistă. 
Vială, cu pași repedl, cu surisul ei ferme
cător în hainele i albe, ca un âugeraș se 
apropiă de pian și eleotriseză inimele celor 
■de față ou două bucăți : „Erlkonig44 de 
Liszt și „Cimpoiul44 de Mureșianu.

D-ra Bardosy e o artistă în înțelesul 
strict al cuvântului. Technics admirabilă, 
.oe a dovedit’o în cântarea-i la pian, pre
cum și simțul și căldura, ce a pus’o în 
cântare, au stors admirația tuturor și pu
blicul sorbea cu privirea aeâstă ființă dră
gălașă. Un buchet frumos din partea pu
blicului i-s’a oferit și publicul a erupt în 
puternice urale de „Să trăâscă44. Er Eso. 
Sa Locotenentul-Marschal Lovetto s’a gră
bit a-i strînge mâna și a-o felicita pentru 
splendidul debut.

„Sereuada44 de Schubert și „Mugur,' 
Mugurel14 de Dima, au fost cântate de tî
nărul academic Aurel Zigre, vocea puter
nică de bariton a fost bine primită din 
partea publicului.

Punctul al 4-lea a fost „Legendă14 de 
Wienavsky, cântată pe violină de d-ra 
artistă Adelina Piso. Mărturisesc, că în 
viața mea violinist nu m’a încântat așa, cum 
m’a încântat cunosouta artistă din munții 

apuseni. Publicul a aplaudat’o frenetic și 
fără sfîrșit așa, că a fost silită a mai cânta 
o piesă, care a fost primită tot cu așa 
mare însuflețire, ca și cea dintâitt.

Culmea prestațiunilor a fost „Der 
blinde Geiger44, un trio esecutat de tote 
trei artistele. Și una a fost destul să însu- 
flețescă publicul în gradul cel mai mare, 
dâr încă tote trei. Vocea puternică și bine 
cultivată a d rei Valeria Popp a făcut să 
isbuonesoă sala îu oele mai frenetice a- 
plause.

Declamația poesiei „La ieonă44 de 
Vlăhuță, predată de d-l Blcstor Porumb, încă 
a făcut impresii bune și cu o voce mai pu
ternică ar fi un declamator comme il faut.

Punctul 7 din programă a fost „Sans 
amour44 de Chaminade, „In pădurea înver- 
cjită.44 și „In natură e tăcere44 de talentatul 
nostru artist G. Șorban, a fost cântat de 
d-ra Valeria Popp, care ni-a dovedit, că și 
de când a cântat ultima-oră la Hațeg a 
făcut un progres de minune, cu tote că- 
atunci cugetam toți, că mai frumos, mai 
cu simț e imposibil să cânte. Era ca o 
deiță și în privința vocei puternice și cu
rate, și în privința simțului, ce numai la 
o artistă română putem observa. Răsuna 
sala. Noi Românii putem fi mândri cu 
dânsa. Aplause forte multe și un buchet 
frumos a fost recompensația din partea pu
blicului însuflețit.

Cu „Marșul plugarilor," oântat de co
rul tinerimei instruat de d-l învățător Firu, 
s’a încheiat bogatul și întru adevăr suoce- 
sul program al conoertului.

S’a îuceput apoi dansul, care a durat 
pănă diminâța.

In pausa s’a jucat „Călușerul44 de 14 
tineri în frunte cu imposantul vătaf, tînă- 
rul Georgiu Rocsin ; l’au jucat cu o des- 
teritate rară. Publicul și mai ales corpul 
oficeresc în frunte cu Esc. Sa Locotenentul- 
Marschal Lovetto și II. Sa General-Maiorul 
Latscher și cu mai mulțl coloneii și maiori 
nu-șl mai ridicau privirea de pe chipeșii 
călușerl.

Așa au decurs cele două sărbări na
ționale din Oradea, asemenea cărora să dea 
Dumnefleu să mai fiă în Bihor, căci mult 
bine lasă în inima ndstră astfel de întâlniri 
ale celor cu dor de înaintarea neamului.

Unul din public.

Representația de diletant!
arangiată de Reuniunea ofițerilor din

Brașov.
Precum soim „Reuniunea militară 

scientifică și de oasină44 din loc a arangiat 
în favorul Reuniunei „Crucei roșii44, în 5 
1. c., o representațiă de diletanțl. Cei ce 
au asistat asâră la aoest frumos și rar spec
tacol, au trebuit să rămână fără îndoială 
forte satisfăcuțl de splendidul succes, ce 
l’au dobândit dibacii și neobosiții aranja
tori, succes îndoit, moral și material. Sala 
teatrului, dela redută, era literalmente înțe
sată de publio. La 73/4 se ridioâ cortina și 
se începu esecutarea comediei într’un act de 
0. Caro, „Die Burgruinea (Ruina cetățuei). 
Piesa, jocul, decorația, arangiamentul t6te 
au fost la înălțime.

Un moșier bogat (Walheim), după 
mortea soției sale, și-a crescut fiica (Erni) 
la țâră cu ajutorul unei guvernante, o fată 
bătrână sentimentală (Catharina). Fiica 
crescu în libertate și cu idealismul ei, oare 
aflase nutremânt în viața idilică dela țâră, 
Ea nu se putea nioî-decum împăca ou ideia 
să se mărite după fiiul unui vechio amic 
al tatălui său, a fabricantului dechemicalii 
(Sperber); ea avea alte aspirațiuul mai exo
tice, visa de un artist, ou care se pâtă trăi 
în sfere mai înalte de cugetare și de sim
țire. Tatăl ei, Walheim, se gândea însă mai 
practic și a ticluit lucrul astfel cu amicul 
său, fabricantul, ca să vină fiiul acestuia 
pe neașteptate la moșiă și să se presente 
sub numele unuia din pictorii mai renumițl 
(Leuthold), în speranță, că astfel apropiin- 
du-se tinerii, fata mai ușor se va împăca 
ou ideia de-a se mărita după un prosaio fiu 
de fabricant.

In cjdua când fu așteptat de Walheim 
tânărul Sperber, pe care nu-1 cunoscea, 

s’au petrecut însă două4 întâmplări nepre
văzute. Adevăratul pictor Leuthold se ră
tăcise prin sat și văzuse pe Erni la ruina 
cetățuei din apropiere, unde ea făcuse o 
escursiune călare. Fata ajungând acasă, im
presionată de aventura ce a avut’o, a aflat 
prin iudisorețiunea Catharinei păcălâla, ce 
i se pregătea-.

Intr’aoeea adevăratul piotor, flămând 
cum era, merse la curtea boerului, pe care 
vru să-l visiteze. El nimeri toomai în odaia 
de mâncare, unde era așteptat cel oe voia 
să se întroduoă cu numele lui. Veni Wal
heim și-l îmbrățișa ca pe fiiul prietinului 
său. Leuthold nu sciea cum să-și esplice 
cordialitatea cu care era primit, vrea să-și 
lămurâscă situația, dâr moșierul nu-1 lăsa 
să vie la vorbă, spunându-i, că el scie cum 
stau lucrurile. Veni vremea supeului. Fata 
creZând, că e visita așteptată, era forte 
scurtă și încordată la vorbă și se gândea 
cum să demascheze pe ospe. In fine rămâ
nând un moment singură cu el, află, că nu 
este Sperber, ci adevăratul Leuthold, și fi- 
resce că, după întâlnirea dela ruina din 
apropiere, avea să urmeze o scenă amo- 
rosă, în care îi surprinse tata Walheim. 
Acesta, bucurându-se de grabnica soluțiune 
dorită, le și dădu binecuvântarea și ârășl 
nu suferi nici o obiecțiune din partea tînă- 
rulni, pe oare îl privea mereu ca pe fiiul 
amicului său dela oraș. Intr’aoeea sosesce 
întârZiat tînărul Sperber, care se deghi- 
sase ca piotor și se presentă ca Leuthold. 
Urmâză câteva soene hăzlie, în earl se des
copere totul. Sperber, un tînăr afectat, se 
pârtă stângaoiu și nepoliticos și în oele 
din urmă și tata ia partea adevăratului pic
tor și se hotăresce a-i da fata.

Rolul lui Walheim a fost perfect 
interpretat de d-l major Beisner, care a 
jucat ca un artist consumat. O aparatiune 
plăoută și impuitore pe scenă a fost domna 
locot. Pădure, ca Erni. Pe piotorul Leut
hold l’a înfățișat cu multă vervă și sigu
ranță în joc d-l looot. Knoll. D-na Krones, 
îu rolul guvernantei, n’a lăsat nimic de 
dorit, și s’a observat imediat, că se simțea 
acasă pe scenă. Pe tînărul Sperber l’a ju- 
oat ou multă pricepere și haz loct -auditor 
Suslta. In fine locot. Koch a fost sublim ca 
servitorul atotsciutor al moșierului; toți au 
meritat aplausele furtunâse cu cari au fost 
întîmpinaț.1.

Al doilea punct, vodevilul de d. Kel
lner Kuchendragoner11 a fost asemenea
forte reușit. D-șora Rieger, fiioa d-lui co
lonel de inf., în rolul bucătăresei a fost 
forte drăguță, și dragonul d-l looot. Gorgeyt 
partenerul dânsei, a fost de invidiat. Amân
doi și-au predat rolurile escelent. D-na 
Krones ca stăpână a jucat cu siguranță ar
tistică, âr d-l locot. Koch, care a făcut pe 
hoțul, a fost la locul lui.

După acâsta a urmat baletul de copii, 
care a fost punctul de străluoire al seratei. 
Opt părechl de copii, băețl și fetițe, în 
etate cam de 10 — 12 ani, îmbrăcațl în cos- 
tumurl rococo, au esecutat un Menuet în 
tote figurile și variațiunile lui cu o gin- 
gășiă și precisiune de admirat. Meritul de
plin al acestui succes punct revine d-lui 
colonel Francisc Rieger, care pe lângă, că 
a arangiat totă representația, a luat asu- 
pră-șl problema, de sigur nu ușoră, de-a in
strui pe copil pentru acâstă producțiune. 
Publicul a aplaudat îndelungat prestațiu- 
nile frumose ale copiilor.

încheierea a făcut’o ounosouta ope
retă comică de Snppâ „Zehn Mădchen und 
kein Mannu. Aici, pe lângă oele Z©c© fru- 
mose d șore, costumată care de care mai ou 
gust, au avut rolurile de căpetenia: dâmna 
major Lauterbach, ca Sidonia. D-sa a jucat 
și cantatac cu mult șic și a fost viu aplau
dată mai cu semă în cupletele drăgălaș 
predate. D-l locot. auditor Suska a predat 
cu mult umor rolul, ca tatăl fetelor, și a 
produs multă ilaritate în public, care l’a 
aplaudat repețit. Forte brav a jucat d-l 
căpitan hies tics ca Agamemnon Paris. Ve
nind rândul fetelor de a se produce, d-ra 
Schnell a cântat câte-va arii de bravură, 
dovedind multă școlă pe lângă o voce de 
un timbru forte plăcut. D-rele Rieger au 
cântat forte simpatic și esact câte-va oân- 
tece austriaco. Asemenea s’a produs cu 

mult efect d-ra Kugler, o escelentă sopra- 
nistă. In fine domnișorele: Adam, Bidu, 
Biro și lirusch au jucat cu multă grațiă un joc 
spaniol.

Astfel s’a terminat acâsta frumâsă re- 
presentațiă, care numai onâre face aranja
torilor ei și corpului oficeresc.

In afacerea emigrărilor.
In. congregația dela 28 Februarie a 

comitatului Zemplin s’a făcut o descoperire 
sensațională din partea membrului Al. Vâr- 
naky. El Zis© între altele:

„Ce măsuri are de gând să ia fișpa- 
nul pentru împedecarea, ori împuținarea 
emigrărilor? E.lucru scandalos acela, pe 
care totă lumea îl scie, că aici în comitat 
esistă o bandă, care promoveză emigrările. Șe
ful bandei este un advocat din Terebeș, 
care pe căi ascunse câștigă pașapârte pentru 
câte 10 fl., ba încă și mai mult. (Strigări: 
Cine e acela? Să-i auZim. numele!)

0 voce-, advocatul Faidt!... (Mișcare.) 
Vârnaky continuă: „Deplorabilă situa- 

țiune, când omeni inteligențl se dimit la ast
fel de fapte, punând pedecl desvoltărei 
unui ținut, împedecând prosperarea econo
mică a țârei44.

La acestea fișpanul Molnar a răspuns, 
că în privința agenților pentru emigrări a 
înaintat o adresă ministrului, în care i-a 
făcut cunoscut, că sunt agențl, cari printr’o 
procedere aprâpe identică cu jefuirea, în 
cestiunl de pașapârte încungiură autorită
țile comitatense și merg direct la Buda
pesta, unde expres li-se redactâză pașa- 
portele.

La asta fișpanul a primit dela minis- 
teriu răspunsul, că cei dela comitat fiind 
prea târZii în cestiunl de pașaporte, cine 
are lipsă de ele caută să mârgă direct la 
ministrul. (Strigări.- Acâsta e ilegalitate).

„Magyarorszâg44 Zic©, că răspunsul 
fișpanului a produs o adevărată uimire în
tre membri.

Convocare.
Onoratele domne membre ale Reu

niunei femeilor române din loo, sa învită 
prin acesta la adunarea generală estraordi- 
nară, ce se va ținâ Miercuri în 8 Martie 
st. v. a. c. la 3 6re p. m. în sala cea mare 
din edificiul scolelor.

Singurul obiect: Raportul comitetului 
în privința modificărilor cerute de Escel. 
Sa d-nul ministru de interne în statutele 
Reuniunei.

Brașov, 22 Februarie 1900.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. actuar.

ULTIME SClKi.
Londra, 5 Martie. Regina victo

ria a renunțat la călătoria sa. Ea 
nu va părăsi anul acesta Anglia. Joi 
regina va sosi aici. ' '■

Roberts e pe drum spre Bloem
fontein. Burii sunt deciși a continua 
resboiul.

Bruxella, 5 Martie. Telegrame din 
Pretoria asigură, că retragerea Bu
rilor din Natal a succes escelent. 
Divizia de sub conducerea lui Mayer 
Lukas s’a retras, prin strîmtorea 
Van Reenen, la Harrysmith, de unde 
a mers cu trenul la Bloemfontein. 
Armata principală de sub conduce
rea 'lui Joubert s’a, retras pe la 
Glencoe.

Burii de sub conducerea lui De 
Wette și Delarey au ocupat posiții 
tari lângă Ostfontein, unde aștepta 
pe Roberts, care nisuesce spre Bloem
fontein. Probabil, că aici se va da 
o luptă decisivă.

Președintele statului liber Oranje 
a sosit în lagerul dela Abraham- 
kraal, unde a ținut Burgherilor o 
vorbire provocându-i, se se gânddscă 
la Majuba și se libereze pe Cronje.

Proprietar: Dr. Âure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul Ia bursa din Viena.
Din 5 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4D/0.......................... 98.10
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 100.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.25
Impr. ung. cu premii........................163.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50
Renta de argint austr.............................99.20
Renta de hârtie austr...............................99.10
Renta de aur austr..................................98.40
LosurI din 1860..................................... 136.75

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.75 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.80 
NapoleondorI.......................................... 19.28
Mărci imperiale germane .... 118.40 
London vista..................................... 242.50
Paris vista.......................................... 96.27 */2
Rente de corone austr. 4°/o • • • 99.—
Note italiene...............................................89.90

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 18.96
Argint român. Cump. 18.70 Vând. 18.75
Napoleond’orl. Cump. 19.08 Vând. 19.14
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30

Ruble RusescI Cump. 2.54 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 118.— Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

ooooooooooo
Oe irândarete

9

O casă cai Stagiu în strada 
Nisipului de sus Nr. 12 (Scheiu) se 
vinde din mână liberă — Doritorii de 
a o cumpera să se adreseze ia pro
prietarul, Brașovul-veohiu stra- 
da lungă nr. 1CS.

OOOOOOOOOOO

2 Nicu Â. Popovicl p
* Doctori n drept, 4$
* ss n
a avocat. ■

Bucuresci, Strada Dionisie 58. £

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re
numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ................................................................2.20

Cuvântări bisericesc! (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II...........................................................1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III................................. 1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu................................1.50

Cuvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu..................................................... 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar.......................................................... 1.—

Catecliese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar...........................................—.40

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului seu, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Duninedeâsca liturgic a celui dintru 
sfinții părintelui nostru loan Chrisostom, 
de loan Boroș..................................... —.25

Manual caleclietic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu................................ —.40

Predice pentru Dnmin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului .....................................................—.80

Predice pe tote Duminecile și serbat, 
(le peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

Rugăciunea D-lui, Tatăl nostru, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș .....— .10

Tipicul preoțesc din cărțile ritual^, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula..................................................... — 10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule 
profesor gimn........................................ —.60

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul...........................—.40

Nu me uita, Cclecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ..................................................... —.10

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia
Lung.......................................................... —.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouve de G-. 
Simu..................................................... — .06

Cântul îu școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor său povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. G-eorgescu .... —.25

Cartea ilustrată, pentru copiii și copile.
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . —.25

Cod ren», Craiul codrului, de George
Simu . . . .  ...........................—.06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V- Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de car! strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul.................................—.28

125 Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc......................................................—.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-humoris- 
tice de Anton. Popp. I. Monoldge. II. Humor 
și satiră. O broșură f6rte petrecătore —.40

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul......................................—.08

Dialogul Țiganului cu S. Petru în pârta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

Doue turturele de aur. Poveste de Laur. 
Ciorbea................................................ —.12

Din t' ecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu . . . ,...........................—.30

țCle negre. Versuri de Petrea dela Clu 
șiti — cu o prefață de G. Simu. . —.15

E onomia pentru școlele poporale, de
T. Roșiu. Ed. II . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Auul- 
Nou, diua nascerei și cRua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, rreoțl, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca 
siunl școlastice, de George Simu . —.20

Filoxera ocenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A, Boca Velcher. —.08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
tiurl a d-lui V. Vetri pentru cl. IV., V., 
Vl., de T. Petrișor, învățător . . -—.40

Gruia lui Novac........................... —.10
Horia lui Pintea Vitâzul . . . —.10
Imierățin țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.08
îndreptar pentru ortografia română.

Regule esplicate și prelucrate pe basa pro
iectului de ortografia al Academiei —.12

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf................................................ —.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp...........................................— .20

Lira Sionnlui său cântarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... — .25

Merinde dela școlă său învățături pen
tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa................................- .60

Miseriile soeiale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar..................................................... — .15

Musa Soineșanâ. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G Simu................................................ - .60

Opși ignrl. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu
Pop. Prețul................................................— .04

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu —.60
Povestea Pascnlui s^u credința deșârtă 

poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08
Parin'ele Nicolae. Schițe din vieța preo

ților, de G. Simu.....................................— 30
Pietatea poporului român său cântări 

evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă

de doi preoți gr. cat. Murășenl din diec. 
gr. cat. a Oradei-marI...........................—.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană......................................................—.10

Prietenul săfânul'ii român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Proba de foc Comediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdan.................................................—.15

Prin morte la victoriă. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan......................................—.10

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile.................................................—.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
șaolarl, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Românul în sat și la oste, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul ......................................................—.15

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Schițe (lin Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn............................................... 1.—
Se aiujim! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ocas., de Tit. V. Gheaja . —.20
Suspine si zimbete de Ant. Pop —.40 
Trandafir și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver- 

suil de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul.......................... —.08
Țisranul și Magnatul său vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastrn. Tradifiune de Geor

ge Simu.....................................................—.06
Versuri de (lor, adunate din poeții ro

mâni de A.............................................. —.25
îndreptar teoretic și practic pentru în

vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția HI....................................................1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană................................................ — .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar........................................ . —.40

Cărți de rugăciuni :
Icona sufletului. Carte de îugăciunl și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., corâsă și amplificată. — Legată 
simplu..................................................... — 50

legată în pânză......................—.80
„ „ piele..................................1.60
„ r catifea . . . 2.60—3.80

Mărgăritariul sufletului. Carte bogată 
de rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu —.50

legat cu pânză........................... —.80
„ „ piele și aurit . . 1.60
„ „ legătură de lux 2.50—3.80

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fdrte frumos ilustrată pentru pruncii șco

lari de.ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat................................................—.22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iodne frumose. Prețul unui esemplar 
legat......................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este........................................................... —.12

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

Din „Literatura poporală'1.
Nr. 1. Moș Tonia Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocanii 
lori din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ........................................................... —.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele, de Do
mețiu Dogariu. Prețul......................—.06

Nr. 3. Insnrătorea Sorelui (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 4. Fiul bucătăresei îmjiSratnlni 
(basm) de Domețiu Dogariu . . . —.06

Nr. 5. Vucârelnl (basm) de Domețiu 
Dogariu................................................ — .06

Nr. 6. Diana, dîna munților și Fata de 
împărat cu manile tăiate (2 basmurl), de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 7 Cine! dialoguri întocmite pentru 
eleviișcolei popor, menite ca producțiunl 
la esamene și alte festivități școl., de 
Domețiu Dogariu................................ —.10

ărti de scolă
3 3

aprobate și recunoscute ca cele mai bune 
și mai metodiceștl, de Vasile Petri.

Nou Abecedar românesc. Edițiun. XII., 
emeDdată și aprobată de înaltul minister 
reg. ung. de culte și instrucțiune publică 
prin emisul seu nr. 16.006 din 1889. Pre
țul unui esemplar legat..................... —.25

Legendar său carte de cetire pentru 
șoolele poporale. Partea I-a : pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică "prin 
emișul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat................................................ —.50

Biblioteca teatrală a „Aurarii11.
Nr. 1. Calea drept» e cea mai bună 

Comediă într’un act de A. Kotzebue, lo
calisată de Corn. Darabant . . . —.10

Nr. 2. Paza Miicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.12

Nr. 3. Otrava de hârciogi. Comediă în
tr’un act, de Ane. Popp .... —.08

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa..................................................... —.10

Nr. 5. Discreția fără voia. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant................................................ —.12

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant .......................................................... —.12

Călindarul „Aurorei“ pe an. 1900. Pre
țul unui esemplar................................ —.30'
prin postă franco................................ —.35'
6 esemplare spedate franco . . . 1.60

„Călindarul Plugarului“ pe an. IbOO.
Prețul unui esemplar......................—.25-
spedat prin postă................................ —.301

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde. 
Recuisite «ie scris pentru școiă și cancelarie. — Tot soiul «le tipărituri oltciose. 

Catalog's și computiari se trimit g'retis si franco ori și cui.
Tore cărțile de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. Mureșîanu din Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


