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Afacerea Banffy.
Nu puțină sensațiune a produs 

în cercurile politice din Budapesta 
și din Viena afacerea Banffy, care 
a înmulțit cjilele acestea șirul afa
cerilor politice și personale din sînul 
deputaților dietali maghiari.

Am arătat la timpul său cum 
politica lui Banffy ărășî a început 
să iese la suprafață și cum influința 
ei în sînul partidului guvernamental 
a început să se manifeste mai tare 
dela lansarea cestiunii naționalită
ților în dietă încdce. De atunci 
Banffy a înființat și un fliar, cu care 
a început lupta pe față contra in
fluenței politicei rivalului seu Co- 
loman Szell.

Cei din oposițiă, cari nu se țin 
de compania lui Eotvos, cel ce era 
în ascuns înțeles cu Banffy și 1 spri
jinea unde numai putea, se plâng 
că în urma atitudinei de cunctator 
a lui Szell și a stărilor destrămate 
din Austria, politica lui Banffy a 
ajuns erăși se domineze. A fost așa- 
dâr o rafinată trăsătură de șac de 
a ataca pe Banffy, — care îșî ma
nifestă deja prea vehement pofta 
de a ajunge ărășl la putere — toc
mai în punctul cel mai delicat, și 
a-1 ataca încă într’un cjiar din Viena, 
care se bucură de mare vacjă la 
curte.

S’a afirmat adecă în acest fliar, 
că intențiunea lui Banffy de a-și da 
dimisiunea din postul de mareșal al 
curții. îșî are isvorul în raporturile 
sale cu ministru-președinte Szell, 
cari sunt așa de încordate, încât la 
retragerea sa Banffy nu a predat 
succesorului seu nici banii adunați la 
1898 pentru scopuri electorale, bani 
adunați din Ungaria, Austria și chiar 
din streiniătate, ea pregătire pentru 
alegerile dietale, ce le avea în ve
dere în anul acela, cari însă nu s’au 
făcut.

Acăsta a fost o împunsătură 
destul de simțibilă, și Banffy s’a și 
grăbit, de a cere satisfacțiă dela cjia- 
rul „Vatorland", făcend din pretin
sul atac o afacere personală. Edito
rul cțiavului „Vaterland" a răspuns 
plenipotențiaților lui Banffy, că el 
n’a avut și n’are nimic personal cu 
acesta și nu i-a trecut prin gând a 
ataca personal pe fostul ministru- 
președinte. Ceea-ce a vrut se aducă 
la cunoscința publică a fost numai, 
că fostul ministru-președinte nu predă 
ministrului președinte de acum fon
durile electorale, ce le-a adunat în 
1898; acesta este o afacere politică, 
ăr nu o cestiune, ce atinge onorea 
personală.

Plenipotențiari lui Banffy nu 
s’au mulțumit cu acăsta lămurire și 
au cerut, ca redacția foiei vienese 
se rectifice scirea adusă, după cum 
ei anume cer. Nu seim încă, ce ati
tudine a observat în urma acăsta 
„Vaterland".

Der acum urmăză momentul 
cel mai interesant. Partida poporală 
maghiară din dietă voesce să facă 
din afacerea lui Banffy o afacere 

politică. Se vorbesce, că ar voi să 
propună punerea în stare de acusa- 
țiune a baronului Banffy. Va să 
(jică putem să ne așteptăm la o dis- 
cusiune și luptă înfocată în dietă 
contra lui Banffy, care când a căcjut 
dela putere înainte cu un an, a ame
nințat, că va mai arăta el odată ce 
pote.

Organul amintitei partide for-] 
mulăză deja de pe acum întrebările 
ce le vor pune lui Banfiy, cerend 
dela el, ca să r.u să ascundă îndă
rătul unei afaceri cavalerescl, ci să 
iese pe plan, să spună însuși cum 
stă lucrul și să declare, fără martori 
și plenipotențiațl, că acusările lui 
„Vaterland" sunt mincinâse. „Să 
declare aceste, decă pote — și de 
le va declara și dovedi oposițiă va 
fi mulțămită, altfel nui(.

Stă aceste întrebări: E adevă
rat, că br. Banffy în 1898 a adunat 
și a primit, pentru a face nouă ale
geri, bani din Ungaria, Austria și din 
străinătate, cu scop de a nimici 
deplin oposițiă decimată la 1896? 
Adevărat e, că a primit și bani 
dinafară pentru acest scop ? Ade
vărat este, că acești bani i-a 
adunat ministru-președinte de-atuncl, 
care nu era ministrul unui partid, 
ci al țării, al monarchului? Adevă
rat e, că acești bani, după-ce a că- 
cjut, nu i-a predat urmașului seu, și 
că printr’asta a voit să arate con
trastul cel mare, ce a esistat și 
esistă între el și urmașul seu?

Astfel s’a. născut acuma o ces
tiune Banffy, pe care amintita opo
sițiă o declară de cestiune eminent 
politică.

Viitorul Austriei. Sub titlul acesta 
publică cunoscutul conducător cehio Pacak 
un articul într’o foiă cehică, discutând asu
pra situațiunei viităre în Austria, după-ce 
parlamentul ar fi disolvat. După părerea 
lui Pacak, o disolvare pdte să fiă păgubi- 
tore numai pentru partida catolică și pen
tru Poloni. Cehilor le este ou totul indi
ferent, ce &e va întâmpla cu adunarea im
periului. Est9 probabil, d’oe! că viitdrea 
cameră va fi mult mai sălbatică, decât cea 
actuală și că îndată după ea o să urmeze 
dbsoltitismul. Cehii însă nu se sparie de 
absolutism; ei sciu, că o parte a funcțio
narilor se bucură deja înainte, că pot să 
năvălâscă asupra națiunei cehice, ca 8:o 
turtăseă la părete. Absolutismul însă, con
tinuă Pacak, nu ține veolnio și sfîrșitul 
lui va fi probabil aoela, că Gestiunile de 
drept public în Austria îșî vor primi o fi- 
râscă soluțiune. Cehii, dioe în fine Pacak, 
n’au nici un interes, ca de dragul salvării 
parlamentului Să se jertfâscă pe sine, căci 
tot dăuna când de sus au suflat vânturi 
reci asupra lor, majoritatea nu s’a espus 
pentru ei. E forte firesc, așadâr, dâcă Cehii 
nu vor lăsa să fiă jupuițl de dragul dreptei 
parlamentare.

Atitudinea Cehilor devine din ce 
în ce mai pronunțatoposițională. Comitetul 
eseoutiv al partidului Cehilor tineri a decis 
să provdce pe deputății cehi la cea mai 
înflăcărată oposițiă contră guvernului.

După „Morlawska Orliceu din Briinn, 
comitetul esecutiv al tinerilor Cehi a in

vitat pe toți cei-ce lucrăză la înființarea 
„consiliului național" să-și alâgă delegați 
în acest consiliu, care are de scop reali- 
sarea egalei îndreptățiri politice și lim- 
bistice a poporului cehie, precum și a 
dreptului public boem, și înălțarea sciinței, 
culturei și economiei naționale cehice.

Născocire de none delicte.
Asupra proiectatei întregiri no- 

velare a codului penal ung., de care 
am făcut amintire în numerul de 
en al foiei ndstre, și prin care mi
nistru de justițiă intenționăză a in
troduce noue delicte speciale reia-, 
five la naționalitățile namaghiare, 
„Sieb. d. Tageblatt11 a scris doue ar
ticole remarcabile.

Cu privire la disposiția propusă, 
prin care se țintesce a mărgini și 
împiedeca ajutorarea din streinătate a 
instituțiunilor de cultură ale națio
nalităților, „Sieb. d. Tageblatt^ 4ice 
între altele:

„In disposiția acesta se observă ten
dința suspectă de a introduce scopuri po
litice în afaceri culturale. De unde îșî ia 
mmistrul de justițiă dreptul de a atribui 
lucrării bisericei și șcdlei și în cercurile na
ționalităților alte intențiunl, decât aoelea, 
ce le are pe drumul cel drept al chiămării 
lor?... Insâmnă de a ignora în mod des- 
prețuitor acâsta lucrare de cultură, când se 
admite, că scolele și bisericele pot fi duș
mane statului, — afară dâeă aeâsta inimi
ciția contra statului se găsesee deja în ni- 
suința, de a-șl desvolta cultura pe terenul 
propriu național și a se ridica, astfel la 
Dumnedeu, și dăcă nu este cel maghiar".

„Mai mult însă răsuflă din aceste dis- 
posițiunl ticălosa nerecunoscință. Tot ce are 
mai bun în oultura ei Ungaria a primit 
din străinătate, începând dela Sfântul Ste
fan, apoi pe timpul regelui Mathia, la curtea 
căruia erau învățații italieni, pănă la pe
dagogii secuiului al 17-lea Opitz, Bister- 
feld, Come.nius și pănă în cjiua de afli, când 
cărțile didactice și planurile de învățământ 
germane sunt traduse în limba maghiară 
și când scolele ungurescl trăiesc din munca 
culturală a Germaniei.

„Și acuma să vină dieta ungară și 
după-ce scolele maghiare organisate, tot ce 
e mai bun, tot: formă și viață, au primit 
cu mânile deschise din străinătate, să nu 
vrâ să lase a întră în țâră cele câte-va pi
cături de ajutorare materială, ce voiesc să 
vină din străinătate pentru școlile nema
ghiare. Nereounoscătdre în cel mai mare 
grad este însă acea ’ proiectată disposiția, 
fiind-că, precum se scie, cu tot. paragraful 
frumos din legea de naționalitate, pentru 
scolele nemaghiare nu se face absolut 
nimio".

„Dâr disposiția din cestiune, cjice „S. 
d. Tagbl.“, vatămă și drepturi esistente, 
cari nu pot fi șterse numai așa per tangen- 
tem prin adausuri novelare la codul penal. 
Constituția bisericei evang-săsescl din Ar
deal enumeră între punctele celelalte ca 
aparținând cercului de activitate al consis- 
torinlui și „mijlocirea de coniribuirt de aju
torare și de mile pentru biserici și scole 
dinăuntru și dinafară". Printr’asta este es- 
chisă orl-ce altă mărginire a acestui drept 
al bisericei săsescl".

*

Despre a doua disposițiă a nou
lui proiect, care amenință cu închi- 
sore de stat și cu amendă mare pe 
cei ce participă la reuniuni, adunări, 
cortegiuri și festivități în streinătate, 
„al căror scop este de a deștepta 
ură în contra unei instituțiunl de 
stat ungare, sâu în contra vre unei 
naționalități, clase sdu confesiuni din 
Ungaria", „Sieb. d. Tageblatt" face 
observațiunile următbre:

„In sine, n’ar fi de dis nimic con
tra cuprinsului acestui paragraf proiec
tat. Nimeni n’o să ațîțe contra instituțiu
nilor etc. din patriă și și mai puțin încă 
din străinătate. Dâr pedepsirea unei astfel 
de fapte e prevăzută deja în codul penal. 
— Tendența deosebită a acestei dispoziții 
se arată tocmai în aceea, că nu e necesară. 
Cel ce ațîță. etc. este după lege pedepsit, 
și sub acăsta lege stă oetățânul ungar și 
când petrece în străinătate. Dâr noua dis
posițiă nu vrâ să dică, că cel ce comite 
păcatul din cestiune e a-se pedepsi, ci vrd 
în genere se îngreuneze, ba mijlocit să oprăscă 
participarea la „reuniuni, adunări, cortegiuri 
și festivități11 în străinătate. De aceea, nu 
numai cel ce comite faptul, cel ce ațîță 
eto., ci cel ce ia parte la o astfel de reu
niune, adunare, are să fiă pedepsit. Urma
rea ar fi, ca nimeni să nu mai cuteze, de 
a lua parte Ia adunări și reuniuni străine, 
dâcă nu vrâ să se espună pericolului de 
a primi pedepse aspre. N’ar pută de es. 
să-i vină în gând odată unei societăți 
geografice, căreia îi aparțin, de a critica 
aspru rebotezarea numelor localităților în 
Ungaria, sâu să-i vină în gând unei adu
nări pedagogioe, la oare iau parte, a con
damna maghiarisarea în massă a numelor 
învățătorilor poporali — și așa „a d'eștepta 
ură", în cașul prim contra unei disposițiuni 
a statului, în cașul al doilea contra unei 
clase esistente în Ungaria? Cine va do
vedi, dâcă luorul se va interpreta așa, că 
reuniunea n’a fost înființată, că adunarea 
n’a fost convooată tocmai pentru scopul 
acesta? Nu trebue ca eu, ca să nu viu în 
conflict cu codul penal, să ies mai bine din 
reuniune și să nu iau parte la adunare?"..

*
Dâr și în altă privință acesta novelă 

e aptă, 4ioe „S. Tagbl.", de a esercita un 
efect discompunător. După cari indioii să 
se judeoe, nu numai decă o persdnă a luat 
parte la o astfel de adunare etc., ci dăcă 
adunarea a avut intențiunea a deștepta 
ură în una din direoțiunile numite? Ra
porturile fiarelor vor fi aici mărturiile 
inoulpătore, și aoeste sunt cu colorit 
de partid. Ce ușor pote dăr să i-se dea 
unui discurs, unei resoluțiunl un ascuțiș, 
care nici n’a fost în intențiunea sdunării! 
Procurorul se va pută țină numai de ra
portul cjiarelor și de numele personelor 
participante, și e în mâna lui de a te pe
depsi și șicana. Ori dâră să se creeze un 
sistem polițieneso internațional, prin care 
în direcțiunea acăsta să se p6tă strict su- 
praveghia cetățenii Btatului în străinătate?...

Cât dispreț — c|’Qe mai departe „S. 
d. Tgbl." — nu e în aousarea și suspițio- 
narea naționalităților, ce-o conține acea 
disposițiă? Cât de mare trebue să fiă abi
sul între oetățenii patriei și cât de mare 
trebue să fiă temerea și frica, că în străi
nătate se țin reuniuni, adunări etc. numai 
spre a demonstra contra Ungariei! Sunt 
stări nesănătâse, produse prin lipsa de iu
bire, ca și prin recea înstrăinare față cu
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naționalitățile țării și prin propria con- 
soiință rea...

De ne va întreba oine-va — încheiă 
„S. d. Tgbl.“ — de ce ne ridioăm vocea 
deja acum, când încă proiectul nu s’a pre- 
sentat anchetei? De aoeea, pentru-e& noi 
deja în acăsta presentare unei anchete, ve
dem un pas, ce amenință direct pacea în 
patriă și printr’asta binele statului, un pas 
făcut pe povârnișul tratării naționali
tăților...

Din „Reichsrath“.
Camera seniorilor din Austria a ter

minat alaltăerl desbaterea asupra progra
mului guvernului. Aici programul ministe
riului Koerber a întimpinat aprope din 
partea tuturor aprobare. Vorbitorii partidei 
progresiste germane principele Carol Auers- 
perg și principele FurstenbergBau accentuat 
necesitatea de a se stabili prin lege limba 
germană ca limbă mijlocitore.

Minist.rul-președinte Koerber cji.se între 
altele că, după cum crede el, vor sosi mo
mente, în cari interesele comune vor în
vinge interesele naționale. Mulțumesce ca
merei seniorilor, că e gata de a sprijini 
guvernul la soluțiunea cestiunei naționale. 
In cestiunea limbilor trebue să se facă des
tul înainte de t6te trebuințelor faptice. 
Pentru acăsta însă e de lipsă, ca tote par
tidele să arate prevenire și curaj. Confe- 
rența de înțelegere a ajuns a-se uni asupra 
câtorva puncte. Guvernul o consideră nu
mai vremelnic întreruptă și speră, că con- 
tinuându-se va aduce și mai bune resul- 
tate. Stagnarea lucrărilor parlamentului e 
forte durerosă. Guvernul, dice, e condus 
numai de gândul la salutea imperiului.

Dr. Rieger, conducătorul Ceh'lor bă
trâni, accentueză, că cu tote neînțelegerile, 
ce se vor fi ivit între națiunea cehică și 
dinastiă în timpul din urmă, e convins, că 
trebue să se împace, pentru-că au lipsă una 
de alta și nu se pote cugeta una fără de 
alta. Guvernul, dice, prin convocarea con- 
ferenței de înțelegere a pășit pe drumul 
adevărat. încât pentru soluțiunea oestiunei 
limbilor însă e de părere, că ea n’are să 
se facă în „Reichsrathu, ci în dietă. Vor- 
besce de agitațiunile în Boemia ale partidei 
estreme germane, care nu e austriacă, căci 
țintesce la unirea tuturor Germanilor în- 
tr’un imperiu. Acâstă partidă cresce mereu 
și ea terorisâză și alte elemente moderate. 
Ei nu-i convine să se facă pace; vră să 
susțină ferberea, ca să-și ajungă scopul. 
Germanii în Boemia se tem, că-i vor ma- 
jorisa Cehii, dăr aoeștia au destulă minte, 
ca se nu-i împingă prin asuprire în brațele 
admiratorilor lui Bismarck. Mai departe ac- 
centuâză neoesitatea, ca să se schimbe cons
tituția și combate idea unei egemonii ger
mane și a limbei de stat germane pentru 
Austria. Trebue să se creeze o constituția, 
care să satisfacă tuturor cerințelor.

Prințul Cari Auersperg : Protesteză în 
contra suspiționărei lui Rieger, că nu toți 
Germanii ar fi buni austriacl și di°e, că 
Germanii vor țină tare la constituția asis
tentă și nu se vor învoi nicl-odată la o 
schimbare său delăturare a ei.

Afaoerea Banffy - „Vaterlandu 
preocupă viu cercurile din Budapesta. Seim, 
că mandatarii lui Banffy nu s’au mulțumit 
cu rectifioarea publicată de fdia vienesă, 
decât numai în ceea-ce privesce partea 
personală, că adecă „Vaterland“ n’a vrut 
să se atingă de onărea individuală a lui 
Banffy. Cu partea politică a rectificării nu 
sunt mulțumiți, și de aceea martorii lui 
Banffy pretind : 1) publicarea unei reotifi- 
cărl în sensul, că Banffy ca ministru-pre
ședinte, și ca președintele partidei liberale 
a pus la disposiția urmașului său, tot de 
ceea-ce a dispus, n’a lăsat nici mai mult, 
nici mai puțin după sine; 2) In ce pri
vesce cassa eleotorală dela 1898, pretind să 
se constate, că o astfel de cassă n’aesistat 
și că prin urmare, br. Banffy n’a putut 
rețină nimio la sine, său la alții o astfel de 
cassă; 3) Pretind, în fine, ca „Vaterland“ 
să număscă pe autorul notiței, căci la cas 

contrar vor cere satisfacția cavalăscă dela 
redactorul numitei foi.

înainte de redactarea declarațiunei au 
fost lungi discusiuni între Banffy și man
datarii săi, apoi între aceștia, Fejervary, 
Tisza K., Zeyk și Pulszky. Declarațiunea a 
fost satisfăcută și prin ministru-președinte 
Szell, deore-ce banffyiștii pretind ca Szell 
să declare, că la Banffy nu se află nici un 
fel de cassă de bani, ce i-ar fi adunat pe 
câud era ministru-președinte.

„ Budapesti Ilirlap* primesce din Viena 
scirea sensațională, că din cercurile compe
tente br. Banffy a fost provocat să-șl dea di- 
misia din postul de măesiru suprem la curte.

Deschiderea esposiției univer
sale din Paris se va face de cătră pre
ședintele republieei Loubet în 14 Aprilie 
n. 1900 și marele public va pută se visi- 
teze esposiția începând din 15 Aprilie.

Maghîarisarea numelor în 1899.
Ungurii sunt de credință, că prin 

maghiansărl de nume cu forța îșl vor spori 
neamul așa, că cel mult în 50 de ani nu
mai picior de Ungur are să se găsăscă dela 
Laita și pănă la Carpații Transilvaniei. 
Credința acăsta i-a fanatisat așa de tare, 
încât un șovinist incarnat ar sta să-ți scătă 
ochii, dăcă i-ai spuue, că prin maghiarisa- 
rea numelor du forța — căci de bună-voiă 
numai Jidovii și renegații îșl lapădă nu
mele lor — n’au făcut niol o ispravă.

Turbarea maghiarizării numelor bân- 
tue mai ales de prin 1895 încoce, când 
faimosul Banffy a ajuns să se cocoțăscă în 
fruntea trebilor țării. S’au constituit birouri 
prin țâră și s’a dat ordin chiar dela gu
vern, ca toți slușbașii să-și ia nume ungu
resc!. In privința acăsta au rămas pentru 
tot-dăuna de tristă și revoltătore amintire 
presiunile din oficiu, ce s’au făout asupra 
nenorociților împiegațl și muncitori nema
ghiari de pe la căile ferate ungare. Dea- 
semenea se va reaminti cu scârbă mișcarea, 
ca s’a pornit printre dăscălașii unguri, în 
frunte cu inspectorii reg. de școle, in direc
ția de-a sili pe învățătorii de stat, comu
nali etc. să-și maghiariseze numele.

Despre succesul acestei campanii de 
maghiarisare se face raport în fiă-care an. 
In 1898 s’a constatat însă, că maghiarisă- 
rile de felul acesta au dat un resultat mai 
slab decât în 1897, în 1899 mai slab de
cât în 1898. Așa ne spune cel puțin o sta
tistică, co-o publică faimosul mâncător de 
nume nemaghiăre Telkes Simon, în statis
tica sa pe anul trecut 1899.

Pe basa datelor ministeriului de in
terne, Telkes oonstată cu durere, că în 
1899 numai 3240 de individl au „peti
ționar pentru „ schimbarea “ numelor, 
adecă mai puțin cu 3482 ca în 1898, adecă 
ou 51 8O°/0- Constatarea acăsta e forte simp
tomatică. Oausa scăderii cifrelor o aflăm 
noi în aceea, că Jidovii și renegații și-au 
maghiarisat deja numele în anii precedențl 
și că anul trecut și-l’au maghiarisat mai 
ales acele elemente fără patriă și stare, 
oarl au imigrat în Ungaria. Asta apare și 
din constatarea lui Telkes, că în notele 
ministeriului de interne, cea mai mare parte 
din aceia, cari și-au maghiarisat numele, 
sunt trecuțl oa omeni fără ocupațiune. Afară 
de aceștia șl au maghirisat numele aprope 
esclusiv funcționari și servitori dela căile 
ferate, dela postă, funcționărașl de pe la 
administrația, gendarml, finanțî, pădurari, 
teatraliștî, studențl, agențl, calfe etc., va 
să cp°â tot ămenl fără stare mai bună.

După religia cei mai mulțl sunt mo- 
saicl, 1634, rom. cat. 1232, greco-oat. (ru
teni) 106, gr. or. 30 etc. După naționalitate 
nu-i împarte statistica. Da ce să-i și îm
partă, când vedem, că jumătate din cei-ce 
și-au maghiarisat numele sunt și aoum 
Jidovii.

Așa-dăr maghiarisarea numelor merge 
binișor calea racului. Dăr șoviniștii sunt 
scrintițl și orbiți de patimă și nu văd, oă 
se espun rîsului ămenilor cu mintea la loc.

SUIRILE DILEI.
— 24 Februarie v.

Secțiunea artelor frnnidse din Bu- 
curesol a ținut o ședință în sala Ateneului, 
la care au luat parte d-nii N. Grigorescu, 
Mirea, Stănoesou, Voinescu, G. S. Ștefă- 
nescut și alții. S’a hotărît: Alegerea unei 
oomisii, care să culâgă scenele din istoria 
culturală a Românilor, destinate a figura 
în Marea Frescă a Ateneului. Acâstă comi
sia se compune din d-nii: Grigorescu, Mincu, 
G. Dem. Theodorescu, N. Stănescu, V. A. 
Urechiă. Primul și ultimul tablou au fost 
deja alese. întâiul va representa trecerea 
oștilor romane, în frunte cu Traian, peste po 
dul lui Apolodor pentru a cuceri Dacia. Ul
timul tablou va representa încoronarea dom
nitorului Carol I ca Rege al României. 
Pentru esecutarea acestor două tablouri se 
va publica un concurs între pictorii ro
mâni. A doua hotărîre, care s’a luat e ur- 
mătdrea ; In cursul lunei Martie se vor da 
două concerte, la cari se vor cânta buoățl 
din vechia nostră musică națională.

Principele Ferdinand al României 
va pleca Joi în Italia, însoțit de d-nii: ge
neralul Boerescu, maior A. Dumitrescu, Dr. 
Romalo, Dr. Trangott, Tamm și de miss 
Winter. In Intalia principele se va întâlni 
cu principesa Maria și mica principesa 
Maria.

Cum se face dreptate celor ce o 
caută la. judecătoriile maghiare, se pote 
oonstata — dice ‘Trib.11 din Sibiiu — din 
următorul cas : La judecătoria cu jurați 
din Timișdra avea să se țină pertractare fi
nală într’o afaoere, în care erau numai Ro
mâni dela sate implicați. înainte de înce
perea pertractărei, presidentul a adresat în
trebare juraților, dâoă înțeleg perfect de bine 
limba maghiară, și pe unul, care dicea, că 
nu e destul de tare în ea, l’a dat afară. 
N’a întrebat însă nimeni, dăcă jurații sciu ro- 
măhesce, ca să înțelăgă pe cei împricinați.

Cununia veduvei archiducese Ste
fania se va face, spune „P. Ll.“, în 21 
Martie în Miramare. In călătoria sa, arohi- 
ducesa va fi însoțită de fiica ei, de maes
trul suprem de ourte contele Choloniewsky, 
de contele Condenhove, Palffy și Szechenyi, 
dame de onore, și de un medic. Actul cu
nuniei se va faoe în tâtă liniștea, funcțio
nând ca preot eununător plebanul de curte 
Laur. Mayer.

Contra legei lui Heinze. In cerou- 
rile literare și artistice ale Germaniei au în
ceput să se facă mișcări de protest în 
contra legei lui Heinze. Toți literații și ar
tiștii din Berlin sunt convocațl la o șe
dință de protestare, la care vor lua cuvân
tul Sudermann, Eberlein și Herman Nissen. 
Un comitet oompus din Theodor Momsen, 
Reinhold Begas, Ernst v. Wildenbruch și 
Max Lieberman vor face cj'lele acestea 
apelul ouvenit. De-asemenea întră în luptă 
societatea germană artistică sub conduce
rea lui Anton Werner, societatea, literară 
din Berlin, chiar și Academia artelor in
structive. Societatea pressei din Berlin, în 
ultima sa întrunire generală, a luat o ho
tărîre, în care arată, că legea lui Heinze 
este dăunătore întregei culturi inteleotuaie și 
artistice a poporului german. Pe de altă 
parte gazetele agrare și clericale răspân- 
deso svonul, oă representanții mai multor 
partide din Reichstag s’au înțeles asupra 
înșghebărei unui paragraf special pentru 
teatru, care va corăspunde și dorinței gu
vernului. In cas, dăcă acâstă scire se va 
adeveri, atunci g«zeta „Volks-Zeitung" pro- 
v6că pe minoritatea din parlament a trece 
la obstructionism și a împedeca venirea 
legei lui HeiDze în a treia disouțiă.

Sinucideri în Secuime. In oomitatul 
Treiscaunelor sinuciderile par a fi devenit 
o adevărată epidemiă printre Săoui. In ca
lele din urmă, după cum spune o foiă ud- 
gurâscă, s’au ivit cinci cașuri de sinuci
dere. Unul dintre sinucigași, ou numele 
Kovâcs Ferencz din Sepși-Sângeorgiu, s’a 
dus la câmp ca să se spânzure de-o salcă. 
înainte însă de-a săvîrși acăsta, s’a îmbă
tat bine cu rachiu, oa „să aibă curagitt“, 

apoi s’a spendurat ou un ștreang de orenga 
unei sălol, dâr pe calea acăsta nu i-a suc
ces să se ombre, căci ștrângul s’a rupt și 
Săcuiul a căcjut într’o baltă, ce se afla sub 
salcă. Balta nu era adânoă, dăr sinucigașul 
șl-a găsit și aci mârtea, deore-ce fiind beat, 
nu s’a putut ridica din baltă și s’a înecat.

Notar public în Arad. D-l loan 
Beleș, deputat dietal guvernamental și ad
vocat, fu numit notar publio r. în Arad.

RSsboiiî între Costa-Rica și Nica
ragua. Se vestesoe din Washington lui 
„Morning Post“ cu data de 4 Martie, oă o 
depeșă din Greytown spune, că Republica 
Costa-Biga are de gând să declare răsboiîî 
Nicaraguăi.

Rusia în Persia. Gazeta de Peters
burg face cunoscut: O societate persiană 
de drumuri de fer se va constitui dilele 
acestea în Petersburg. Se cjice ou siguranță, 
că unul din porturile Persiei va fi luat în 
arendă eu aceleași condiții ca și Port- 
Arthur. In cas, când nu se va putâ „ajungă 
în mod paclnicu, se va întrebuința forța. 
Trupele sunt gata.

lurburările de stradă în Belfast. 
Se anunță din Belfast, în Irlanda, oă ou 
ocasia venirei soirilor despre capitularea lui 
Gronje și despresurarea Ladysmitului, s’au 
ivit mari turburărl între oranjiștl și na
ționaliști.

Resunet din Bihor.
— 21 Febr. (5 Martie n.) 1900.

In Nr. 33 al „Tribunei Poporului11, a 
cjiarului frățietății dela Arad, un erou de 
tufă, oare din smidariîl du-ș! arată fața, oi 
numai ghiarele, sub numele de Cunclator 
înoeroându-se a descrie stările politice și 
sociale din Bihor, se demite la personali
tăți. înainte de tdte trage cu buretele peste 
renascerea Bihorului, începută la anul 1851, 
nu vrâ să scie de acțiunea Românilor 
dela 1870 pănă la 1899, ci provocâudu-se 
la trei crai dela răsărit, mândri brehenl 
de primăvară, elice că aceștia au deșteptat 
viața națională în Bihor și aceștia au dat 
nascere „Bihoreneiu.

Acești trei frați, numiți tineri, fiind 
stimați și de noi, credem că ou modestia 
lor vor declina dela sine lauda, oe nu șl-o 
arogă, și vor dioe, că înființarea „Biho- 
renei“ se datoresoe fundatorilor, între cari 
sunt mai mulțl veterani, ounoscuțl publi
cului româneso, și numele acestora au stâr
nit încrederea publioului. Dăcă am sci ou 
oine stăm de vorbă, am arăta și acțiunea 
Românilor bihorenl în timpul de 30 de 
ani dela 1870 pănă în present; la acâstă 
ostenâlă însă De vom supune atunci, când 
lucrul va deveni serios.

După acâsta uvertură, tufariul se aeață 
de persona d-lui advocat Nic. Zigre, acu- 
sându-1, că el a pricinuit deoadența și 
amorțirea vieții românesol în Qradea-mare. 
O aserțiune stupidă. Dâoă un individ/ seu 
chiar familia sa s’ar lăpăda, renega de na
țiunea lor, aceștia pot âre să tragă după 
sine pe locuitorii unui oraș, său ai unui 
comitat întreg? Puțin respect are „Cuno- 
tatorul“ de Românii oradanl și bihorenl. 
Adecă să fiă așa de simpli, să se dea după 
gustul unuia, sâu a familiei lui, și să arnor- 
țâscă toți, ca la poruncă? Clica aradană 
pote merge pe acest calapod, dâr alții nu! 
Noi însă seim contrarul despre d-l Zigre, 
și anume: că el a fost și este sufletul 
vieții româDescI îu familia Poenariu; și 
toți băieții și fetele sale au oăpătat ores- 
cere românâsoă. Pănă când eroul de tufă 
nu va veni ou oasurl concrete, declarăm 
de columniă acea denunțare a lui, că îna
intea Ungurilor Zigre s’a impus de bun 
patriot (cu înțelesul duplioității), căci noi 
soim positiv, că în tote adunările și ao- 
țiunile românesc! din Oradea și Bihor 
Zigre a luat parte activă, și niol când nu 
s’a retras dela împlinirea datorinței na
ționale. A fost el și la conferințe politice 
naționale, ce va și dovedi, dâcă „Cuncta- 
torul“ îșl va lăpăda masoa, — ba a fost 
ales și în comisiunl.

Voind „Cunctator11 a înegri pe D. 
Zigre, ca starea miserabilă a administra-
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țiunei bisericescl și școlare în Bihor, de- 
josesoe însuși Consistoriul și pe toți pro
topopii, ba și guvernarea de mai mulțl 
ani a actualului episcop, a părintelui Gol- 
diș, oa fost vicar. ,Cuuctator** stăruind a 
dovedi atotputernicia d-lui Zigre, se face 
ridiculos, singur îi înaltă nimbul. Căci un 
domnitor absolutistic pdte cu puterea să 
supună pe toți, un simplu cetățân însă 
numai atunci pdte deveni stăpânitor peste 
mințile și sufletele consoților săi, dâcă po
sedă calitățile superiors și tăria de caracter 
de a conduce.

Dâr, d-le „Cunetator**, pentru-ce a 
fost d-1 Zigre ales mai în tdte comteiunile 
sinodale și congresuale ale Metropoliei, nu 
numai odată, oi totdâuua?

Și cum se întâmplă, că numai după 
26 de ani se faoe întrebarea, că cine l’a 
pus pe d-1 Zigre seoretar consistorial, și 
că aoâsta „vacă de muls1* e incompatibilă 
eu advocatura privată? Dâcă este vre-un 
regulament în alta privință, părintele Groldiș 
cât a stat vicar în Oradea de ce nu s’a 
folosit de el ?

Avem firmă credință, că „Cunetator** 
nu e din Bihor, ci născut în oficina „Tri
bunei Poporului1*, în care se pomenesce 
cu predilecțiune vaca de muls, de a cărei 
lapte s’a folosit și unul dre careva din pă- 

■rinții sufletescl ai acestui cjiar, deși nu 
merita acel lapte, ci numai lovitura de 
picior a vacei.

Cu tdte injuriile aduse d-)ui Zigre, 
el este ales vicepreședinte al „Bihorenei11, 
și mai recent președinte al despărțămân
tului Oradan, fără ca opiniunea publică 
și încrederea generală să țină rost de votul 
d-lui „Cunetator**.

Dâr nu „Cunetator** este chemat a 
judeca faptele d-lui Zigre, săvârșite pe te
renul bisericesc și școlar, ci Consistoriul 
Oradan; nici socotelile fundațiunei Zsi- 
gaiane ale d-lui Zigre nu este el chemata 

■le controla, ci Senatul acestei fuudaținn'I, 
și peste tot sunt chemate a face aoestea 
autoritățile superiore, înaintea cărora, dâcă 
va cere trebuința, d-1 Zigre îșl va soi 
apăra posițiunea sa.

Nu de astea îl ddre pe „Cunetator**, 
oi de alegerile apropiate sinodale. Se teme, 
că în Bihor nu vor pută eși din urnă cli- 
■cașii arădaul, oarl având majoritatea, ar 
voi să dotnineze, să sdrobâscă așa numi
tele neamuri, ca apoi să vină altele; va să 
■cjioă „soulați-vă, ca să ședem și noi**, căci 
duhul modern așa guvernâză biserica.

Censor. 

RSsboinl din Africa sudică.
La Londra și pretutindeni se aștâptă 

•cu mare încordare momentul luptei deci
sive. Lupta acâsta se crede, că se va da 
•cam la 8 chiiometri depărtare de Paarde- 
berg, pe țărmii rîului Modder, unde Burii, 
după obiceiul lor, au ocupat posiții pe 
•nisoe înălțimi întărite ou șanțuri. Nu se 
scie încă positiv, câți Buri se află acolo; 
•se scie însă, că Roberts are aid oincl bri 
găcjl, va să cjicâ. sunt în preponderanță 
față cu Burii, și terenul de atac încă le e 
favorabil.

După cum se vestesce agenției „Reu- 
ter“ din Capstadt, o altă trupă englesă a 
plecat din Kimberley spre nord, probabil 
pentru a libera Mafeking-ul, său — ceea-ce 
e și mai probabil — pentru a trece peste 
rîul Vaal și a năvăli în Transvaal. Englesii 
vor adecă să ataoe de-odată atnbe repu- 
blicele.

E curios, că pe când Burii s’au re- 
fras aprdpe din tote posițiiie, ce le ocupa
seră în coloniile englese, guvernatorul Mil
ner din Capland a proclamat starea de răs- 
bolii în mai multe districte (Prieska, Ken- 
hardt, Vriststown și Barklywest), în cari 
■Olandesii au prins armele contra domina- 
țiunei englese.

fetă soirile mai nouă:

Burii nu cedeză.

Din Londra se telegrafâză, că posiția 
de luptă a Burilor lângă Ostfontein se es- 
tinde pe un teren de 8 chiiometri. Flanoul 
lor drept se află pe-o spinare de munte 
lungă, pe partea nordică a rîului și între

munte și rîu. Pe țărmul sudic se află flan
cul stâng, er centrul e situat pe oele 6 oo- 
line. Flancul stâng a înaintat câte-va cj'^e 
mai înainte spre sud. Noua posițiă de 
luptă a Burilor este aprdpe imposibil de 
încunjurat. Președintele oranjean Steyn se 
află în lagărul bur. La cas când Burii ar 
fi învinși, el va numi un guvern provisor 
și președintele se va refugia la Pretoria 
pentru inițiarea negooierilor de pace.

Acestea se spun din isvor engles.
Agentul transvaalian din Bruxella pu

blică informațiunea, că după scirile, ce a 
primit în urmă, înaintarea Englesilor spre 
Bloemfontein s’a împiedecat. Generalul French, 
care deja în 28 Febr. a plecat spre Bloem
fontein, n’a putut să înainteze, dedreoe di
vizia lui De ~Wette l’a oprit. Trupele lui Ga- 
tacre, Clements și Brabant de asemenea nu 
pot să înainteze. Buller nisuesce a-se uni 
cu Roberts treoend muntele Draken, însă 
Burii au ocupat tote strîmtorile și nu lasă 
pe EnglesI să trâoă. Situația așa-dâr s’a 
îmbunătățit în ultimele dile pentru Buri, 
căci aceștia au timp, ca să-și îutărâscă pre
tutindeni posițiunile.

Din Colesbcrg i-se vestesce agenției 
„Reuter1* din Londra cu data de & 1. c., 
că Burii țin încă ocupate înălțimile de pe 
țărmul sudic al rîului Oranje.

Lupta dela Dordrecht.

Generalul engles Brabant a avut o 
luptă la Dordrecht cu Burii. Lupta a fost 
crâncenă, căci Burii au apărat vitejesce 
fiă-care pălmac de pământ, pricinuind pier
deri însemnate Englesilor. In fine însă to
tuși Englesii i-au răsbit pe Buri, cari s’au 
retras fără pierderi seriose, ducând cu ei 
carăle și tunurile.

Condiții de pace.

Agentul transvaalian Dr. Leyds din 
Bruxella declară, cum am semnalat și erl, 
că conditio sine qua non a ori cărei păci 
este garantarea necondiționată a independen
ței statelor bure. In schimb Burii sunt aple
cați a resolva cestiunea Uitlenderilor după 
cum doresce Anglia. De vor voi însă En
glesii să aDecteze republicele, Burii mai bu
curos îșl vor pustii orașele și părăsindu-și ve
trele dimpreună cu femei și copii, vor emigra 
— dâr sub dominațiune englesă nu vor ră
mâne. Dr. Leyds află a fi de însămnătate, 
ca Anglia să o scie acâsta.

Loteria de Stat sistem Preda.
Sistemul de pănă acjl al loteriilor par- 

' ticulare, precum și al celor de Stat, este 
pretutindeni condamnat, mai ales pentru 
imoralitatea, pe care el o încurajâză. In oele 
mai multe State omenii politici s’au ridicat 
în oontra acestui nenorocit sistem, dâr fis
cul li se împctrivesce, pentru-că el, oare 
încasâza acjl milione pe urma loteriilor, nu 
vrâ să audă de desființarea lor.

Idealul loteriei de Stat ar fi, ca ea să 
fiă așa fel Organisată, ca biletele de loterie, 
odată cumpărate de public, să nu-șl mai 
potă perde valorea, nici după tragere, în niol 
un chip. Cu alte cuvinte, hazardul sâu no
rocul să efeoteze numai procentele sumelor 
oe resultă din venejarea biletelor. In modul 
acesta loteria nu numai că ar înceta a fi 
imorală, dâr mai mult ea s’ar transforma 
într’un. admirabil sistem de economii pe se- 
ma cumpărătorilor de bilete.

Acest mare principiu l’a avut distin
sul nostru compatriot, d. D. |A7. Preda, în 
vedere , și după studii de 20 de ani, el a 
isbutit eă-i găsâsoă formula, care să-l în
trupeze. D-1 D. N. Preda, care a petrecut 
20 de ani în Paris, este acjl o celebritate 
financiară nu numai îu capitala Franței, 
ci și în Austria, în Italia, Ungaria eto. D-1 
Preda este în tratative cu mai multe gu
verne, cărora li-a espus deosebitele sale sis
teme financiare, pe care economiștii prac
tici din Apus le-au considerat și le consi
deră ingeniose. Vestitul fost ministru de 
finanțe și ministru-președinte al Ungariei 
d. Al. 'Weclcerle, cjice în corespondența sa 
ou d. Preda, între altele:

Budapesta 17 Martie.
„Am studiat ou multă plăcere frumd- 

sa d-tale operă relativă la reforma loteriei,. .** 

er la 26 Aprilie 1898, d. Veokerle scrie 
între altele: „Mărturiseso, domnul meu, că 
opera d-vdstră este fârte remarcabilă ...“

Marele fliar din Viena „Deutsches 
Volksblatt1*, care s’a ocupat de nenumărate- 
orl de ideile d-lui Preda, dice, d. p. în No. 
dela 3 Sept. 1898: „Formala iui Preda 
având o însemnătate economică colosală, 
am couvincțiunea, că întregul său sistem 
este vrednic de studiul popârelor și al gu
vernului Austriei, cărora îl recomand și îl 
dedic...1* etc.

In anul 1898 deputatul la Camera 
Austriei, d. dr. Iosef Schlesinger, tovarășul 
de luptă al primarului dr. Lueger, a pre- 
sentat ministrului de finanțe d-nul Kaizl 
un Memoriu. „Institutul System Preda** 
expune ministrului necesitatea de a se în
ființa în Austria acest institut.

Tratativele în acâstă privință conti
nuă între d. Preda și mai mulțl fruntași 
ai politicei austriaco. Am pute înșira o se
rie întrâgă de financiari și miniștri din 
Italia, Franța etc. cari tr țl vor să dea ființă 
proiectelor d-lui Preda. Intr’o scriere pe 
care a scos’o (filele acestea de sub tipar, 
marele nostru compatriot arată principiile 
lotăriei de stat moralisată și ale b&noii in
dustriale rurale.

Planul acesta pdte deveni de-o fdrte 
mare însemnătate pentru viitorul nostru 
financiar. („Rom. Jună“)

E^ulțămîtă publică.
Conducerea Reuniunei sciențificeși de 

casină militară nu pdte destul de iute să 
mulțămâscă în particular și personal, cum 
ar dori, tuturor P. O. domne și domni, co
piilor celor mult drăguți și buuilor părinți 
pentru ooncursul lor amicabil și plm de 
suoces la aranjarea seratelor de diletanțl 
în favorul „Grucei Roșii**.

De aceea adresâză pe calea aoâsta 
tuturor pârtiei pan ți lor numiți fierbintea ru- 
gare, de a primi cea mai sinceră și căldu- 
rosă mulțămită în forma acâsta, pentru de
votatul concurs nu numai leal, ci care 
nu s’a retras nici dela jertfe însem
nate materiale. Să fiă siguri de recunoscința 
durabilă a presidiului Reuniunei.

Dorim ca participanților să le rămână 
o amintire plăcută a cjilelor de 5 și 6 Mar
tie 19C0 și a probelor și esercițiilor, oe 
li-au premers.

Dorim în deosebi, țea în inimile pri- 
mitore ale drăguților copii să rămână pen
tru totă viața neștârsă gingașa amintire a 
acelor dre, ce le-au gustat cu plăcerea dansu
lui precum ei înșiși au încântat pe tineri și bă
trâni în tabloul strălucit în oolorl și fru
mos alintat al jocului lor plm de viață.

Președintele Reuniunei:
Francisc Rieger, colonel.

ULTIME «Uliii.
Budapesta, 8 Martie. In ședința 

secretă, în care s’a discutat aface
rea Banffy, Ugron a declarat, că el 
a scris articolul contra lui Banffy în 
„Vaterland** (Mare sensațiune).

Paris, 7 Martie. înfrângerile Bu
rilor au făcut se isbucndscă aici și 
mai mult ura contra Angliei. „Fz- 
garo“ și „Echo de Paris“ publică ca
ricaturi ironice contra Englesilor, 
Quesnag de Beaurepaire atacă vio
lent pe Englesî, Fr. Copee numesce 
pe Cronje „un Leonida**, er „Libre 
Parole“ pune în prospect un apropiat 
râsboiu între Francia și Anglia. Pe 
bulevardul Poissonuiâre șese tineri 
au bătut reu pe un Engles și în lo
curi publice Englesii sunt espușl la 
insulte.

Londra, 7 Martie. înaintarea En
glesilor în statul liber Oranje întâm
pină tot mai mari piedeci. Numai 
acum a eșit la ivâlă, că Burii au 
pus la timpul seu mâna pe un mare 
transport de provieiuni englese, ceea 
ce a causat, că Englesii sufer lipse 
așa de mari, încât ovăsul destinat 
cailor a trebuit se fiă măcinat și 
împărțit la soldați. Englesii au lipsă 
mare de cai. Cavaleria lui French, fă
când o iscodă pe țertnul nordic al 
rîului Modder, a dat peste un deta

șament bur de transport și l’a ata
cat. Burii înse în mare numer au 
bătut și respins pe EnglesI. Burii se 
întăresc cu șanțuri, ei au așe4at 8 
tunuri pe colina cea mai înaltă și ' 
au întărit alte numerose coline.

Bruxella, 7 Martie. Roberts a 
trimis 10,000 pentru a libera Mafe
king-ul. Armata liberatbre e în luptă 
cu divizia Iui De Wette, care împie
decă cu succes înaintarea Englesilor. 
Burii și-au dus cu ei din Dordrecht 
tote tunurile și au ajuns necontur» 
bați la frontieră.

Petersburg, 7 Martie. In cercurile 
diplomatice de aici se crede, că in- 
tervenirea în favorul Burilor va lua 
în curând forme concrete. Tote foile 
rusesc! urgitâză intervenirea și „Ros- 
sija“ dă espresiune părerii, că Eu
ropa ar plăti scump, dâcă și mai de
parte ar mai păstra neutralitatea față 
cu Anglia.

Londra, 7 Martie. Guvernul a 
provocat coloniile să trimită trupe 
Ia Africa. In general se crede, că 
urgitarea adunării trupelor în colonii 
se face din temerea, că în Asia se 
vor nasce complicațiunl.

O nouă întrebuințare a telegra
fului fără sîrmă. Marconi, lajîntoroerea 
sa din America și la o distanța de 1.00 
kilometri de costa englesă, unde se găsesc 
aparate fără sîrmă, a trimis telegrame și a 
primit îndată și răspuns, cari arătau scirile 
cele mai nouă despre răsboiul din Afrioa 
de sud. Marconi a tipărit imediat aceste 
raporte și le-a vândut sub numele „Trans
atlantic Times" la pasageri pe preț de 1 
leu exemplarul. Aoâstă înoercare atât de 
bine reușită a avut ca urmare, că societă
țile de navigațiunl eDglese și americane au 
luat hotărîrea dă a introduce telegrafia 
fără sîrmă și pe vaporele lor, pentru-ca vo
iajorii se aibă posibilitatea de pe bordul 
vaporului pe oare voiajază să primâscă scirl 
dela rudele lor și mai ales să pdtă da avi- 
suri ia diferitele hoteluri pentru rețineri de 
dineuri și odăi.

Tipografia pe câmpul de răsboiu. 
țliaiul oficial „Volksteim1*, cel mai impor
tant din Transvaal, se redacteză, se cu
lege și se tipăresce în câmpul de răsboitî, 
în chiar ouartierul general al armatei bure. 
Intrâga tipografia e instalată într’un vagon 
mare, oare se transportă cu boi. Redactorii 
scriu articolele pe câmp, âr în âre libere 
se duc de se luptă în rândurile armatei.

ljn miliardar generos. Cu oeasia 
unui prooes de miliâne, care se judecă acum 
la New-York, a venit vorba și despre mi
liardarul Cornegie. Născut în 1848 la Pitts
burg, el câștiga șâse franol pe săptămână. 
AstădI are o avere de mai mult de un mi
liard și un venit cjilnic d0 250,000 Tei. 
Cum a făout averea ar fi greu de spus. 
Interesant însă e modul, oum oheltuesoe și 
oe gândesoe miliardarul. El, ou totul contrar 
de vederile altor milionari, află oorăot a 
folosi banii pentru ușurarea miseriei ome- 
nescl și astfel voesce să distrugă prima 
oausă a miseriei, ignoranța, după părerea sa, 
și astfel a cheltuit în mai puțin de dece 
ani șese-cjecl milione pentru universitățile 
poporale. Institutul poporal, cel mai mag
nific palat din Edimburg, e construit de 
acest miliardar. In ce privesce părerile 
sale, el plecă dela axioma, că „orl-ce om, 
care more bogat, dovedesce că a fost un ne
cinsti* și astfel nu este instituția de bine
facere, care să nu numere pe Corneg'e 
între fruntașii săi.

Literatură.
A apărut: „Extras din tarifele de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900“. Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pdte procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu'1 
«lin Brașov, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri literare pentru popor.
Poveștile Peleșului, eminentele no

vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
or. (cu posta BB.)

Legende seu, Basmele Românilor 
adunat© din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acăsta e una din cele mai pre- 
țiose colecțiunl de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui să lipsăscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta 
1 fi. 80.)

Jfilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 632 pag. și costă numai 76 cr., er tom II 
are 608 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.46 
(cu posta fl. 1-60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii el constitue o lectură escelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localisată de Antomu Pi>vr>. Se reco- 
n andă mai ales pentru cei ce vreu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Georae Sima. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 260 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 66 cr.)

Vieța, după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Edițiuneaa doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carte forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta B5 cr).

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 65 cr. (cu posta 58 cr). v

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. Georgia Pava. Este o 
carte mare și torte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dăr și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
ou povești din Bănat, împărțită în 3 to
muri, de Gr. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Buenariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 or. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Ruticesev. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșertă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

JLira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Poo. Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
in joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de George Simu. Prețul 30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Pop RjA egalul. Sunt 
vre-o 60 de poezii glumețe. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 or.)

Iiisete și zâmbete, de T. V. Gheaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțin ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe, care te fac să ți mai 
uiți de năcasurile lumei și să isbuouescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în știi forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

„Preotul ca ministru al sacra
mentului penitenței^, tractat -teoretic- 
practio, prelucrat de Arghirobarbu, cu per

misiunea superiorilor. Pseudonimul Arghi
robarbu e cunoscut în literatura nostră cu 
autorul multor scrieri de va lore, mai ales 
bisericescl, între cari este a se număra și 
scrierea de față, care cuprinde un studiu 
aprofundat și denotă o bogată erudițiune 
teologică din partea autorului. Prețul unui 
esemplar (207 pag. format mare 8°) e 1 fl. 
(plus 10 cr. porto.)

„Amicul bun", colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprâpe de timpul 
scăpărei din închisâre) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
corecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiuuea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clinciu profe
sor în Bueurescl. Acăsta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fl., (-(- 5 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
ciațiunei'Btât și de favorabil aprețiată din 
partea dierelor nostre. Conține vre-o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

*

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estinde pe 30 pngine 
și conține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 
12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihoreni, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, der frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

Toaste pentru tot felul de persone și 
ocasiuni, de Tit. V. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Poesii de Vasiliu Ranta Buticescu. E 
o bogată colecțiune de poesii, tipărite pe 
hărțiă fină și formând un volum de lux 
Prețul era la început 1 fl. 20 cr., acum nu
mai 60 cr. (cu posta 70 cr.).

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și cliua numelui, cătrg 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca
siuni școlastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

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

Cursul la bursa din Viena
Din 7 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%.....................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/20/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losun pentru reg. Tisei și Seghedi 
Renta de argint austr. . 
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860...............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.86 
NapoleondorI.......................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.40 
London vista..................................... 242.50
Paris vista...........................................96.32’/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.35
Note italiene...............................................90.05

n

98.15
93.75

100.60
100.—
99.40
93.—
92.75 

. 163.40 

. 141.30 
. 99.30 
. 99.25 
. 98.30 
. 136.—

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 18.96
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.75
Napoleond’orl. Cump. 19.08 Vend. 19.14
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 2.54 Vend. — .—

Mărci germane Cump. 118.— Vend. —.—

Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —,—

Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

«o<■: g Koo:1? : — : — - ———— —-

Rochii de s&ta Foulard fl. 8.20 
și mai susl — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! — 
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg“ negră, albă 
și colorată dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (2)

Gr. Henneberg, Fabricant ie mătăsuri, (lifrat al târlii c. și r.) Zurich..

v\v<>’iRu-7/
A. Mureșianu Brașov, Tergul Inului RTr. 30.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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Comandele eventuale
O tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

tipografia A. MTOFȘIANU, Brașovu.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI .DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJATTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGĂNTE.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AmȚTRI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sou/ve/Z/ta, in Iotă măz^i/tnea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

(ft
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ABONAMENTE
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GAZETA TRANSILVANIEI" 
Prețul abonamentului este: 

Pentra Austro» Ungaria: 
trei luni . 
șese luni. 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni ............................................
un an..................... .....

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

d.
fl.
fl.

X

Abonamente Ia numerele cu dm de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an . . .
șese luni . 
trei luni ,

Pentru România și străinătate: 
an................................  g
șese luni . ’..............................4
trei luni................................ . g franci.

Pb
Pe
Pe

>

io
20
40

fr.
tr.
fr. X

2
1

11. -
fl. -

50 cr.

franci, 
tranci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Comnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arata și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

$
X
X
X
X
X

■ XXXXXXXXXXXXXXXXXMXMXMXXXXXXMXy
Wf” „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciurcu și la Eremias hepoțis.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


