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Maghiarii și naționalitățile.
ni.

După tote cele espuse în arti- 
colii noștri premergători, ni-se im
pune întrebarea: cum și ca ce mai 
este privită astăcfi legea de națio
nalitate dela 1868 de cătră factorii 
puterii în acest stat?

Decă vom recapitula tote aser
țiunile și enunciațiurfile câte s’au fă
cut în cestiunea naționalităților în 
dietă, atât de pe băncile deputaților, 
cât și de pe banca ministerială de 
25 de anî încoce, de când s’a înfi
ințat partida liberală maghiară, ce 
se află și astăcji la cârmă, vom a- 
junge la resultatul, că legea de na
ționalitate dela 1868 nu mai este 
considerată din partea maghiară, de
cât ca o punte de trecere dela situa- 
țiunea de fapt a statului poliglot la si- 
tuațiunea fictivă și forțată a statu
lui național unitar maghiar, creată 
de politica dominantă a șovinismu
lui violent.

Mai ales dela 1895, când a ve
nit la cârmă guvernul Banffy, s’a 
accentuat totala părăsire din partea 
factorilor puterii a principiilor fun
damentale depuse în legea dela 1868. 
Banffy a venit atunci și a declarat 
în numele guvernului, că va face se 
se respecteze legea de naționalitate, 
numai condiționat, întru cât adecă 
permite caracterul național al sta
tului.

Principiul fundamental al legii 
dela 1868 cerea, ca dreptul de limbă 
al naționalităților șe fiă scutit față 
cu privilegiile limbei maghiare, care 
după acea lege aveau se se estindă 
numai într’atât, încât se credea a fi 
de lipsă, la conducerea guvernului 
statului, ca în privința unor afaceri 
se fiă o unitate de limbă în stat.

Prin clausula pusă de Banffy 
înse s’a delăturat ori-ce mărginire a 
acelor privilegii și interesele dtsvol- 
tării individualității naționalităților 

s’au lăsat pradă chibzuinței și bu
nului plac al celor dela putere.

După răsturnarea, guvernului 
Banffy și venirea la cârmă a guver
nului Szell, s’a proclamat „eranouă“, 
s’a lansat din partea acestui guvern 
devisa „lege, drept și dreptate'1 și 
organele lui au lățit credința, că mi
nisterial Szell se vau-eîntorce la tra- 
dițiunile politicei deakiste, care a 
dat nascere și legii de naționalitate 
dela 1868.

Ministru-președinte Szell înse în 
enunciațiunile, ce le-a făcut de un 
an încoce privitor la politica guver
nului față cu naționalitățile, a evitat 
constant, de a-se pronunța asupra 
aplicării legii de naționalitate, așa 
că numai din declarațiunile sale fă
cute anul acesta în dietă ne-am pu
tut convinge, că direcțiunea sa poli
tică este de fapt diametral opusă 
principiului fundamental al legii de 
naționalitate.

In programul seu Szell a pus 
înainte, ca scop capital ce-1 urmă 
reșce, construirea statului unitar na
țional maghiar, care eschide total 
validitarea principiului depus în legea 
de naționalitate.

Avend în vedere falnica devisă 
cu,care s’aîntrodus actualul ministu- 
președinte, s’ar fi putut nasce cre
dința, că Szell pdte se-șl aibă re- 
servele sale în proclamarea ideii sta
tului național, cu care a trebuit se 
debuteze și pentru a mulcomi cu
rentul șovinist maghiar, și că decî 
totuși, ca unul, care șl-a înscris pe 
drapel legalitatea și dreptatea față 
cu toți, nu va merge așa departe 
ca Banffy, ignorând cu totul spiritul 
legii de naționalitate.

Cele ce le-a spus înse Szell în 
apărarea procederii sale față cu anu
mite cașuri, cari pretindeau o drăptă 
și echitabilă resolvare în sensul legii 
de naționalitate, au dovedit în mod 
neîndoios, că se conduce de aceleași 
vederi ilegale și despotice față cu 
desvoltarea individualității naționale 

a poporelor nemaghiare, ca și antece
sorul său.

Cașurile le cunbscem și nu mai 
e nevoie de a-le enumera aici. Ati
tudinea ministrului președinte în tbte 
aceste cașuri, unde se trata de re- 
cunoscerea, pe basa legii, a dreptu
lui de limbă al naționalităților, ne 
lămuresce clar și neîndoios, că d-1 
Szell, necum să țină semă de carac
terul poliglot al statului, lucreză în 
favorul nisuiuțelor utopice, cari în 
ce privesce naționalitățile au rupt’o 
cu politica, ce și-a aflat espresiune în 
legea de naționalitate și au adoptat 
politica maghiarismului violent, care 
nu cunosce nici un fel de compro
mis și consideră legea de naționali
tate numai ca o piedecă, — politică 
nefastă despre care 4i°ea Mocsary, 
că nu scie pănă unde va merge.

Autonomia catolică. Cetim în foile 
unguresol: Să scie, că contele Iuliu Sza- 
pary, ca președinte al comisiunei de 27, 
s’a adresat primatelui cardinal și ministru
lui de culte cu rugarea, de-a fixa modali
tățile, după cari sunt aplecați a veni în 
atingere cu comisiunea congresului. In pri
vința acâsta conferența episcopilor a decis, 
că-șl va desfășura punctul său de vedere 
într’un memoriu. Ministrul IFZassics însă a 
răspuns contelui Szapary, că e gata a întră 
în disousiune cu comisiunea și cu delegații 
colegiului episcopilor. Din partea ministe- 
riului de oulte au și fost designați 6 mem
bri, pe lângă cari va mai funcționa și un 
delegat al ministeriului de justițiă.

X
Obstrucțiunea banfTyștilor. Alal- 

tăerl s’a început în dieta ungurâscă desba- 
terea asupra budgetului ministeriului de 
agricultură. Cu ocasia acâsta s’a vădut, că 
fracțiunea lui Banffy șl-a pus de gând să 
prelungâscă desbaterile prin discursuri lungi 
șj numerose. Pănă aoum s’au Înscris ca 
vorbitori 8 deputațl banffyștl, cari toți vor 
vorbi în contra lui Daranyi. Foile, cari 
oombat acțiunea fostului ministru-președinte 
mărturisesc, oă lupta acâsta are de scop 

zădărnicirea disolvării parlamentului și a pre- 
scrierei nouălor alegeri diefale. Guvernul 
lui Szell însă nu pote privi nici el pasiv 
campania acesta banffystă, și pentru 
a-i paralisa efeotul, șl-a propus să prelun
gâscă ședințele. In privința acâsta semio- 
ficiosa „Bud. Tud.“ publică deja un comu
nicat, în care se dioe : Deâre-ce desbaterea 
budgetară, care se continuă deja dela în
ceputul lui Februarie, începe a lua pro
porții tot mai mari, așa că budgetul nu 
s’ar pută vota pănă la PascI, în cercurile 
normative este generală dorința, ca ședin
țele să se încâpă de aici înainte punct la 
ora 10. In dilele proxime guvernul va pro
pune, ca ședințele să se prelungescă de-o- 
camdată dilnio pănă la ora 3 d. a.

Banffy și Szell. r,Magyarorszagv pu
blică nisce date de interes despre luptele 
dintre clica Tisza-Banffy și guvernul Szell. 
Cesina din suburbiul Leopold, al cărei pre
sident este Max Falk, arangiază din când 
în când cate un banchet, la care învită și 
pe miniștri, care de obiceifi se și presintă. 
Așa s’a întâmplat sub Wekerle și sub 
Banffy, âr acuma oasina voia să învite și 
pe Col. Szell cu colegii lui la banchet. 
Falit a și făcut deja pregătirile pentru 
banchet, dâr la ultima ședință a directo- 
riului casinei s’a ridicat un deputat guver
namental și ă ținut o vorbire oontra. El 
cjise, că casina e par exelence un club li
beral, oare nu pdte să manifesteze pentru 
un ministru-președinte și pentru nisce mi
niștri, în jurul cărora s’au strîns elementele 
reacționare. Casina din suburbiul Leopold, 
dise mai departe deputatul acelei, a urmat 
tot-dâuna direcțiunea liberală, al cărei con
ductor încarnat este — Desid. Banffy.

Propune deci să nu fiă invitați mi
niștri, âr decă acâsta s’a făcut, banchetul 
să nu se țină, căci nu se vor afla oratori, 
cari să toasteze pentru miniștri. Vorbirea de
putatului respectiv a avut efect, și el a 
putut să spună mândru amicilor săi, că 
casina nu va arangia banchet.

Faptul în sine e neînsemnat, dâr 
denotă în mod clar dușmănia dintre Banffy 
și Szell.

FOILETONUL .GAZ. TRANS* 4.

Bătălia dela Brașov
întâmplată la 17 Iulie 1603.

— Urmare. —

Intr’aceea Moise plecă spre Clușiîi. 
Orașul acesta, care după mărimea și posi- 
țiunea sa trecea de capitala țării, era bine 
fortificat și provăcjut ou o însemnată gar- 
nisonă împerătâscă. Moise, așeejendu se cu 
castrele înaintea lui, fără material de ase
diu, avea puține prospecte de a-’l pută lua 
cu forța.

Singura lui speranță de a ajunge în 
posesiunea orașului, se basa pe nemulțămi- 
rea cetățenilor cu domnia împărătesoă și pe 
lașitatea lor. La provocarea de a capitula, 
— orașul în timp de 3 cjile nu dă nici un 
răspuns, deci Moise, în semn de începere a 
ostilităților, dă foc suburbielor de trei părți. 
Intimidând prin acâsta pe cetățeni, orașul 
capitulâză la 4 Iunie. Moise ețște recunos
cut de voevod, garnisona împărătescă ob
ține eșire liberă și spre siguranță fu escor
tată de 3000 soldați pănă la Șimleu.

Redei, oare bătu pe Corniș și pe 
Chendi la Căpjan, setos de a mai raporta 
vre-o învingere, înaintâză cu oștea spre 
Ungaria, dâr Basta îl atacă și îl bate la 
satul Seini (Szinâr-Vâralya) fugărindu-1 cu 
mari pierderi.

Intr’aceea Moise primesce în sold, 
drept recompensațiă pentru acâsta pierdere, 
câte-va oompanii de haiduci împărătesei, 
cari deșertară din castrele lui Basta de 
frica pedepsei, ce-i aștepta, pentru-că au 
omorît și jăfuit pe un proprietar bogat cu 
numele Bornemisza.

Dela Clușiîi Moise plâcă peste Câm
pia, de-a dreptul la Bistriță, unde de-ase- 
menea se afla o mică garnisână împără
tescă. La provocarea de capitulare, orașul 
nu dă răspuns, căci o parte din loouitorl, 
îndemnați de soldații împărătesei, prefereau 
a se împotrivi asediatorului, care nu dis
punea de nici un singur tren. Moise dis
pune trupele sale pe dealul din sudul ora
șului și dă ordin să tragă focuri din mus
chete asupra orașului. Astfel au pușcat, 
precum ne spune un cronicar, toți musche- 
tirii lui Moise din dorI și pănă în sără o 
lungă (fii ti® vară 240 de pușcăturl înfio- 

rătore (!) în oraș, fără însă de a face cui-va 
vre-o stricăciune, âr paclnicii loouitorl, cari 
deoiseră a se apăra pănă la oea din urmă 
picătură de sânge, ‘îngroziți de mulțimea 
ne mai pomenită a pușcăturilor, oapitulâză 
suh condițiunl favorabile. Garnisona din 
aoest oraș fu luată în sold de Moise.

Din Bistrița trimite Moise pe Baltasar 
Chiminea și Sigmund Hatvan ca soli la 
domnul Moldovei Eremie Movilă, ca împăr- 
tășindu-i asigurările amiciției și dragostei 
sale, să-1 înduplece a grăbi cât mai tare 
cu pornirea răsboiului intenționat în contra 
lui Șerban domnul Munteniei.

La 26 Iunie pleca Moise din Bistrița 
de-adreptul spre Mediaș. Horde tătărescl, 
trimise ca avangardă ajung prădând și jă- 
fuind pănă în apropierea Sibiiului.

Grosul Tătarilor încă nu mai era de 
înfrânat, oi să împrăsoie prin țâră jăfuind 
și prădând, âr drept leafă pentra ajutorul 
prestat mai robesc vre-o 12,000 de țărani, 
pe cari îi trimit ou o esoortă de 3000 de 
Tătari, împreună cu numărâsă pradă, în 
țâra lor.

Abia ajunse Moise la Mediaș și acest 
oraș, oare înoă era fortificat, capitulâză și 

i-se închină. Aci petrece Moise mai multe 
cjile. In timpul aoesta sosesc soli dela îm
păratul Rudolf, care deoparte silit prin pre
parativele de resboiă, ce le făceau Turcii de 
a-și concentra întrâgă armata disponibilă 
în Ungaria, âr de altă parte surprins de 
progresele noului principe, considerând di
ficultățile ce ar fi de învins în cașul când 
s’ar afla constrîns de a cuprinde din nou 
Ardealul cu forța, îi face nisce propuneri 
fârte avantagiâse și acceptabile. Se în
tâmplă însă oă tot în același timp se re- 
întoro și solii, cari fusese în Moldova, cu 
vestea, că Movilă este gata de a întră în 
Muntenia. Văzând Moise prin aoâsta pe 
ultimul său dușman, care putea să pășâscă 
cu oste în oontra lui, periclitat, preferă a 
respinge propunerile împăratului, nisuind a 
ajunge voevod de sine stător fără nici O 
umbră de supremația. împăratul însă, oare 
se pregătise la o astfel de refusare din 
partea lui Moise, se adreseză din nou lui 
Șerban, rugându-1 să încerce din tâte pu
terile a bate pe Mojse, și a-i mântui țâra 
Ardealului. Solii împăratului în acâsta mi
siune au fost comisarii Radibrod din Ra- 
gusa și Attilio Vicomercato, împreună c’un
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Țarul la Paris. Din Petersburg se 
telegrafâză, că cercurile diriguitore rusescl 
se ocupă serios cu Gestiunea călătoriei Ța- 
rnlui Nicolae II la Paris. Se susține, oă 
ministrul de esterne oontele Murawiev ar fi 
în contra acestei călătorii, pe când minis
trul de finanțe o doresoe. O deoisiune de
finitivă nu s’a luat încă. Dâoă Țarul va vi- 
sita esposiția, va oălători în Francia cu 
vaporul.

Discursul d-lui End. bar. Hormuzachi
rostit în camera imperială la 3 Martie a. c n.

— Fine. —

D-l Wassilko susține n'ai departe : 
„Astfel gospodăresee acâstă societate pen
tru cultura țerii, îu fruntea căreia stă o per- 
sonă cunoscută ca coruptă în Bucovina, al 
cărei nume nu voesc să-l numesc aici, pe 
care însă d-l vicepres. de sigur o cunosce 
bine, și care și acum, după cum se putea 
ceti prin diare, este amestecat în o aseme
nea afacere, istoria dela direcțiunea de pro- 
piuațiunl din Bucovina11. E ceva penibil 
pentru mine, trebue însă acâstă afirmatiune 
să o declar de absolut neadevărată. (Dep. 
Wassilko : Oe (Țd d-ta d-le Stephanowitz 
la aceste?) Rog a nu mă întrerupe. Acâstă 
personă cunoscută de coruptă, este oons. 
guv. c. r. pensionat Eugen bar. Stîrcea, un 
frate al fostului deputat. (Dep. Wassilko : 
Oare este un bărbat forte onest. Aoâsta e 
adevărat.) Rog a nu mă întrerupe, Acest 
bărbat este de mult timp membru al came
rei provinciale. (Dep. Wassilko: A fost, el 
nu este mai mult; a fost scos afară.) Acesta 
nu este adevărat. (Dep. Wassilko: Da, de 
partidul d-vdstră, de partidul român a fost 
scos afară.) Mă provoc la d-l mareșal al 
țării, ca martor. EBnul’a mai fost ales. (Dep. 
Wassilko: D-V6stră nu l’a-țl candidat mai 
mult. L’ațI scos din partidul D-Vostră afară).

Pe acest bărbat, care lung timp a fost 
membru al camerei provinciale și membru 
al camerei imperiale, astăcp încă este mem
bru al camerei oonsiliului căilor ferate de 
stat, pe un bărbat, care în țâră — acâsta 
o pot susține cu deplină convingere și pen- 
tru-că am deplină cunoscință a țării și anu
me consciință mai esactă decât d-l dep. 
Wassilko — se bucură de multă stimă, pe 
un bărbat care este un membru binevădut 
al marei proprietăți din Bucovina, îl aduce 
d 1 Wassilko în legătură cu istoria propi- 
națiunei și crede, că acest domn, al cărui 
nume am numit, este încurcat în acestă is
toria. Acum cu ooasia unei rectificări fac
tice nu voesc să molestez înalta casă cu 
espunerea lungă si lată a acestui oas, cu 
tote că ași fi în drept a face. Insă pentru 
a espune totul scurt, rectific, că cele espuse 
de d-l Wassilko în afacerea propinațiunei 
au fost rectificate prin un oomunicat oficial 
af preș, țării br. Bourguignon în fdia ofi
cială a Cernăuțulni și întrâga istoriă este 
caraoterisată într’acolo (dep. Wassilko : Ce
tiți comunicatul!) — acesta nu-1 am la
mână — că în acâstă afacere nu a avut 
loc nimic incorect. Acesta este declarația 
președintelui c. r. al țării, a presidentului 
direcțiunii de propinațiunl. (Dep. Wassilko : 
Acâsta nu este adevărat, asta nu a decla
rat președintele țării, ci asta a declarat’o în
suși membrul propinațiunei Eugen Stîrcea. 
Ilaritate). Față cu aceste rectific, oă nu d-l 

ofițer Itanislau Karker, cari, conform în
drumărilor, rămase la dstea lui Șerban pănă 
după bătălia dela Brașov.

Șerban recunoscător pentru ajutorul 
primit la timpul său dela Rudolf, face pre
parative mari. 6stea, ce o avea la mână, 
era de vre-o 2000, pe cari îi trimite ca 
avangardă sub oomanda generalului său 
George Raț*)  prin pasul Timișului în țâra 
Bârsei, pentru de a-șl asigura înainte tre
cerea în Ardeal cu grosul armatei.

*) Acest energic și talentat general a fost 
crescut la curtea voevodilor ardeleni. Sub Andrei 
Batori înainta la rangul de general, er după bă
tălia dela Șimleu păși în soldul lui Mihai U Vitezul.

Moise era la Mediaș, oând veni veste 
despre intrarea lui Raț în țâra Bârsei. 
Numai deoât el și trimite pe doi nemeși 
săcui, pe George Mak6 și Mihail Imâcs cu 
3000 de călăreți, și pe șefii tătărești Kazi, 
Ak Mirza și Balad Sultan cu oetele lor, ca 
să întâmpine pe Raț și să-l scotă din țâră. 
Aoeștia nu putură trece pe la Sighișora, 
căci acâstă oetate era în mânile imperia
lilor, o apucară deci peste păduri și eșiră 
la Feldiora în țâra Bârsei.

Intr’aceea Raț, la suita căruia se ală- 

br. Stîrcea este președintele direcțiunii de 
propinațiunî, ei că la noi este un oficiu c. 
r. al cărui președinte este d-l președinte 
al țării. (Dep, Wolf: Scurt, trâba pute! — 
Dep. Wassilko: Dâr încă cum pute ! —Ila
ritate) In acâstă afacere nu pute de fel.

D-l Wassilko mai susține: „Noi avem 
200,000 Români; aceștia au douegimnast. 
Eu rectific, că acești 200 000 Români au 
numai doue gimnasii interiore și anume 
unul în Sucâva și clase paralele la gimna- 
siul din Cernăuți.

Mai departe d-l Wassilko dice : ,Acești 
preoți români sunt activi în parochiile nos- 
tre. In cea mai mare parte ei nu cunoso 
limba nostră, ei nu sunt cu poporul eu care 
trăesc11. (Dep Wassilko: Sigur, căci de alt 
fel nu ar iscăli proteste în contra popora- 
țiunei rutene).

Președintele'. Dâr rog, d-le deputat, 
d-ta nu ai cuvântul.

Dep. bar. Hormu&achi: Rectific factio, 
că preoții români, cari sunt aotivl în pa- 
roehiile rutene, pentru-că cunosc limba ru- 
tână, îșl împlinesc deplin datoria lor ca 
preoți. Că într’o țâră românâscă (sgomot) 
majoritatea preoțimei aparține națiunei ro
mâne, nu este nimic surprindător. Mai de
parte se cjLe (cetesce): „Cred, domnilor, a 
fi espus în destul, îu ce mod a voit chiar 
biserica în Bucovina să o romaniseze11. 
Despre o romanisare a bisericei nu pdte fi 
vorbă într’o țâră, care a fost românâscă! 
D-l Wassilko mai dice; „că organul de 
partid al politicianilor români conservativi' 
a marilor proprietari, apare în aceste co
lori4 — și a arătat un d>ăr. (Dep. Was
silko : Da, aici îl am). Rog să mi 1 dai (Dep 
Wassilko: D-Vostră puteți să-l cetiți încă 
odată, dâr trebue să mi-1 întorcețl. — Ila
ritate). Sigur. Nici când nu am furat ceva! 
D-l deputat Wassilko așa-der a declarat, 
„că organul de partid al politicianilor con
servativi români, al marilor proprietari 
apare cu următorele colori, (arată cj’aruD 
cari colori din partea guvernului au fost 
declarate în ședința camerei provinciale de 
colori ale regatului României și nu de co
lori ale națiunei române11.

D-lor, declar sincer, că nu este gus
tul meu, dâcă un cjiar este ornat în acest 
fel, dâr aceste sunt colorile naționale ro
mâne, cari derivă din anul 1848. Tot aceste 
colori le aflațl și în stema Bucovinei, în 
care asemenea se află colorile roșu, aur și 
albastru. (Dep. Wassilko: Numai roșu și al
bastru!) Aceste oolorl le aflăm și la alte 
ocasiunl, ele au fost admise fără scrupule, 
tot aceste colori le are și astăijl societatea 
academică „Junimea4 din Cernăuți, căreia 
fără scrupule guvernul țării i a permis pur
tarea acestor colori. Aceste colori nu i au 
fost nimănui spin în ochi, pănă când de 
acestă cestie nu s’au acățat alte elemente, 
cari în urma sumuțării fără margini din 
țâră au adus întrâga afacere în vara din 
urmă aprope pănă la catastrofa, cum a es- 
pus’o d-l Wassilko. Eu pot numai regreta, 
că d-l Wassilko a înșirat și un astfel de 
argument. Eu rectifio factic, că aceste co
lori nu sunt colorile unui stat străin, cică 
ele sunt oolorile naționale ale Românilor, 
și trebue âr să regret, că d-l Wassilko s’a 
lăsat sedus a arunca o astfel de denunoia- 
țiune asupra națiunei conlocuitore române 
din țâră. (Dep. Wassilko: Nu națiunea, 
conducătorii săi!) Cu aceste înoheiu.

turase și ofițerul împărătesc Karker îm
preună cu comisarul Radibrad, înaintase în 
țâra Bârsei pănă la Feldiora, unde se așâcjă 
în castru.

Din banii cu cari provătjuse împăra
tul pe solii săi, aoeștia cumpără dela Bra
șov arme și alte trebuințe de răsboifi pentru 
oștea lui Raț.

Săcuii din Treiscaune, cari deja mai 
nainte fură provocațl la arme pentru causa 
împăratului, vin și se alătură la oștirea lui 
Raț în tabăra dela Feldiora, pănă când pe 
comisarii impuși de Moise îi prind și îi tri
mit la Sighișora, unde căpitanul împărătesc 
Ioan Ooppa îi decapitâză.

înaintea Feldidrei se ciocnesc oștile 
lui Raț eu ale lui Mako în diua de 10 
Iulie.

După o luptă înverșunată, susținută 
din părtea lui Raț în contra majorității nu
merice, ou multă bravură, succesul fu stră
lucit. Mako bătut se retrage pe valea Ol
tului în jos, âr lui Moise îi trimite două 
steaguri luate dela Români și doi Sârbi 
prinși, drept trofee și îl râgă să-i trimită 
ajutor.

Intr’aceea Moise, împreună cu pașa 
Bectas, hotăresce de a începe negooiărl cu

Răsboiul din Africa sudică.
Tot se susțin încă soirile, oă Krilger 

și Steyn au oferit pace guvernului din Lon
dra sub condiția,. ca Anglia să respecteze 
independența republicelor. Drept răspuns la 
aoâsta, guvernul din Londra ar fi declarat, 
că nu pdte se dea o pace, decât pe lângă 
condiția, ca Burii să se supună necondițio
nat. Asta însâmnă atât, că dâcă Burii nu 
se vor închina Angliei, ea va continua răs- 
boiul pănă Ja anectarea celor două repu
blice. De altă parte Burii încă vor con
tinua lupta pe viață și morte. Intr’aceea o 
telegramă din Bruxella anunță, oă Krîiger 
nu s’ar fi rugat de pace la Londra, dâr oă 
la Pretoria s’au adunat consulii puterilor 
și au fost rugați să facă pași la guvernele 
representate de ei, ca să intervină pentru 
încetarea vărsărilor de sânge.

Că ou câtă resoluțiă și desperare în
cep din nou Burii marea luptă pentru apă
rarea libertății și neatârnării lor, se vede 
din ciocnirea sângerosă întâmplată la în
ceputul săptămânei, lângă Driedfontein. 
După lupta dela Ostfontein, care s’a sfîrșit 
cu ocuparea înălțimilor de cătră EnglesI, 
Roberts ou 50,000 de ostași a vrut să îna
inteze mai departe. El însă n’a putut ajunge 
departe, căci pe înălțimile de lângă Dried
fontein Burii l’au oprit din nou. Trebue că 
lupta a durat mult, căol chiar telegramele 
englese spun, că Burii s’au luptat c’un 
eroism de admirat și Roberts n’a putut să-i 
birue, decât cu prețul a jertfe mari. Burii 
nici n’au fost biruițl în sensul adevărat al 
cuvântului, ei s’au retras în ordine oou- 
pând alte posiții, în cari așâptă pe Ro
berts.

Etă acum soirile mai nouă:

Burii și pacea.

O depeșă a Agenției „ Reuter" anunță, 
că în cercurile bine informate din Londra 
nu se îndoesc, că guvernul republicei sud 
africane a făcut propunerea la Londra în 
favdrea păcii, dâr nu se scie în ce chip. La 
cercurile oficiale nu se pdte afla nici un 
fel de informația esactă, oă dre primit’a gu 
vernul o astfel de [’propunere. Soirea, ' că 
oonsiliul de miniștri ținut săptămâna tre
cută ar fi discutat afacerea păoii, e ne- 
basată.

Din Bruxella se vestesce, că Kruqer 
și Salisbury n’au schimbat depeșii asupra 
păcii, însă e mai pe sus de orl-oe îndoială, 
că a treia putere a încercat să intervină la 
Londra.

Roberts aprope de Bloemfontein.

„Daily News11 primesce din Aasvogel- 
hop soirea, oă Roberts conțină ou trupele 
sale marșul spre ost și a ajuns la 11 1. c. 
în Aasvogelkop. Pe drum nu s’a întâlnit 
ou Buri. Trupele englese s’au apropiat la 
25 milurl de Bloemfontein.

Șerban, cu scop de a-1 reține în țâra sa 
pănă îl va ataca Movilă, ca astfel să scape 
mai ușor de densul. In acâstă misiune tri
mite pe Ladislau Szalânczi oa sol prin Ha
țeg la domnul Șerban în Țâra românâscă. 
Acest sol al lui Moise este primit de Șer
ban înaintea divanului și răspunsul, oare 
nu putea să fiă decât forte scurt, îl trimite 
lui Moise prin doi soli, anume un Emanuel 
Sultzer, mare comis, și un Zlata, mare 
armaș.

Moise reține pe Sultzer, âr pe Zlata 
îl trimite îndărăt împreună ou sus numitul 
Szalanczi și un Stefan Kastroczi, ca să câră 
dela Șerban un document în scris, prin 
care acesta să se deoblige prin jurământ 
a-i fi lui cu credință în tot decursul nego
cierilor și a-șl retrage imediat trupele sale 
din țâra Bârsei, âr spre asigurare să-i tri
mită 3 boerl de frunte ca ostatici. Conti
nuarea negociărilor o doria Moise din Bra
șov, ca să fie mai aprope!

Șerban străvede cursa grosolană și nu 
mai dă nici un răspuns, ci fiind aprope 
gata ou preparativele, se gătesce de pleoare 
spre Ardeal.

(Va urma).

Rusia si resboiul.I
Din Londra se telegrafâză, că gu

vernul engles șl-a esprimat cătră o putere 
străină dorința, de a-șl rechema pe ata
șatul său dela marină, dedrece respeotivul 
atașat s’a amesteoat în cestiunile interne 
ale marinei englese. In legătură cu acâsta 
se observă, că la recepțiunea dela prin
cipele de Walles de alaltăerl, numai atașatul 
rusesc a absentat.

De aici se presupune, oă Rusia este 
acea putere cătră care Anglia s’a adresat 
să-și recheme atașatul.

SCIR1LE DILEI.
— 1 (14) Martie.

„Săscanau, institut de eoonomii și 
credit în Sasoa montană, a hotărît în adu
narea generală dela 11 Febr. a. o. să urce 
capitalul său social dela 50.000 cordne la 
120.000. Pentru scopul acesta a publicat 
prospect de subscriere la 700 acții nouă 
â 100 corâne, ca emisiunea a doua de ao- 
țiunl. Având în vedere, că institutul dis
pune acjl de-un fond de reservă de 12.700 
cor. și un fond de garanță de 4000 cor., 
acționarii vechi vor primi pentru egalisa- 
rea pretensiunei lor la fondul de reservă 
tot după 3 aoții una gratuită, eventual 
li-se va socoti de fiă-care aoțiă vechiă 33 
cor. 40 fii., âr restul de 533 acții se va 
vinde tot ou prețul nominal de câte 100 
cor. Fiă-care subscriitor are să solvâscă la 
subscriere 10 cor. din valorea nominală și 
4 cor. spese de emisiune; la 15 (j'le după 
adunarea generală va plăti rata a doua de 
10 cor., la 2 luni mai târcjiu alte 10 cor. 
și apoi la prima fiă-cărei luni câte 4 cor. 
Terminul de încheiare a subscrierilor e 25 
Aprilie. O listă pentru subscrieri se află 
depusă și la administrația d rului nostru.

Numire. Precum ni-se oomunioă, I. 
P. S. S. Episoopul de Oradea-mare Michail 
Pavel a numit de notar districtual al trac- 
tului protopopeso de Oarei (comitatul Săt- 
mar) pe activul și harnicul parooh de 
Sân-Miclăuș, d-l Vasile Leșianu, asesor con
sistorial și fost profesor p. o. la gimnasiul 
superior de Beiuș, Instalarea-’i solemnă s’a 
făcut în 6 1. o. prin archi-diaconul de Săt- 
mar și protopopul districtual Dr. Feliciau 
Bran, fiind de față d l Valerie Chiș Roș- 
canu paroch în lstrău și toți poporenii din 
Sân-Miclăuș, cari cu vii aclamațiunl au fe
licitat pe parochul lor iubit din acest in
cident îmbucurător. La mulțl ani!

Representațiune de artiști români. 
Trupa asooiată română din BucurescI, des
pre care am făcut amintire erl, va da sub 
direcțiunea d-nei Fany lonescu, — după 
oum ni-se comunică, nu Vineri, ci Sâmbătă, 
în 4 (17) Martie și eventual și Duminecă — 
representațiuDl de varietăți ou program 
ales și bogat, pe oare-1 vom.- publica mâne. 
Trupa română, nefiiud liberă sala'Redutei, 
va juca în sala otelului „Orient11 (Nr. 1), pe 
basa concesiunei, ce a primit’o dela minis- 
teriul de interne din Budapesta pentru 
timpul de o lună, de a da variate produc- 
țiunl împreunate cu cântări, canțonete oo- 
mioe etc. Sperăm, că publicul român va 
sprijini prin numărosă participare la aoeste 
representațiunl pe artiștii români.

O cetă de Buri în Oradea-mare. 
Alaltăerl au sosit în gara din Oradea-mare 
o câtă de 15 Buri. Statura lor puternică 
și fețele lor brune au făcut o deosebită 
impresiă asupra celor ce i au vâcjut. Pur
tau surtuourl scurte și abia încheiate, âr 
pe cap pălării cu margini late. Poliția li-a 
vScjut pașaportele și le-au aflat în regulă. 
Ei spuneau, că și-au părăsit țâra și că 
merg la BucurescI, de unde vor oălători în 
Busia, unde se vor stabili.

Un detectiv ungui’ deținut. Sunt 
aprdpe trei luni, de când unul dintre de
tectivii unguri din Budapesta a dispă
rut, după-ce săvîrșise o mare defraudare 
(vre-o 12,000 fl.). Numele acestui „om se
cret al legii11 e Felcete Jozsef, cunoscea 
limbile orientale și în urma acâsta poliția 
de stat din Budapesta îi lua folosul. Du
pă-ce a pus mâna pe bani, a luat frun4ă 
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’n buză, și s’a oam mai dus spre Orient. 
Acum se vestesce, oă a fost prins în Bu- 
oureseî, după-ce umblase prin Serbia, Bul
garia și traversase intrigă, România. S'a 
pornit procedura de estradare oontra lui 
și Fekete „detectivul1* va fi adus la Buda
pesta, oa să stea în fața legii.

Representațiune de diletanți. Co
mitetul Reuniunei militare soiențifice și de 
oasină din loc ne comunioă urm&tdrele: 
Pentru a satisface dorinței esprimate din 
mai multe părți, oa să se repeteze serata 
de teatru de diletanți dela 5 și 6 Martie 
a. o. toți, oarl și-au dat concursul lor, au 
declarat a fi gata de a arangia, sub oondu- 
cerea Reuniunei soiențifice militare și de 
casină, înoă o representațiă în favorul „Cru- 
oei roșii1*.  Acesta se va da Duminecă în 
18 Martie la 5 ore d. a. după următorul 
program: 1) Ouvertură la opera „Hănsel 
und Cretei1*,  operă de Engelbert Humper
dinck; 2) „Der Kucheudragoner1*,  comediă 
într’un aot de A. Kellner; 3) Balet de co
pii; 4) „Zehn Mădchen und kein Mann1*,  
operată comică într’un aot de Suppâ. Ven
erarea biletelor pentru acestă representațiă 
începe de ac]l, Miercuri în 14, la cassieria 
teatrului. Spre a evita orl-oe conturbare a 
produoțiunei, se permite intrarea în sală 
numai înainte de înoeperea representației, 
său în timpul pauselor dintre diferitele 
numere.

Arendarea pescuitului. Oficiul fo
restier orășenesc dă în arendă pe cale de 
oferte dreptul de pescuit al orașului Bra
șov pe hotarul Crisbavului (cu escepțiunea 
lacurilor de pesce). Pertractarea ofertelor 
se va ținâ Vineri în 23 Martie st. n. la 10 
■ore a. m., în cancelaria oficiului forestieral. 
Tot acolo se pot vedâ și condițiile.

Fuga fiicei Sultanului. Se vestesce 
din Constantinopcl, că Hodidzse, fiica Sul
tanului, a fugit dimpreună cu vestita poetă 
turcâscă Hanum Nigjar și ou sora beyului 
Hamed Riza. Tote trei erau membre ale 
reuniunei tinerilor turci „Tki/an1*.  Soirea 
despre fuga acâsta l’a supărat forte mult 
pe Sultanul.

O operația rară. In spitalul „Mise- 
<ricordiau din Rio de Janeiro s’a făcut Z>- 
lele trecute o operațiă rară la două gemene 
concrescute. Copilele se numesc una Maria, 
alta Rosalinda. Dr. Alvaro Ramos și-a pro
pus să le despartă prin o operațiune, 
oare nu i-a succes deplin. Mai întâitt 
le-a visitat cu radele Rontgen, apoi pe 
ana din ele a tratat’o cu bizmut. Prin 
bizmut nu pătrund radele Rontgen, și 
la a doua visitare dootorul oonstatâ, oă 
■cele două organisme nu atârnă unele 
de altele în mod neseparabil. Se te
mea însă, că ficații gemenelor sunt în le
gătură, seu forte apropiațl. De aceea d-rul 
Ramos a aranjat operația așa, ca s’o potă 
sista în tot momentul, dâcă s’ar fi dove
dit perioulosă. Scopul D-rului a fost să 
taie complet partea, care lega pe gemene. 
-Operația și-a făcut’o cu ajutorul a patru 
mediol, dintre cari doi adurmiau pe ge
mene ou cloroform. La înoeput Dr. Ramoe 
făcu din jos în sus o tăietură lungă de 6 
cm. și n’a aflat sub piele fibre, a căror tă
iere să producă pericul. A tăiat așadâr 
mai adeno și atunci a visitat ficatul. El 
•oontinuâ tăiătura, dâr de-odată vădii, că 
fioatul gemenelor e concrescut într’un loo 
și că e comun ; trebuia să facă o tăiătură 
lungă de 10 cm., oa să-l despartă, — ceea 
ce ar fi fost împreunat cu o emoragiă 
mare, care ar fi pricinuit mortea. Sista dăr 
operația și lega bine rana oomună. Docto
rul n’a renunțat cu tâte acestea la planul 
de a face a doua operațiă.

Constituirea Românilor gr. or. din Buda
pesta în parochiă independentă.

Budapesta, 12 Martie 1900.

Ați înregistrat la timpul său, că Ro
mânilor gr. or. din Budapesta și jur li-s’a 
conces a-se constitui în comună biserioescă 
de sine stătătore. Acum viu să împărtășesc 
Onor, cetitori ai „Gazetei Trans.“, oă erl 
în 11 Martie n. comuna s’a oonstituit după 
tdte regulele și avem deja paroch ales, co

mitet paroohial și epitropiă. Adunarea a 
fost imposantă și hotărîrile luate au fost de 
tdtă lauda. Despre decursul acestei adunări 
îmi iau permisiunea â raporta următdrele: 

Adunarea a fost convocată de Ilus. 
Sa D-l Iosif Gali în sala hotelului „Angol 
Kiralyne", au partioipat aprope toți Ro
mânii gr. or. din Budapesta și jur. Preșe
dinte ad boc al adunărei a fost aclamat 
d-l Iosif Gall, care în ouventul de deschi
dere vorbesce fdrte frumos despre senti
mentele religiăse morale și însemnătatea 
lor, arată apoi rolul bisericei pentru con
servarea și întărirea acestora și în fine ne
cesitatea absolută a unei biserici române 
în Budapesta, „în care cuv&ntul lui Dumne
zeu să ni-se propovăduăscă în limba ndstrău. 
Se pune în oirculațiă o listă pentru sub
scrierea oelor presențl, ca astfel să se suie 
cine a format basa acestei biserici. Preșe
dintele face după aoâsta istoricul despăr- 
țirei Românilor de biserica greco-valahă 
de aici, âr la propunerea D-Sale se ia ho- 
tărîrea, că Românii din Budapesta și jur 
să constituesc într’o comună bisericâscă 
matră, reservăndu-șl drepturile față de biserica 
greco-valahă. înainte de-a se trece la desba- 
terile speciale, se lansâza 2 liste de sub
scriere: una pentru contribuirl anuale, și 
alta pentru înzestrarea capelei. Pe cea din- 
tâifi s’a Subscris suma de fi. 715, âr pe a 
2-a fl. 640. D-l președinte constată, că deo
camdată aoâstă sumă este de ajuns pentru 
acoperirea speselor, ou atât mai vârtos, ou 
cât mai sunt o mulțime de Români, cari 
vor subscrie lista.

Se puroede la alegerea de paroch. In
tre aolamările generale se alege d-l G. Bo- 
g o evict, secretarul fundațiunei Gozsdu. Nou 
alesul mulțumesce lui Dumne<jeu și adună
rei pentru încrederea pusă în densul. Acla- 
mările fură și mai furtunose, când d-l pre
ședinte aduse la cunoscința adunărei, că 
alesul paroch se mulțămesoe ou lefa anuală 
de fl. 300.

Alegerea comitetului și a epitropilor 
a decurs în cea mai esemplară ordine. In 
comitet s’au ales : Emil Babeșiu, I. Cani- 
dachi, Dr. Cupșa, Dr. Dumitrean, Dr. luliu 
Pușcariu, G. Rațiu, Silviu Suciu, Dr. Iosif 
Gall, G. Serb și I. Teodorescu; âr ca epi- 
tropl: Redulescu și Liuba.

Se trimite telegramă de felicitare Me- 
tropolitului și episcopilor.

D-l Dr. E. Gristea, secretar archiepiseo- 
pesc, oare din întâmplare se afla în Buda 
pesta, în cuvinte alese și frumose felioitâ 
adunarea pentru succesul avut, urâză nou
lui paroch și comitetului aotivitate rodnică 
și bogată. In fine în numele tinerimei vor 
besoe d-l loan Lăpădat. A vorbit ou mult 
succes, promițând în numele tinerimei, că 
acesta va sci să șl tacă datoria ou scumpă- 
tate de câte-orl va cere lipsa. De pe fe
țele fiă-oăruia se putea ceti mulțămirea și 
bucuria, oe-o simția la aucjul acestor cu
vinte.

Astfel basele bisericei sunt puse; de 
ac|l înainte, ca să avem un loo de rugă
ciune, nu vom cerși mila nimănuia, de acjl 
înainte vom avă locașul nostru, unde vom 
aucji rugăciunile cătră Dumnezeu în dulcea 
nostră limbă.

Arcturus.

Biserica catedrală din Sibiiu.
Soim, că în urma conoursului .publi

cat, au intrat la Oonsistoriul archidiecesan 
31 planuri împreună cu preliminariile de 
spese, âr ca esperț! pentru esaminarea aces
tora Oonsistoriul a numit pe inginerii Ig- 
natiu Alpar din Budapesta, Zoe I. Puș
cariu din Buouresol și Dominic Varrâ din 
Sibiiu. „Telegraful Rom.“ spune, că aceștia 
s’au întrunit în 8 Martie n. la Sibiiu și 
după o esaminare amănunțită de 4 Z'^ 
au presentat raportul lor anchetei consis
toriale, compusă din 7 membri. Ancheta 
împreună cu esperții au format juriul pen
tru conferirea premiilor. Acest juriu a ooh- 
statat, oă dintre 31 planuri, 23 sunt mai 
puțin succese, 5 sunt binișor reușite, ba 
unele din ele ar pută fi acceptate la ese- 
cutare din mai multe puncte de vedere. 
Acestea 5 au fost distinse cu „mențiune 
lăudabilă1*.

Cele mai neesoepționabile și oarl în- 
întruneso tăte condițiunile concursului — 
Zioe „T. R.“ — au fost planurile înaintate 
sub motto: Constantin și Elena, Cathedrale, 
și Cruoe n^gră în câmp alb cu verigă ro
șie, și cu deosebire planul Constantin și 
Elena este o grupare forte norocăsă a tu
turor motivelor architectonice, fiind în mi
niatură o prea fidelă oopiă a bisericei Sf. 
Sofii din Constantinopol. Acestora li-s’au 
deoernut în unanimitate premiile de oâte 
2000 cor., 1500 cor., 10^0 cor.

DeschiZend plicurile, premiul I pen
tru planul Constantin și Elena s’a decernut 
architecților din Budapesta Iosif Kromer 
și Virgil Nagy; premiul II pentru planul 
Cathedrale architectului Alexandru v. Aig
ner, și premiul III Cruce negră în oâmp 
alb cu verigă roșie lui luliu Berozik. Cele 
cu mențiune de laudă sunt ale arohitecților 
Schussnig din Sibiiu, Franciso Fischer, Har- 
minez Milan, Szăkely Marcel și Fork Erno, 
toți din Budapesta. Tăte planurile nepre
miate se restitue, din cele cu mențiune lău
dabilă probabil, că se va cumpăra vre-unul, 
âr cele premiate rămân în proprietatea bi- 
serioei și pe basa acestora se va compune 
planul și preliminariul definitiv. Cestiunea 
locului e reservată în competința sinodului 
archidiecesan.

Concertul Raoul Koczalski.
Asără am asistat la primul ooncert 

dat de celebrul pianist Raoul Koczalskiîna
intea, unui public număros în sala de 
conoerte din loc.

Sunt mai mulțl ani de oând tînărul 
Koozalski s’a mai produs odată înaintea 
publioului brașovân, oa copil, și înoă de 
atunci a uimit lumea cu marele său talent 
musical. Ast&Zb oând a ajuns etatea de 16 
ani, prestațiunile fenomenale ale acestui 
tînăr artist i-au oăștigat deja un renume 
europen. In decursul concertului său de 
asără ne-am convins, că nimic, dâr nimio 
nu este esagerat în laudele, ce i-se aduo 
din partea celor mai de frunte critici mu- 
sioall ai capitalelor continentului nostru. 
Tehnioa estra-ordinară ce-o desfășură d 1 
Koozalski și modul lui de predare distins 
și unio în felul său, pe lângă o stăpânire 
și întrebuințare perfectă a forții intonării, 
care nuanțâză admirabil dela cele mai pu
ternice pănă la cele mai fine și gingașe 
aoorduri, în fine darul deosebit de-a inter
preta tăte composițiunile musicale, redând 
așa Zicând tâtă simțirea și ougetarea au
torilor lor, așa oum conoertistul o pătrunde, 
tăte *cest9  înalte calități pun pe Raoul 
Koczalski în șirul celor mai renumițl eroi 
musicall ai timpului de față.

In piesele lui Chopin fineța predării 
pătrunsă de cele mai adânci sentimente și 
duioșia interpretării, oe face să reiâsă atât 
de înoântător accentele dulci și visătore, 
îșl ajung culmea.

Astfel cele mai grave probleme ale 
tehnicei musicale le resolvă genialul pianist 
cu o ușurință uimitore rămânând tot-odată 
la înălțimea interpretării a olarității și 
fineței nuanțărilor.

In eminentele composiții proprii ale 
d-lui Koczalski — dintre cari a eseoutat 
asără două: „Gavotte1* (en la mineur) și 
„Etude1* (op. 67) — se reflectăză disposiția sa 
propriă sufletăscă și întreg temperamentu
lui său viu și energio.

Tînărul artist a fost întâmpinat de 
apiausele sgomotăse'și îndelungate ale pu
blicului entusiasmat de jocul lui. Pianul pe 
care d-l Koczalski îl duce eu sine din oraș 
în oraș, este din renumita fabrică dela 
Lipsea a lui Blilthmer, un instrument, oe 
scăte tonuri înoâutătore.

Celebrul pianist va da aetăZ1, Mier
curi, ultimul său ooncert aid în Brașov, 
de unde va pleca la Sibiiu.

In cestiunea ocupării postului de 
protopop la Belinț.

Lugoș, 12 Martie n. 1900.
Onorată Redacțiune! Vă rog, ca să 

binevoiți a publica în prețuitul Ziar, ce re- 
digiațl, următorele observări:

Față de cele scrise în „Tribuna Po
porului1* în afacerea denumirii de protopop 

în tractul Belinț, în calitate de advocat 
plenipotențiat mă văd silit a constata: că 
tote cele publicate păn’aoum în sus amin
tita fdiă nu corespund adevărului, ci sunt 
numai apucaturi tendențiose, menite a se
duce publicul și a-i atrage atențiunea dela 
ilegalitățile comise; mai departe, că în 
contra denumirei d-lui Gerasim Sârb de 
protopop s’au înaintat două recurse de nu
litate în termicul legal și o remonstraț ă 
cătră măritul sinod episeopesc.

Nu țm de consult a mă ocupa de 
astădată mai detaiat cu acăstă afacere de
venită deja penibilă, deărece — pe terenul 
legal stând — noi suntem conduși de prin- 
oipiul, că căușele supu«e deliberării foru
rilor competente să nu se desbată în pu
blicitate, pănă când acele foruri nu se vor 
pronunța definitiv ; de acea rog on. publio, 
ca să binevoâseă a aștepta liniștit și ne
preocupat sentința ultimului for competent.

Cu stimă:
Dr. Corneliu Jurca,

advocat.

ULTIME HC1BI.
Praga, 13 Martie. Foilor cehice 

li se comunică din Viena, că minis
trul de justițiă a făcut cunoscut de
putatului Sileny, că monarchul a dat 
amnestiă celor osîndițl cu ocasia 
turb urării or din Moravia produse în 
urma retragerei ordonanțelor de 
limbă.

Londra, 13 Martie. Generalul 
French a intrat cu trupele sale in Bloem
fontein. Fratele mai mic al președin
telui Steyn a fost arestat. Legătura 
căii ferate cu Pretoria, precum și 
telegraful sunt în manile Englesilor.

Londra, 13 Martie. Trupele en- 
glese au înaintat pe linia Kaalspruit. 
Tdte diviziile au luat parte la marș.

Londra, 13 Martie. La cererea 
de pace a președinților republicelor 
africane guvernul engles a răspuns, 
că nu pdte admite ca Transvaalul 
și statul Oranje se-șl păstreze inde
pendența.

BD a 15 ns ac.
Distribuirea unei comori. Dărî- 

mându-se o casă la Enzersdorf (Austria), 
proprietatea unui anume George Toifl, eși 
din spărtura unui zid o oantitate de mo- 
neZl de aur. Toifl le creZu, că sunt mărci 
și le distribui aprope pe tote printre elevii 
din sat. Profesorul din acel loc, văZând 
strălucind în mâna unui băețaș una din 
acele moneZb o analisâ și văZu, că era de 
aur f'ârte fin. El însciințâ îndată despre 
acâsta pe Toifl și vă puteți închipui des
perarea acestuia la gândul, că distribuise 
comâra lui. El recurse repede la gendar- 
meriă spre a încerca să șl-o potă recuceri, 
der nu reuși să aibă deoât o mică parte, 
aprope 150 de bucăți. Sunt monede din 
anul 1425 cu efigia lui Matei Corvin, apoi 
altele din 1603 ou efigia archiepiscopului 
Wolf de-6parte și Sf. Rupert de alta”p al
tele dela împărații Ferdinand II și Leo
pold II. Mai sunt încă câte-va monede 
turcescl, ceea-oe ar face să se presupună, 
că comora fusese ascunsă în epoca ase
diului Vienei de cătră Turci. Lăsând la o 
parte valorea istorică a acestor monede, 
numai aurul lor valorâză 1.500 florini. In 
urma acestei desooperirl, printre locuitorii 
dela Enzersdorf a început a bântui o ade
vărată sete de aur; proprietarii caselor 
vechi voesc să le dărîme, în speranța de-a 
descoperi alte comori.

Literatură.
„Moda Ilustrată**.  N-rul 9 al acestui 

Ziar de modă aduce de astă-dată un supli
ment gratuit, care represintă un tipar croit 
de foi moderne, în mărime naturală. Des
crierea ilustrațiunilor forte reușite, e de tot 
amănunțită și deslușită.

*

„Fetele casnice*,  cor pentru trei și 
patru voci femeesel de Timoteifi. Popovicl. 
Acâstă drăgălașă composițiă musioală se află 
de vânZare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archie decesan), oum și la Tipografia 
„A. Mureșianu1* în Brașov. Prețul 15 or. 
(plus 3 cr. porto).

♦
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0 carte valordsă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi'și 
moderne44. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta ,s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învăț^uri, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de venclare la Tipografia 
„A. Mnreșianu.44, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

O carte de legi. „Amicul Popo
rului44 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român*  de 
Titu Vuculescu, pretor în Peoica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, ori-ce măestru, 
orl-ce om, care seie ceti, pote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

A eșit de sub tipar Al doilea capi
tol din, contabilitatea duplă, de I. C. 
Panpu. Acbstă nouă broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a întrodus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la' noi, precum și după metodul numit tran
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țbză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard;; împrumuturi pe alte gagiurr (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
durăză trei și șese luni, arătându-seînchee
rea într’un Maestru tabelar, și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone -f- 10 bani porto. 
De venclare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mnreșianu44 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiec.esană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: dregorîu kîaror.

Cursul Ba bursa dm ¥iena.
Din 13 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.......................... 97.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 100.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 • 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40

Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii..................... 169.—
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.35
Renta de argint austr..............................99.30
Renta de hârtie austr..............................99.15
Renta de aur austr...................................98.35
Losurî din 1860..................................... 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 128.25
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.40
Napoleondori.......................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.50
London vista..................................... 242.90
Paris vista............................................... 96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . • • 99.45
Note italiene............................................... 90.15

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Martie 1900.

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

18.88 Vând.
18.40 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend.

127.- Vend.
58.50 Vend.
19.75 Vend.

100.— Vend.

18.96
18.50
19.30
11.40

128.—

101.-

Nr. 2551—1900'

PUBLICAȚIUO.
Joi m 2® Martie B900 în- 

nainte de prânz la 9 bre se vor vin
de pe Cale orală și scripturistieă la 
oficiul orășenesc economic r e a i i tă- 
ții e și pământurile orașului Bra
șov, aflătfire în ilocul de scaldă Ziziil.

La vendare vine așa numita cu 
rie, hanul „Concordia44, scalda de 
apă curgetfire, scalda de putină, pro 
menada cu parcurile și cu sala de 
așteptare, sala de preumblare, pavi 
Ionul de musică, șatra de cofetărie, 
isvorele „minerale41 așa numite: fân
tâna Ferdinand44, „fântâna Ludovic44, 
scalda „Lobogo 44 dinpreună cu isvo- 
rul Iui „Francisc44, sala de așteptare, 
și pământul, parcul Schwarzenberg, 
complexele de pădure „szakad biik- 
kos“ și pădurea Lobogo, livadia lo- 
bogo, o grădină lângă parcul Schwar
zenberg; mai departs două grădini

și livefll Ia olaltă cu prețul de stri
gare 36330 corone 84 bani.

Ofertele au de a se așterne la 
oficiul orășenesc cel mult până 
la 12 fire la prânz a prefl'lei de 
oferte, observâuduse, că ofertele mai 
târfliu așternute nu se iau în consi- 
derațiune.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se aflu până la fliua 
pertractărei de oferte, la oficiul oră
șenesc economic în decursul orelor 
înainte de prând dela 8 până la 12 
6re, spre examinare și decopieie.

Brașov, în 28 Februar 1900.
890,2- 2. Magistratul orășeresc.

Nicu Â. Popovicl
Doctor în drept, 

avocat
Bucurescî, Strada Dionisie 58.

Nr. 3684-1900.

PUBLICAȚIUNE 
referitdre la evaluarea și prescrierea 
chiliei de apă pro 1900.

Conspectul evaluărei chiriei de 
apă pro 1900 se află din 10 pănă 
inclusive 24 Martie a. c. în decursul 
firelor de oficiu înainte de prânz 
dela 8—12 fire la oficiul orășenesc 
de dare spre examinare.

Eventualele reclamațiuul în con
tra evaluărei au de a se așterne la 
subscrisul magistrat în scris și li
bere de timbru în decurs de 8 flile 
i. e. pănă în 1 Aprilie a. c. Reda- 
mațiunile mai tâtcjiu așternute se 
resping.

Brașov, 7 Martie 1900.
890.1—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 1736—1900.

Escriere de oferte.
Representanța orășenescă a de

cis, ca nwra de măcinat în Scheiu 
Nr. 679 (podu Crețului Nr. 103) se 
se caseze ca mfiră și după împre 
jurătî se se închirieze pe mai mulțl 
ani pentru scopuri de întreprinderi 
de meserii.

Refleetanții au de a-și așterne 
ofertele, în cari sunt de a se aminti 
specificat și condițiunile, pănă la 
finea lui Mai a. e. subscrisului ma
gistrat.

Brașov, 2 Martie 1900.
Nr. 8901—3 Magistratul orășenesc.

Loc de Rendez-vous
a zp-U-Tolio din loc si streizo..
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Hssirea șl Discern Imurilor ie stal reg. ung. îi Brasov.
Valabil «65 sa 1 ®ct«invre sL n. iSSW.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Bela Budapesta la Brașov:

[. Trenul de persone b> 8 ore rfim.
II. Tr. aooel. peste Clușiu la 2 6. 9 m. p. m.

III. Trenul mixt la 10 ore 25 min. sera
Dela Bucuresci la Brașov:

I. Trenul mix-. oare circulă numai Vinerea 
dela Predeal, ia 0 ore — min. dim.

II. Trenul aooel. la 2,ore 18 mic. p. m.
III. Treuol mixt, la 5 ore 20 min. p. m.
IV. Trenul de pers., la 9 ore 27 min. sera.

Dela Kezdi-Oșorliein la Brașov:
I. Trenul de persdi e la 8 ore 25 m. d.,

(are legătură în St.-Georgi ou Ciuc- 
Szerda și Ciuo-Gyimes).

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

DgStură cu Cm >-Sz-reda).
Dela ZernescI la Brașov (G. Bartoionieiu).

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

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

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

Plecarea trenurilor din Brașov
Bela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminâțt
II. Tr. ancei, (peste Clușiu) la 2 6. 45 m. p. m. 

III. Trenul de pers, la 7 ore 48 mm. sbra.
Dela Brașov la BucurescI:

I. Trenul de persone la 3 ore 55 min. 6,
II. Trenul mixt la 11 bre a. m.

III. Trenul accelerat (ce vine pe la Oradi*.-
Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.

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

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

II. Trenul mixt la 8 bre 50 mim a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. na. 
are legătură cu linia Tușnad-Ciuo-Szereda. 
Dela Brașov la ZernescI (G. Bartoionieiu).

I. Trenul mixt la 9 b"e și 2 min. a, m.
II. Trenul mixt la 3 bre 1.8 mm p. m.

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

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

De acjî încolo CAFEA NEAGRĂ se vinde cu 20 filerl. 
gazete interne chei șâ din streânătate 

(în 3 limbi).
Bs Sia r de bune.
Tot felul de beuturi, mâncări calde și rece.

BERE ie STEIHERUCH si locala.*
—=1 'V’izo.-ccxi escslente, IH—

Bufet în tot timpuL 
Jocuri de petrecere.

ServzioiiA. cu. atenti-mne.•>

Prețuri moderate. “W
Gazete se dau în sub-abonament cu a treia parte din preț. 
Rugându-me de a lua la cunoscință despre acesta

sunt cu fotă stima

Friedrich Schmidt,
Nr. 886,2—3. antreprenor.

B 5 L 1 fi g D E BUNE.

„GAZETA TRANSILVANIE??: 
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni . 
șese luni, 
un an

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

P®
Pe
Pe

3
6

12

fl. 
fl.
ti.

¥

X
X
M •
X
M
X
X

g
X
K
X

Pe
Pe
Pe

âtonmeih Ia mwrels cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni .

Pentru Boinănia și străinătate: 
an..............................................................8
șese luni................................................... 4
trei luni...................................... .2

Pe
Pe
Pe

>

10
20
40

fr,
fr.
fr.

2
1

fl. —
fl. -

50 cr.

franci.
franci, 
franci, 
repede prin
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X
X
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a

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai
mandate poștale,

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

Admmistrațmhea „Gazetei Transilvaniei44.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


