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Instrucțiunea publică și Szell.
Nimic nu a putut să pună în 

lumiuă adevărată direcțiunea poli
tică a ministrului președinte Szell 
față cu naționalitățile în așa mod, 
ca atitudinea sa cu ocasiunea discu- 
siunei asupra budgetului instrucțiunei 
publice.

Ce-i drept în acâstă discusiune 
nu era vorba de resortul lui ca în 
aceea asupra budgetului ministeriului 
de interne. Der Szell e ministru-pre- 
ședinte și în calitatea acesta el e 
responsabil pentru direcțiunea poli
tică a întregului guvern, și decă de 
esemplu ministrul cultelor și instruc
țiunei publice ia disposițium și me- 
suri, prin care se calcă îndreptățirea 
legală a majorității poporațiunei sta
tului și se produce astfel amărăciune 
în sînul ei, atunci ar trebui se ad
mitem cel puțin, că șeful guvernu
lui, după-ce a făcut atâtea declara- 
țiunl, că vrb să respecte legile și se 
facă dreptate tuturor, nu pote să fiă 
nepăsător și să nu intervină cu au
toritatea sa intr’o discusiune, în care 
cea mai mare parte a vorbitorilor 
se pune pe un punct de vedere cu 
totul înafară de lege.

In tot decursul desbaterei ge
nerale asupra budgetului ministeriului 
instrucțiunei publice, care a durat 
două d>le, nu s’a vorbit și accentuat 
altceva cu privire la naționalități, 
decât ce s’a făcut în trecut și ce 
va trebui se se facă în viitor pen- 
tru-ca, prin călcarea îndreptățirii le
gale a acestor naționalități, să li-se 
distrugă și magliiariseze școlele.

Și totuși ministru-președinte 
Szell n’a aflat de bine a sări cu 
nici un cuvânt în apărarea legii, 
decă nu în a naționalităților. După 
atâta sgomot, ce s’a făcut în jurul 
„adevăratului liberalism11 și a „iu- 
birei de dreptate și adevăr“, recla
mate în favorul d-lui Szell, ne am 
fi așteptat să-l vedem ridicându se 
măcar în apărarea legilor dela 1868, 
cari au fost pe față atacate și des
considerate în desbaterea amintită.

N’a făcut d-1 Szell absolut ni
mic pentru salvarea prestigiului po
liticei sale față cu naționalitățile; 
n’a ținut cont de ele nici, cât fostul 
secretar de stat din era Banffy, Ber- 
zeviczy. Și acesta a dat în glasul ce
lorlalți vorbitori șoviniști, precum 
nici nu era altfel de așteptat, dâr a 
creflut cel puțin ca o cestiune de 
decență parlamentară pentru un fost 
secretar de stat la ministerial de 
instrucțiune publică, de a spune lui 
Komjathy, că mirarea lui, că mai 
estistă încă școle cu limba de pro
punere nemaghiară și că diferitele 
confesiuni pot ave preparandiile for, 
nu e tocmai nemerită, fiind-că de fapt 
legile dela 1868 și cea dela 1883 permit 
acăsta. I-a mai spus, că doresce și el re 
visuirea legilor, cari nu i plac lui 
Komjathy, dăr pănă atunci el tre- 
bue să se împace cu gândul, că gim- 
nasiile românesc! și săsescl esistă în 
puterea legilor. S’a arătat însă și 
mai șiret d-1 Berzeviczy și a c|is, că 
unde legile esistente permit guver
nului de a alege între diferite mij- 

16ce și cărări, acolo guvernul alege 
tot-dâuna mijlocele și căile, ce co
respund mai bine politicei naționale 
maghiare. Ba a mai descoperit șo- 
viniștilor estreml, cari nu-’și mai 
bat capul de loc cu esistența legi
lor, ce mai conțin 6re-cari favoruri 
pentru naționalități, că legile șco
lare aduse dela 1879 încoce i-au deja 
o posițiă mult mai progresistă, de
cât legea de naționalitate dela 1868 
— progresistă firesce în ce privesce 
mijldcele și căile de maghiarisare.

In loc ca să fi întrat, nu ca 
Berzeviczy, ci cum se cuvine unui 
ministru-președinte cu falnica devisă 
„lege, drept și dreptate'*, în meritul 
gravei cești uni a apărării și respec
tării legalității, d-1 Szell s’a mărgi 
nit se-șl reediteze apărarea procede- 
rei sale în cestiunea regulării rentei 
școlelor române din Brașov și ne- 
făcend nici cea mai mică observare 
față cu afirm ați unile și pretensiunile 
resvretitore ale lui Komjathy în ce 
privesce școlele naționalităților, a 
găsit de cuviință a răspunde, ărășl 
numai ca să se apere, la o singură in
sinuare a lui Komjathy.

A (ți9 adecă deputatul stângei 
estreme, că ministrul Wlassics a 
avut mai înainte planul de-a supune 
gimnasiile naționalităților unei su
pravegheri mai stricte, dăr într’aceea 
din totă acesta hotărîre nu s’a ales 
nimic. Vrâ să cjică adecă Komjathy, 
că Szel) ar fi fost piedeca, că nu s’a 
făcut nimic.

In loc ca Szell să fi răspuns cum 
se cuvenea unui prim ministru și consi
lier al Majestății Sale, că ministe
riul instrucțiunei nu e chemat se 
facă servicii polițienesc! față cu șed- 
lele naționalităților, a scos din bu
zunar o scrisbre a lui Wlassics, din 
care s’a încercat a dovedi, că stă în 
corespondență cu el asupra acestei 
cestiun! și că și-a apropriat cu to
tul vederile colegului său dela in
strucțiunea publică în privința „unei 
mai rigordse controle1* pe cale admi
nistrativă și institutivă a gimnasii- 
lor și a altor șcble secundare nema
ghiare.

Și un ministru-președinte, care 
se pdrtă astfel, voesce să împace na
ționalitățile ?

Acțiunea de împăcare ceho ger
mană. Din Viena se vestesce, oă în 21 
Martie n. conferența de înțelegere a. ținut 
ședință. S’a desbătut cestiunea limbei la au
toritățile provinciale din regatul boem. La 
desbaterea generală au luat parte dintre 
Cehi Dr. Engel, Pacak, Kramarz și Kaizl- 
din partea germană Prade, Schilker, Dr. 
Pergelt și Baerenreither, desfășurându-se de 
ambe părțile punctele de vedere prinoi- 
piare. Din partea guvernului a participat 
în discusiune ministru-președinte Koerber. 
Disensiunea nu s’a înoheiat. Ea se va con
tinua mâne. Ședința a durat 3 6re.

Szell, Wlassics și școlele națio
nalităților. In disoursul său ținut cu 
ocasia desbaterei budgetului de culte și 
instrucțiune publică, Bela Komjathy învi- 
nuise guvernul actual, că a pus la o parte 
măsurile, ce le plănuise guvernul treout 

pentru a-se estinde în tâte direcțiunile ins- 
pecțiunea și controlul asupra șcblelor națio
nalităților. învinuirea aoesta a căutat s’o 
abată dela sine guvernul actual chiar prin 
rostul ministrului-președinte Szell, care în 
ședința de alaltăerl a dietei a făcut urmă- 
torea declarațiune:

— Wlassics c]ice într’o scrisbre, oe 
am primit’o dela el: „Simt necesitatea, ca 
asupra unor scole ale naționalităților, inspec- 
țiunea să se organiseze mult mai riguros, și 
nu numai din punct de vedere adminis
trativ, ci și din punct de vedere organic 
să nu mă rețin dela anumite inițiative*. —

Cu privire la acesta, efiise Szell, am 
curagiul a deolara, că ceea-ce spune mi
nistrul, ceea-ce a dispus pe basa acâsta, el 
a esecutat în parte, fiind-că gimnasii și scole 
medii, unde s’au ivit oause de bănuell, au 
fost inspeoționate mult mai riguros și 
ceea-ce a dispus el, adeoă rigorea în ins- 
pecțiune pe cale iustitutivă și adminis
trativă, mărturisesc de al meu, dela alfa 
pănă la omega vom esecuta, și nici o clipă 
n’a fost vorba, ca hotărîrea acesta să se slă- 
băscă, ori să fiă îndreptată in altă direcțiune.

Cu alte cuvinte, Szell și Wlassics lucră 
pe o mână în prigonirea șcblelor nemaghiare.

Din dieta ungară
(Budgetul ministeriului de culte și instrucțiune publică)

Miercuri s’a continuat și s’a și sfirșit 
desbaterea generală asupra budgetului cul
telor și instrucțiunei publice. Primul orator 
al ședinței a fost

Pac7er R. (partida poporală catolică): 
Combate străformarea școlelor confesionale 
în scole de stat. Spune, că e ou deosebire 
incorect, că se ridică scole de stat nu nu
mai acolo unde nu sunt, ci și acolo unde 
sunt școle confesionale : dr oe e și mai de
testabil, adese-orl se întâmplă, că o scolă 
confesională e prefăcută în scolă de stat 
prin mijlocul corteșirii și agitațiune!.

Berzeviczy A. nu e de părerea lui 
Komjathy, că rassa maghiară ar fi în pe- 
ricul. Nația maghiară nu se va speria la 
strigătul lui Komjathy, căci scie ea bine, 
că primejdia de care a vorbit K. nu esistă 
în realitate. In Ardeal și în alte ținuturi 
locuite de naționalități, este, ce-i drept, 
mult de făcut, însă judecătorul obiectiv 
pote se vadă, că de 30 de ani încoce lă
țirea și întărirea maghiarismului a făcut un 
fărte mare progres. Komjathy n’are drept 
nici în aceea, că legea naționalităților dela 
1868 a fost ootroată națiunei; ea a fost 
dimpotrivă „încheierea luptei gloribse". 
Atunci, di°0> naționalitățile voiau să îm- 
bucătățeseă țera în teritorii de naționalitate. 
Der au venit alte legi după cea din 1868, 
oarl tote suut puse pe basa unei mai înain
tate politice națiouale. Tote aceste legi le-a 
oreat partida liberală.

Komjathy: Dâr cum se esecută ?
Berzeviczy K.: Așa cum permit îm

prejurările. Dâoă guvernul n’ar fi ridicat 
șoole de stat în ținuturile locuite de na
ționalități, aifil am pută vorbi de mai multe 
comune slaviste....

Zzilinszlcy M. (secretar de stat) mul- 
țumesce lui Berzeviczy pentru apărarea, 
oe a făcut politicei de instruoțiune a gu
vernului. îmi Komjathy îi răspunde, oă 
rassa maghiară nu se află în primejdiă așa 
de mare, cum i-se pare; slovacisarea și va- 
lahisarea nu sunt de origine nouă, ba acfil 
acest prooes este în continuă desorescere. 

De o mve de ani nu s’a făcut pe terenul ma
ghiarism atâta, cât s’a făcut în cei din 
urmă 30 de ani. Toți miniștri ungurescl de 
culte șl au făcut o ambițiă și o daioriă din 
răspândirea culturei maghiare; de n’ar fi 
făcut așa, i-ar fi măturat opinia publică ma
ghiară. Komjathy ar pută să-și procure 
date fbrte prețidse despre cucerirea limbii 
și culturii maghiare printre fiii Slovacilor.

Fiă-care ministru maghiar a propo
văduit pănă acum ideia de stat maghiar mai 
pe sus de tâte, și au lucrat în interesul ei. 
E destul să arătăm asupra învățământului 
poporal. Decă causa „kisdedov“-uriior nu 
înainteză, vina o p6rtă comunele, dăr acolo 
unde esistă șeblă de stat, statul îșl dă si
lința a înființa și „kisdedovo1*.

Ce privesce școlele confesionale și co
munale, noi suntem de principiul, oă aici 
trebue să fiă școlă națională unitară, dăr nu 
e coreot să despoiăm nici confesiunile, nici 
comunele de dreptul de a-șl ridica șcble. 
Cu forța nicăirl nu se fao școlele de stat; 
ni.-se îmbie mai mult decât putem face, 
der n’avem bani să faoem, și țînta guver
nului nici nu pote fi statifioarea oompletă.

Cere votarea budgetului.
Ministru-președ. Col. Szell răspunde 

lui Komjathy în afacerea soluțiunei rentei 
șcblelor române din Brașov. Declară, că în 
afacerea acâsta a scutit interesele și drep
turile țării, așa că nu pricepe cum s’ar 
pută vorbi despre vătămarea demnității 
Ungariei. Vătămător și umilitor ar fi fost, 
decă lucrurile ar fi rămas în starea lor de 
mai înainte. Declară, că între el și Wlas
sics, care e greu bolnav, n’a fost și nu 
este nici un fel de neînțelegere în cestiu
nea șcblelor române, sâu în alte cestiunl. 
Chiar acum i-a trimis o sorisbre din sana
toriul, în oare zace bolnav, și-i spune, oă 
în tote e pe deplin înțeles ou el. (Szell).

Se face apoi votarea și proiectul de 
budget se primesce. Urmâză desbaterea pe 
paragrafl.

Din România.
Procesul II a ll i e r.

Tribunalul de arbitri în afacerea Hal- 
lier și-a oontinuat ședințele la 8 Martie st. 
v., după ce acestea au fost întrerupte trei 
dile, ca să li-se dea timp advooaților sta
tului de a-șl pregăti răspunsul la lunga 
pledoaria a d-lui Poincarâ, apărătorul lui 
Hallier.

In discursul său de apărare, d-1 Po- 
inoarâ a susținut cam următbrele: că pla
nurile lucrărilor dela Constanța, primite de 
Hallier, s’au schimbat mereu; că cei însăr
cinați ou controlul lucrărilor îi făceau lui 
Hallier tot felul de șicane, de cari scăpa 
numai mergând la Bucuresol și înțelegen- 
du-se cu cei dela centru ; că cei oe aveau 
să i înlesnbscă primirea materialului trebu
incios luorărilor, îi făceau tot felul de în- 
târtfiiărl, înoât el nu-1 avea la timp; că 
ohiar materialul stabilit prin devisurl s’a 
schimbat mereu cu aprobarea celor dela 
centru; că materialul, care, înainte de a 
începe lucrările portului în regie, ’i-s’a re- 
fusat lui Hallier ca rău, s’a întrebuințat în 
urmă ca forte bun tot la aceleași lu
crări ș. a.

Cu alte cuvinte, Poincarâ a înfățișat 
luorul așa, oă Hallier ar fi fost cu inten- 
țiune șioanat și a dat să se înțelâgă, că a 
fost ohiar esploatat de cei însăroinațl ou 
controlul luorărilor eto.
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Pledoaria d-lui Panu.
îndată la începutul ședinței de Mier

curi a luat cuvântul d-1 Panu, advocat al 
statului, picând, că-i pare forte râu de to
nul cam ridioat al d-lui Poinoarâ. Acesta 
a promis la înoeput, că nu va vorbi, de
cât de greșelile unei mici părți din admi
nistrația serviciului hidraulic, dâr nu s’a 
ținut de cu vent și a întrebuințat termini oa 
vols Itigalistis fârte atingătorl pentru demni
tatea țârii, pe care, ca Român, e dator 
să o apere din tâte puterile. De aceea va 
fi și puțin cam aspru cu d-1 Poincarâ. 
Crede, că în afacerea Hallier nu e absolut 
nimic de ascuns. Poincare a susținut, că 
au fost mai multe proieote pentru portul 
Oonstauța, dâr Haliier scie, că sunt numai 
două proiecte. D-lui Hallier îi plăcea să 
amâne lucrurile, dâr nimeni nu l’a silit să 
părăsâscă lucrările portului. D-1 Poincarâ 
și-a lăudat clientul, spunând, că e un om 
forte capabil etc. și a înjosit pe cât a pu
tut corpul de ingineri român spunând, că 
lucrările acelora erau mai pe sus de pute
rile lor; ba tâte greșelile antreprenorului 
le-a aruncat în spinarea inginerilor români. 
A atribuit statului român un rol dubios, pi
când, că a căutat să scape de Hallier, re- 
siliând contractul cu el din causa lipsei de 
bani, și de aceea a pus pe ingineri să facă 
miserii antreprenorului, să-l silâscă a părăsi 
lucrările, cum a și făcut.

Noi, dise d-1 Panu, vom dovedi, că 
atunci, când Hallier a părăsit lucrările 
portului, starea financiară a statului era 
destul de bună, avea la îndemână 80 de 
milibne pentru lucrări publice, putea așa- 
dâr plăti din ele cele 15 miliâoe d-lui Hal
lier. Prin urmare nu e permis a se dice, 
că Hallier a fost pus în regie pentru-că 
statul n’ar ave cu ce-1 plăti. Statul român a 
avut de-a face cu mulțl antreprenori și a fă
cut lucrări și pănă la 400 milion?. Nimeni 
n’a îndrăsnit însă să afirme, că administra
ția i-ar fi făcut șicane. D-1 Poincarâ a vor
bit de tote, dâr n’a spus, că Hallier a fost 
somat în Martie 1899 de ministeriul lucră
rilor publice să grăbâscă luorările, dân- 
du-ise trei luni pentru a proba ceea ce 
pote. Acâsta s’a întâmplat înainte de a fi 
pus în regie. Hallier n’avea dâră, decât să 
se pună pe luoru, dâr el s’a pus pe fugă. 
Adevărata causă a nesuccesului lui Hal
lier, cjise d-1 Panu, a fost enormul rabat, 
ce l'a acordat el sub devis, care era de 
23.80 la sută. Toți au înțeles, că Hallier 
nu va fi în stare să esecute lucrările cu 
acest mare rabat. Altă causă a fost tempe
ramentul lui Hallier, oare și la cele mai 
mici ocasiunl ridica proteste.

Dâr, dise d-1 Panu, Hallier era ge- 
nat, căci nu avea nici bani, nici credit, 
ceea ce o pote dovedi. Chiar grevele mul
tiple, cari au isbucnit pe șantiere probâză 
acesta. Se pote, ca Hallier să fi reușit în 
Belgia și Franoia, dâr în România îl ve
dem sub un aspect cu totul defavorabil 
pentru d-sa.

încât pentru pretensia esagerată a lui 
Hallier, ea e tot-odată și curiosă. Lucră
rile portului representau suma de 19 mi
lione. Hallier a primit deja patru milione 
și acum mai cere încă 18. Adecă, dâcă l’am 
plăti, i-am da 22 milione, în loc de 19, pe 
cari le-ar fi primit, dâcă ar fi săvârșit lu
crările portului.

Greșâla nostră, dise d-1 Panu, este, 
că am fost întotdeuna prea îngăduitori 
față de d-1 Hallier. După acesta trece la 
critica amănuntelor afaoerei.

Jokai despre țaristul maghiar.
Seim, eă Dumineca trecuta s’a 

dat în Budapesta un banchet festival 
„Reuniunei cjiariștilor“ maghiari, din 
incidentul aniversării a 52-a de când 
a reînviat libertatea (!) pressei. Pre
sent! erau aprbpe toți cjiariștii din 
Budapesta, erau de față și miniștri 
Szell și Daranyi și mulțime de re- 
presentanțl ai diferitelor corpora
tivul!. In fruntea mesei ocupa loc 
betrânul și cunoscutul scriitor ma
ghiar Mauriciu Jolcai, care a rostit 
cuvântul festiv, ținând în mână un 

pahar de aur. Etă ce c|ise e^> în re‘ 
sumat, în toastul, ce l’a ținut cu 
acâsta ocasiune:

Jokai cere scuse, oă odinioră ou glas 
îndrăsneț a proclamat libertatea pressei. In 
era de pie memoria a censurei redactorul 
maghiar de jurnale trăia în o stare idilică. 
Pănă la 8 ore săra era îndatorat să dea 
ultimul manuscript factorului tipografiei. 
Pe la 10 ore se presenta un esemplar din 
diar censurei, ăr când se reîntoroea cu 
părți confiscate, paginatorul sta gata cu 
articoll de reservă de lungime diferită, nu
miți articoll „neutralisațl". Cu aoeștia su
plinea locurile șterse de censură și se da 
foia la tipar. In cțiua următore era curios 
și redactorul, că âre ce o să apară în toiă. 
Și nu era puțin surprins când vedea, că în 
locul unui articol despre „dieta din Tran
silvania", era unul despre nascerea unui 
vulcan submarin etc. Cu telegrame nu 1 
plictisia nimenea. Corespondențele din pro- 
vință nu erau urgente.

El încă e unul, dintre oei cari an 
despoiat pe jurnalistul ungar de acâstă si
tuația de paradis.

Câte aptitudini trebue să posedă jur
nalistul de afli! El e agricultor, grădinar, 
econom, viier, miner, corăbier, predicator, 
crâsnic, clopotar, înviător la înmormân
tări, frate de mire, matriculant și poet!

Jurnalistul maghiar de astăcjl e pro
tector, mecenate, colector de oferte mari- 
nimose, un amio al deaprâpelui, îngrijitor 
de copii, mijlocitor de ofioii, portier uni
versal. Jurnalistul maghiar e controlor pu
blic, diplomat, advooat, judecător, tribun 
al poporului, gura satului, representant al 
orașului, deputat, orator temut. Același e 
comerciant, financiar, economist național, 
profet de timp, clăditor de căi ferate. El 
e medio, îngrijitor de bolnavi, salvator, 
desinfeetor, hipnotiseur, farmacist și bucă
tar. El e polițist, procuror general, apără
torul virtuții, rafinatorul moravurilor. Jur
nalistul magh'ar e o om de sport, atlet, bi
ciclist, vâslaș, cunosoător de cai, vânător. 
El e consilier public, corespondent, edu- 
oator de fete mai înalte, biurou de infor- 
mațiunl. Ei e croitor, negustor, espert de 
toalete, consilier intim actual de boudoir; 
dansator, actor și musicant în praxă și teo- 
riă. Pe lângă acâsta mai e jurnalistul ma
ghiar și poet, ba chiar savant, polyfaistor, 
magister omniscibilium, biograf universal, 
profesor și dascăl.

Adese-orI trebue să fiă el și un vitâz 
soldat, având să apere chiar cu sângele 
său adevărul! Ceea-ce e încă mai greu: 
jurnalistul maghiar trebue să fiă și un se- 
ladon (amorez), care aoompaniâză dame 
frumose, intervieveză artiste de renume și 
presentă publicului comorile lor prețiâse 
de secrete. El mai e călător, care nu pre
getă a cerceta scenele evenimentelor inte
resante, Constantinopolul, Stockholm., Lis- 
sabona, Turin, Sighișâra, așa-dâr el e geo
graf, topograf, etnograf, cum nu mai este 
alt jurnalist pe lume. Jurnalistul maghiar 
e încă alchimist, care face din hărtiă aur 
și din aur hărtiă. Afară de aceea el mai 
trebue să aibă dibăcia de a face minuni 
geografice! Cetim în s-ta scriptură, oă Me 
sia a săturat într’o di cu cât.e-va pani de 
orz mai multe mii de omeni, A fost o mi
nune! Voi însă, iubiți colegi, de săptămâni 
de cjile săturațl un publio de sute de mii 
cu pâne de ovăs! (alnsie la afaoerea lif’e- 
rației de ovăs a lui Ugron).

Culmea aptitudinilor jurnalistului ma
ghiar o spune Jokai mai la urmă. Jurna
listul maghiar trebue să fiă cel mai agil și 
perfect corifeu de corteșl. Trebue să mai 
pricâpă și politică, dâr nu e absolut nece
sar. Atâtea feluri de sarcini v’a înoărcat 
pe umeri libertatea de pressă, al cărei ur
zitor intelectual am fost eu! Dâr totuși nu 
vă cer iertare, ca să nu (jioă cine-va: Tu 
nu te plângi, ci te fălesol! Da, o csrieră 
vrednică de laudă e jurnalistica de adl, și 
cu bucuria îndeplinim tote problemele ei. 
Numai sclavului îi este munoa o pedâpsă, 
celui liber în9ă o desfătare!"

SC1RILE BILEI.
— 10 (23) Martie.

Numai unguresce. Primarul Buda
pestei Halmos, după cum aflăm din foile 
budapestane, a găsit o nouă ooesiune de-a 
dovedi „patriotismul" său. El a oerut 
dela comanda militară să-i trimită lista 
oficerilor pensionați capabili de-a figura oa 
alegători. Comanda militară a satisfăcut 
cererei primarului, scriindu-i însă în limba 
germană. Primarul din causa acesta a res
pins actele ou adausul, că numai în limba 
maghiară le ptite premi. Se va vedâ acum, 
ce va faoe comand» militară.

Szell despre refoțma administra
ției. O deputațiă a reuniunei centrale reg- 
nicolare a notarilor a predat la 5 Martie 
n. ministrului președinte Szell, ea ministru 
de interne, un memoriu cu privire la regu- 
larea administrației comunale. După-ce vor
bitorul deputațiunei a schițat cuprinsul me
moriului, ministrul a răspuns printr’o vor 
bire mai lungă, în care a arătat insuficien
ța sistemului actual de administrațiune. Pro
mite, oă va face tot posibilul să se îndrepteze 
defectele administrative de acJP șt la tim
pul său va înainta oamerei un proiect de 
reformă. Nu e destul, c|ise Szell, a repara 
numai, ci a transforma cu totul fără a-se 
trece cu vederea spiritul national maghiar. — 
Par’că-1 aucjim vorbind pe Banfiy!

Timbrele poștale vechi. Ministrul 
unguresc de comeroifi. a dat o ordinațiune, 
după care timbrele vechi poștale austriaco, 
precum și alțl articull poștali vechi de va- 
lore, cari n’au fost scoși din us la 1 Ia
nuarie a. o., vor mai pută să se folosâsoă 
pănă la 30 Septemvre st. n. 1900. Va să 
cjioă timbrele de epistole și coresponden
țele poștale pot fi încă folosite pănă la 
finea lui Septemvre.

Papa despre vieța omenescă. Din 
Roma se raportâză, că cailele acestea a fost 
primit în audiență la Papa prinoipile de 
Reuss Henrik VII, principele Labkovitz și 
baronul Morsey, fost deputat austriac, îm
preună cu soția sa. Au fost prim ți cu 
deosebită afabilitate de Sântul Părinte, er 
oând unul dintre visitatorl îșl eeprimâ bu
curia pentru sănătatea și fața înfloritâre a 
Sânției Sale, Papa îi răspunse: „Viâța 
omului e în mâna lui Dnmne4eu, însă eu 
cred, că cu moderațiune și cu o înțelâptă 
folosire a puterilor sale nă-care om ar pută 
ajunge la o etate fârte înaintată. In mică 
mea patriă nu este raritate, ca unii âmenl 
să trăiâscă și peste o sută de ani".

Predici. Poimâne (Duminecă în 12 
Martie v.) va predica în biserica Sf. Ni- 
colae din Soheiti părintele Dr. Vasilie Saftu.

„Noul Paganini". Marele virtuos în 
violină Jan Kubelik supranumit „noul Pa
ganini" va da, în trecerea sa pe aici, și în 
Brașov un singur concert Vinerea viitore în 
30 Martie n. în sala de conoerte dela re
dută. Tinărul artist, care n’a împlinit încă 
20 de ani, a ajuns a fi cel mai renumit 
dintre toți virtuoșii în violină ai timpului 
de față, și este admirat pentru technica 
sa fenomenală, neîntrecută în ce privesce 
siguranța și fineța ei. De aici vine oă i-s’a 
(jis ou drept ouvent al doilea Paganini. 
Deodată eu tînărul artist boem se va pro
duce și cântărâța distinsă, d-șâra Dora 
Lichtenstein, și îi va da concursul ca acom
paniator la piano d-1 Ludovic Schwab pro
fesor la conservatoriul din Praga. Programa 
concertului va fi publicată înourând. Bi
lete se vor vinde de Luni diminâța încolo 
la librăria Hiemesch în târgul grâului.

0 moștenire de patru milione 
pentru anul 2015. In Loose a răposat 
dilele aoestea medicul de ștab Ludovic 
Wester în etate de 65 d? ani. Răposatul 
și-a testat întrâgă averea sa, în sumă de 

■ 30,000 corone, în favorul institutului de 
orfani regnicolar al evangelicilor, der ou 
condiția, ca fundațiunea numai atunci să 
se folosescă în favorul scopurilor institu
tului orfanal, după ce oapitalul împreună 
cu interesele sale capitalisate se va urca 
la patru militine cortine. Acâsta va fi cam 

■peste 115 ani, adecă prin anul 2015 după 
I Christos.

Inimă maghiară — metal berlines. 
Pressa maghiară e forte indignată. Indig
narea i-a deșteptat’o soirea d'a,'ului „Ber
linei! Lokalanzeiger''1, că monumentul împă- 
rătesei-regine Elisabetă, peutru ridicarea 
căruia au colectat femeile și fetele maghiare, 
va fi turns!) un bronz nu în Ungaria, oi 
chiar în Berlin la firmă .Schaeffer et Wal- 
cker". Monumentul l’a modelat în gips soulp- 
torul maghiar Zala, care a primit, cjice fâia 
berlinesă, mulțime de oferte mai favorabile 
dâr el a decis totuși să-și târne figura la 
firma numită. Lucrul acesta, strigă cu in- 
dignațiune foile din Peșta, trebuia să se 
facă aiol acasă în fabrică maghiară, căci 
cheltuielile pentru monument în Ungaria 
s’au adunat din contribuirile femeilor ma
ghiare. Monumentul întreg represintă un 
altar încunjurat de o cunună uriașă. In do
sul monumentului se află geniul iubirei, ăr 
dinaintea ângerului stă o cruce încinsă cu o 
cunună de spini cu inscripția: „In memo- 
riam sempiternam." Destul că Ungurii sunt 
făcuțl pământ, că „inima maghiară'* — cum 
die foile lor — se târnă în metal berlines?

0 demonstrația de țârani bulgari. 
Poporațiunea din nordul Bulgariei e în 
mare mișcare și în orașele Razgrad, Rus- 
ciuo și Sumla au fost săptămâna acâsta 
mari turburărJ, ba în Varna poporul a venit 
în conflict și cu miliția. Causa mișcării 
este o lege votată de Sobranie și sanțio- 
nată de principe, lege care a schimbat f» 
(jeciuifffă darea de pământ, ce se plătia în 
natură. Poporațiunea simțindu-se nedrep
tățită a protestat oontra legii. Mmistru- 
președinte bulgar a dat ordin prefecților, 
o» astfel de adunări să le împrăștie, de- 
âre-oe sunt ilegale. Principele însuși a re- 
fusat să primâscă o deputațiă de țărani, 
care voia să reclameze. Mișcarea e de oa- 
racter primejdios și a luat proporții ame
nințător© în urma conflictului sângeros din 
Varna,.

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de mn (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacierțiloi’ li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr-țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de cordne 1'80. 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena 1 
Tuclilauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, cave 
e provedut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Demonstrația „patriotică^.
S’a scandalisat „tinerimea de aur" 

maghiară din Budapesta, pentru-că studenții 
germani dela șcâiele superiâre din Viena, 
născuțl pe globul maghiar, vor să pună ba- 
sele unei reuniuni, care să vină în ajutorul 
fraților și părinților lor germani amenințați 
de periculul desnaționalisăr'ii,'' mai corect 
flis al maghiarisării. Iu ochii șoviniștilor 
turbați maghiari, mai mare „păcat" nu pu
teau face acei devotați și entusiaștl națio
naliști germani, căci înaintea Ungurului, 
tinăr și bătrâu, trece drept crimă și trădare 
de patriă înoercarea „străinilor" de a-șl apă
ra naționalitatea și limba, amenințate de 
potopul maghiarismului violent.

Ce era der se facă nobilii tineri „ma
ghiari, eu ce „bravuri" să se arate înaintea 
lumei civilisate, dâoă nu cu demonstrații 
soandalâse, arma tuturor omenilor, cari și-au 
pierdut rostul și în piepturile cărora nu 
mai bat sentimentele mari și nobile ale res
pectării dreptului și libertății altora de a 
trăi și a-se desvolta în propria limbă și 
cultură națională?

S’a adunat dâr „lamura" junimii ma
ghiare din Budapesta într’un mare meeting, 
la care, după raportele foilor unguresci, au 
participat aprope 1000, oa să se sfătuâscă 
ce e de făcut. Aceleași foi spun, că aduna
rea a fost dela început pănă la sfîrșit o pă
timașă isbucnire, ba în ura și furia lor 
au mers unii așa de departe, încât s’au nă
pustit chiar în contra pressei maghiare, în- 
vinuându-o eu nepairiotism, pentru-că nu 
apără cu destulă energia nația maghiară 
contra atacurilor pangermane.
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In vorbirea de deschidere un anumit 
Kăposdy, președintele „Egyetemi Kor“-ului, 
a c|is, oă nu s’au adunat, casă demonstreze 
în contra unor miserabilt, cari vor „să sedu
că poporațiunea blândă și patriotică șvă- 
bâscă*; acei seducători (tinerii germani) 
„sunt mult mai ticăloși*, decât să merite, 
a-se ocupa de ei. S’au adunat însă, ca să 
manifesteze pentru „sentimentul național al 
tinerimei maghiare* și să provooe pe acei ti
neri, cari sunt din ținuturile locuite de 
Șvabi, „să apere poporul, oare n’are nimic 
de a face cu mișeii.*

Ei, vedeți, așa scie săvorbâscă un ti- 
năr maghiar pus1 în fruntea unei societăți 
ungurescl.

S’a oetit apoi un proiect de resoluți- 
une, în care se protestâză viu contra miș-■ 
cării tinerilor germani din Viena și se cere 
oa toți să sară „în apărarea maghiarimei pe
riclitate prin astfel de tendențe subversive*. 
Cei de față au aplaudat furtunos, apoi a venit 
rândul la vorbiri. Un „patriot* patentat cu 
numele Brazovay a dis, că râua politică de 
naționalitate a guvernelor este pricina agi
tațiunilor, se fac prea mari conoesiunl na
ționalităților, ba li-se face posibil dobândi
rea de diplome pentru aceia, cari nici nu 
soiu unguresce. — Altul cu numele Ture- 
csek a dis, că cei ce au subsoris apelul vie- 
ues sunt numai nisce „gunoie ale Sașilor 
ardeleni*, ei nu merită nici dispreț, de aceea 
nu află necesar, ca proiectul de resoluțiune 
să li-se trimită și lor. — Un Boross din 
Dobrețin a dis, că mișcarea tinerilor "ger
mani e forte însemnată, ea trebue sugru
mată neamânat, ea nu cumva să crescă și 
să se facă mare, ca mișcare studenților „va
lahi", — și așa mai departe.

Ca să pună capac la tote, s’au dus o 
parte din ei la Teatrul Național, unde au 
demonstrat în contra lui Keglevich. Aici 
însă i-a surprins poliția și i-a împrăsciat. 
Pe trei dintre ei i-a și arestat’: Pressburger, 
Fuchs și Steiner — toți Maghiari „neaoși*.

In chipul acesta sciu ei să-și manifes
teze sentimentele patriotice și se „apere* 
interesele maghiarismului. Halal de așa apă
rători !

0 propunere importantă.
(Din camera Română.)

In numele a 30 de deputațl ai came
rei române, d-1 N. Filipescu a depus o pro
punere de modificare a art. 43 din Regu
lamentul Camerei, de următorul cuprins:

„Art. 43. — Șâpte deputațl pot pre
zenta Adunării orl-ce proiect de lege seu 
propunere.

„Orț-ce propunere său proiect de lege, 
care atrage după sine o cheltuălă dre-care, tre
bue să creese și un venit din imposit pentru 
acoperirea acelei cheltuellu.

Comisiunea oamerei pentru modifica
rea artioulului de mai sus a ales raportor 
pe d-1 Const. C. Arion, care șl-a și făcut 
raportul său.

In acest raport se arată mai întâiO, 
cum este privit dreptul de inițiativă parla
mentară în Anglia și în Franoia și la ce 
îngrădiri, mai mult său mai puțin reale, 
este el supus.

Mai cu sâmă în materiă financiară 
dreptul de inițiativă parlamentară rău în
trebuințat a produs resultate deplorabile. 
A venit timpul, ca și în România să se ia 
măsuri pentru a-1 îngrădi mai mult, ca să 
se pună frâu unei prea mari libertăți, al 
căreia efect este pănă în present, că a 
mărit cu 4ecimI de milione datoria pu
blică a României. Etă cum esplioă acâsta 
■raportul sus amintit:

In regimul parlamentar, dorința, une- 
■orl forte legitimă, de a mulțumi colegiile 
.electoraie, a îndemnat pe deputațl să pro- 
pue creațiunl și îmbunătățiri de un interes 
■local netăgăduit, der de un interes general 
forte dubios. Acele creațiuul, acele îmbu
nătățiri au avut asupra pungei Statului 
■efecte absolut păgubitore.

Stau încă prospete în memoria fiă- 
oăruia numărosele fapte, oarl demonstră 
aceste adevăruri. Câte linii de drum de fier 
au fost votate, după propuneri datorite ini
țiativei parlamentare și impuse astfel dife
ritelor guverne! Una singură, Bârlad-Ga- 
lațl, a costat între 30 și 40.000.000 lei. 
•Câte alte milione nu s’au cheltuit cu linia 

PiteștI-Curtea-de-Argeș, Alexandria-RoșiorI 
și cu celelalte ?

Aceste linii, de un interes secundar, 
nu pot avă deoât o circulațiune restrînsă 
și, dâcă au putut popularisa în localitate, 
pentru moment, numele deputaților, gra
ție inițiativei, cărora au fost propuse, vo
tate de Cameră și impuse guvernului, apoi 
de sigur ele n’au fost nici creators de im
portante bogății, prin mișcarea ce ar fi pro
vocat, nici producătore de venituri fiscale, 
căol în comparațiă cu coltul oreărei lor și 
cu cheltuelile de întreținere, ele dau un de
ficit permanent.

Trebue, pe lângă acâsta, să ne rea
mintim, că numărosele licee din orașele de 
reședință ale districtelor sunt, în mare parte, 
datorite zelosei iutervențiunl a deputaților 
din localități de pe vremuri. La început 
modeste gimnasii, ele s’au transformat trep
tat în licee complecte.

Neapărat se răspândesc ast-fel cunos- 
cințele clasice, se pun la îndemâna fiă-că- 
ruia, și acâsta în mod gratuit. Dâr, ce o fi 
câștigat clasicismul la noi în țâră din acâstă 
cultură secundară, mai mult estensivă de
cât intensivă, și pote cam pripită față de 
trebuințele nostre reale, dâcă s’a lărgit cer
cul cultural? Cu cât în realitate s’a înălțat 
nivelul cultural?

Aceste sunt oestiunî grele, pe cari 
oreațiunile numărose de licee a putut să le 
pună, dâr nu le-a putut tranșa.

Faptul este, că relativ la numărul 
poporațiunei, cu gradul nostru de desvol- 
tare culturală și mai cu semă de desvolta- 
rea reală a instrucțiunei primare, avem scoli 
secundare mai'numărose, decât națiunile oc
cidentale.

Și, dâcă nu se pote afirma cu certi
tudine, că s’a înălțat mult nivelul oultural, 
se pote însă afirma, că tote aceste creațiunl 
apasă simțitor asupra budgetului.

Nu trebue să uităm, în fine, extraor
dinara dărnioia, cu care s’au votat recom
pensele extraordinare și pensiunile, desti
nate a răsplăti servicii forte respectabile, 
der dintre cari puține în realitate aveau 
acel caracter de extraordinară importanță, 
care să merite o atât de mare ondre și un 
sacrificiu atât de însemnat ca cel al unei 
recompense naționale.

In analele niol unui parlament nu se 
va fi vădut atâta mumfieență ca aceea pe 
care, pănă la 1890, o arată parlamentul ro
mân eătră toți funcționarii publici, cătră 
văduvele și orfanii lor, ba un^-orl chiar 
eătră urmașii vre-unui deputat din majori
tatea momentului.

Negreșit, că forte adese ori acele pen
siuni și recompense naționale veniau în aju
torul unei miserii, demnă de totă compăti
mirea; dâr, chiar dâcă tote ar fi fost in
spirate de sentimente de umanitate, s’a 
perdut prea mult din vedere, că Statul nu 
trebue să aibă decât un rol forte limitat în 
materiă de asistență publică. De câte-orl 
însă pensiunile, une-orl considerabile, au 
fost propuse și votate pe basa unor senti
mente de prieteuiă și de tovărășie politică, 
mai mult decât pe aceea a vre-unei orude 
neoesitățl a pensionarului ?

Cu atât mai mult ee împovărau budge
tele viitore prin asemenea propuneri, cu 
cât graba de a-se vota legile este caracte
ristică în parlamentul român și nu-șl gă- 
sesce nici un esemplu similar în vre-un alt 
parlament; mai în tote parlamentele pro
iectele de lege sunt supuse înainte de vot 
la două sâu trei lecturi, făcute la intervale, 
tocmai ca să se dea timp reflecsiunei să-și 
producă efeotele sale.

La noi tote acele proiecte de miliâne 
se presentau Oamerei fără altă preparațiune, 
decât aceea care, de ordinar, se face prin 
secțiuni și în comitetul delegaților.

Se înțelege, că aceste critici se adre- 
sâză trecutului. AsUdi înțelepciunea m-a 
venit cu strîmtârea situațtuuei financiare. 
Camera actuală nu are să-și împute nimic.

Am crecjut însă util îd momentul chiar 
în oare se face o propunere, destinată să 
oprâscă în viitor depărtarea dela înțelepta 
regulă de conduită, pe care o impune ne
cesitatea momeutulni, am credut util, d-lor- 
deputațî, să vă reamintesc abusurile făcute 
cu dreptul de inițiativă parlamentară în 
materie de cbeltuell, abusurl, cari au con
tribuit în mod simțitor la crearea stărei fi
nanciare de ac}I.

Răsboiul din Africa sudică.
Situația pe câmpul de luptă din Africa 

e neschimbată. Nici Englesii, nici Burii 
n’au făcut în ultimele dile mișcări mai în
semnate. Lord Pioberts anunță, că lord Kit
chener a ocupat cjilele trecute Prieska, pe 
pământul Griqua, și în fața năvalei oștilor 
sale Burii s’au retras. Kitchener este așa- 
dâr departe încă de Mafeking, âr faptul, că 

el însu-șl operâză contra răsculaților, este o 
dovadă, că răscola se est.inde în mare și 
periclitâză linia de contact a lui Roberts 
cu drumul ferat din Capstad.

*
Interesante sunt soirile, ce se comunică 

din Groonstadt, unde Burii s’au adunat în 
număr mare. Se afirmă, că ei aștâptă ve
seli și voioși pe Englesl. Președinții KriC/er 
și Steyn au ținut în lagărul bur discursuri 
însuflețitâre. Kruger a îndemnat pe ostași 
să continue lupta pentru libertate, oăcl cu 
tâte-că Englesii au ocupat Bloemfontein 
pe câte va săptămâni, e absolut sigur, oă sta
tele bure își vor conserva independența. — Steyn 
încă a ținut ostașilor un discurs fârte înflă
cărat. El cjise, că ocuparea orașului Bloem- 
fonstein nu însemnă încă cucerirea statului 
liber Oranje. Steyn continua așa:

— Anglia ni-a refusat eu desăvârșire 
libertatea; astfel fiind, ce putem face alta, 
decât să ne luptăm pănă la ultimul picur 
de sânge. Răsboiul numai acum se începe în- 
tr adevăr. Eu, ca președinte al vostru, Vă 
fac atențl și vă provoc, să nu dați crecțe- 
mănt proclamoțiunei lui Roberts. Anglia tot 
deuna șl-a călcat cuvântul dat și contrac
tele încheiate nicl-odată nu i au fost sfinte. 
Sâu dâr n’a declarat Millner mai dăunăc}!, 
oă toți Africanderii trebue stîrpițl? Lupta 
trebue s’o ducem pănă la fine, încrederea 
nostră e în Dumnecjeu!

Vorbirea acâsta a făcut o mare im- 
presiune.

*
Agenției „Reuter* i-se comuuică din 

Kimbirley, oă Dumineca trecută un mare 
foc de pusei a fost lângă Warreton, între 
trupele englese, cari ocupau țărmul rîului 
Vaal și între Burii, cari tăbăriau lângă 
Fourtheen-Stream. Făcându-se nopte, Burii 
s’au retras spre Cristiana, după-ce Englesii 
au început să-i supere cu tunurile.

Acadesaiia
llaport țisupra lucrărilor făcute în 

anul 1891)—1900.

Domnilor Colegi!
întâia nostră cugetare la deschiderea 

sesiunei generale trebue să ee întorcă cu 
recunoscință cătră Augustul Protector și 
Președinte de ondre al Academiei, Ma
jestatea Sa Regele, și cătră Familia Re
gală. Bună-voința și interesul, ce Majesta- 
tea Sa arată în tâte ocasiunile progresului 
culturei naționale, și în deosebi Institu- 
țiunii ndstre, întăresoe neîncetat simțămin
tele de respect și de dovament, pe cari 
Academia le portă Dinastiei.

Academia a luat parte cu țâra întregă 
la via îngrijire, ce a născut bâla primej- 
diosă, care atinsese pe Alteța Sa Regală 
Principele Carol. Am trecut prin aceleași 
dile de emoțiune și de neliniște ca și atunci, 
când viața Alteței Sale Regale Principelui 
Moștenitor era în pericol. împărtășind bu
curia generală pentru fericita însănătoșare a 
Principelui, Instituțiunea nostră a esprimat 
Majestății Sale Regelui, printr’o adresă, fe
licitările cele mai oăldurdse și urările sale, 
oa Dumnedeu să ferâscă întot-dâuna. ca și 
pănă acum, Dinastia și țâra de nenorociri. 
Majestatea Sa Regele a onorat Academia 
cu un călduros răspuns telegrafic dela 
Sinaia.

In ședința dela 7 Maiîi, secretarul 
d-vostră general a cetit, oa și in alțl ani, 
un memoriu deâpre semnificarea dilei de 
10 Maia 1866, când Majestatea Sa Regele 
Carol a intrat întâia-dată în oapitala Sa.

1. Membrii Academiei.
Două perderl a suferit Academia în 

oursul anului, prin încetarea din viață a 
membrului său corespondent Dr. Gheorghe 
Assaky și a membrului său onorar Dr. Fran- 
oiso Bock.

Dr. Gheorghe Assaky ajunsese să ocupe, 
prin lucrările sale, un loc de frunte între 
învățații, cari oultivă sciința medicinei. El 
câștigase o posițiune importantă în corpul 
universitar din Frsnoia, unde-șl făcuse stu
diile, și reputațiunea sa sciințifică era sta
bilită, când fuse chemat, în 1886, ca să fiă 
profesor la Facultatea de Medicină din 

Buourescl. Aci lecțiunile sale au inaugurat 
o șcdlă nouă, întemeiată mai cu sâmă pe 
observațiunl și pe luorărl practioe. Profe
sor de chirurgie mai întâiti, apoi de gine- 
cologiă, Dr. Assaky a format în amândouă 
aceste specialități discipoli ale căror nume 
sunt astădl cunoscute și cărora li-a insu
flat cu deosebire iubirea de cercetări și 
lucrări sciințifice. O bâlă grea i-a întrerupt 
activitatea și a pus capăt vieții sale la 22 
Aprilie trecut. Intre Dr. Assaky și Aoade- 
miă, înafară de relațiunile create prin ale
gerea sa în 1890 de membru corespondent 
al Instituțiunii nostre, erau și legături de-o 
altă natură. Dr. Assaky a fost nepotul și 
unul din esecutorii testamentari a Jui Va- 
silie Adamachi, generosul binefăcător al 
Academiei și al tinerimii studiâse. In acâstă 
calitate, el a dat Academiei concurs desin- 
teresat și călduros pentru a înlesni și grăbi 
îndeplinire», voinței unchiului său. Institu- 
ținnea nâstră a ținut să șl împlinâscă o 
piâsă datoriă, deeidând, ca în semn de 
omagiu, piatra amintitâre de pe mormân
tul regretatului nostru coleg să fiă așe4ată 
de Academiă.

D-1 Dr. V. Babeș a făcut, în ședința 
dela 7 Maid, o espunere amănunțită des
pre activitatea d-rului Gheorghe Assaky.

Dr. Francise Bock, membru onorar al 
Academiei înoă din 1871, era un erudit 
cunoscător al anticităților și artei religiose 
creștine. El a publicat studii forte prețuite 
asupra artei religiose în Evul mediu. Dr. 
Book a încetat din viață la 19 Aprilie 
(1 Maiîi) la Aix-la-Ohapelle.

(Va urma.)

U LT1M SCIKi.
Budapesa, 22 Martie. Ac|î s’a 

format primul club al deputaților na
ționali săsesci. Președintele clubului e 
deputatul Wilhelm Bruckner, vice
președinte Henric Schwiclcer.

Viena, 22 Martie. Guvernul bul
gar a protestat în mod formal în 
contra măsurilor luate de România 
cu privire la cărta pentru hotarele 
insulelor Eșec-Adâ și cere, ca afa
cerea acâsta, precum și a altor in
sule dunărene se fiă supuse unui ar- 
bitriu conform spiritului hotărîrilor 
conferenței dela Haga.

Miramare, 22 Martie. Cununia 
archiducesei Stefania cu contele Lo- 
nyai s’a săvârșit ac|i aici.

Londra, 22 Martie. Coresponden
tul lui „Daily Mail*, care a sosit 
din Bluemiontein în Capstadt, anunță, 
că în timp de trei săptămâni nu vor 
mai fi lupte, deăre-ce se urmăză ne- 
gociărl.

Din Lourenzo-Marqueze i-se ves- 
tesce lui „Times*, că se plănuesce 
unirea Transvaalului cu Oranje, Kru
ger fiind președinte, 6r Steyn coman
dant suprem.

Pretoria, 22 Martie.-’ -Burii au 
dobândit o mare învingere asupra 
Englesilor la Lobatzi. Englesii au fost 
respinși cu pierderi mari. Burii au 
prins mulți soldați englesi și 151ăc}i 
cu cartușe.

La Bethulie într’o mare luptă 
Englesii au fost bătuți și respinși cu 
pierderi forte mari.

Literatură.
O carte valorosă, 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 
moderne*. Acâstă 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 
învățături, 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 vândare la Tipografia 
„A. Mureșianu*, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
<Sir» BBmșwv, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Cărți de rugăcâiuni și predici.
Anghira Mântuire!, cărticea de 

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

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

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântăil, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora1* A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și. laude 
întru onorea Preacuratei Fecibre Maria, pen 
tru folosul și mângăiareasufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1^98. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuvântări bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paniu Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul I fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

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

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

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de F-iji'm t'iuist-. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d- £m. Eh țterescu, 
< ata' d hme m fiercer româ
ne-mi d n nij'î'ărose'e s«(e s vieri ntat de 
medud-e, instruit! ve și on gust ce
tite. E o e«rre tnare, de 350 o»g Prețul 1 
fl. 50 ev. <4 lei).

*

vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, ovăs, orez, meiti, cucuruz, hri- 
sc, etc.); apoi mazere, linte, inazăriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeiă, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hrân cu- 
rechid, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoitt, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferite composițiunl 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fenațelor, al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fl. (trimis cu posta recomandat 4 fl 
25 cr.)

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

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Însoțirile de credit împreunate ou 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. JEdițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrii rea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate
ria. Co.-tă 25 cr (plus 3 cr. porto).

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

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, c’escerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tracteză despre legumărit, gu- 
noifl, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădunt, crescerea cailor, vitelor, gaii- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

Proprietar: Dr. I.ure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Sz. 730 es 744-1900. tlkvi.

Arveresî hirdetmenyi kivonat
A brassâi kir. tdrvenyazbk mint telekkOnyvi hatbsăg kCzbirze teszi, 

hogy Albina takarbk es hitelintâzet braasoi fioktelepe ea Enescu Iosif 
vegrebajtatbnak Balea Bucur luon ea neje vegrehajtâet szenvedOk elleni 
550 frt. ea 230 frt. tbkekbvetelâs 6s jărulbkai irânti vegrehajtăsi iigyeben 
a brassbi kir. torvenyszek (a zernesti kir. jărâabirdsâg) teriiletea levb, 
Sz ihodol kftzaegy hRărâu fekvb a Szohodoli 51 sz tljkvben a j- 264, 
265, 266, 267, 270/1, 272/3, 263/1. Aviaz egâaz ingatianra 1028 koro- 
nâban a f 268, 269 hrsz. egesz irgatalanca 50 koronâban, ezenoel 
megâlla pitott kikiâltâsi ărban az ârverbst elrendelte ha pedig a 268, 
269 hrsz. ingatlanokra csupân Eneacu Ioaif văgrehajtato erdekeben, ugy 
hogy ha nevezett az ârverăatbl băr mi okbbl el âllana az ărveresen 
ezen ingatlanok kivetelâvel csupân a 264, 265, 266, 267, 270/1 272/3 
ea 263/1 hrsz ingatlanok bocsărătnak arverea alâ eahogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1900 evi Iunius ho £2-ik napjăn d. e. 9 orakur 
Szohodol kbzseg hâzânăl megtartando nyilvânos ărveresen a megăllapi- 
tott kikiâltâsi ăron al6l ia eladatni tognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok beosărâaak 10%-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 § âban jelzett ârfolyanml 
szâmitott 63 az 1881-ik 6vi november hb 1-en 3333 az. alatt kelt igaz- 
săgiigy-miuiszteri rendelet 8 §-âban kijelblt bvadekkepea ertekpapirban 
a kikiildbtt kszâhez letenm, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a artei- 
meben a bânatpbnznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeaerbl kiâllicott 
azabâlyazeru elismervenyt âtazolgăltatni.

Bras a 6. 1900 evi februăr h<5 17-en.
A kir. tdrvenyszek mint teîekkonyvi hatosăg

Dr GRUNFELD
900.1—1 pfxveRbird

>
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Prataile-Seidlitz aie iui loll
Veritabile numai, deeă tâăeare eutiă este provecțută eu marea de 

aperare a lui A. Moli ști eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuri I or-Sei d 1 itz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipajiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile, se vor urmări pe cale judecătorescă.

F^anzbranntwem și a lui Moli.
VOriÎHbîlU nuniăi sticlS' es^e Pr°vMută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răceli. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

Săpun de copii a hd Moli.
Cel mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prove^ută cu marca 
de aperare A. Moli

M
M

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

*

„Ttesboiul pentru neaternae, por- 
vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
buc*, este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem
plar în format mare 8° de 283 paqine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit se se răspândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fi.nd ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor

CursuS Sa bursa din Viena.
Din 22 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 97.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 100.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • • • 93.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50 
Impr. ung. cu premii ...... 164.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
Renta de argint austr............................. 99.30
Renta de hârtie austr............................. 99.10
Renta de aur austr..................................... 98.20
LosurI din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.80 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 135.40 
NapoleondorI.......................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.65
London vista..................................... 242.95
Paris vista........................................... 96.371/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.45
Note italiene............................................... 90.15

CursuE pieței Brașov.
Din 23 Martie 1900.

w1

ITrlmiterea prineipaln. prin
Farmacistul A. MO&jL, S 

c. și r. furnisor ai curții imperiale Viena, Tuchlaulien 9 S 
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursă poștală. ț ț

La deposite să se ceră anumit preparatele prove^ute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la W
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

de

ABONAMENTE
1LA

sM.

§

Scrieri economice:
Agrologia seu Agricultura gene

rală de de Dr. G. Aaior, profesor la școla 
centrală de agricultură din Bucurescl. E 
cea mai bogată si tot-odată cea mai temei 
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra pământului (aratul sămenatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin 217 figuri de-ale dife
ritelor aparate economi (pluguri, grape, tă- 
vălugurl etc.) E o carte forte mare, de 524 
pag. și costă numai 2 fl. 50. (cu posta re
comandat 2 fl. 75 cr.)

Fitotechma său Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-l G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, arătând cu de-amă- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și

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

18.88 Vend.
18.60 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend. 

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.70 Vend.

100.— Vend.

19.—
18.70
19.30
11.40

128.-

101’-

PLurciW.1
a se adresa subscrisei 

administratiunL Sn casui pas» 
«Băscas’si mum attuncim mai muH 
d© ©dată se tace scătSemewf 
sjare ©reșce cm cât puMîcasrtaffli 
i>e face mas de maa8te-ori.

Administr. „Gazetei Trans/

X
K
X 
M 
M 
X 
M 
X 
M 
X 
X
X
X 

s 
g
X
X

GAZETA TRANSILVANIE?1
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni . . . . 3
șeae luni. ,............................. 6
un an..................................................... 12

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

pQ
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

«

fi. 
fl.
11.

10
20
40

fr.
tr.
fr.

->s .

X

s
X

Pe
Pe
Pe

3

Duminecă.

2
1

fl. —
fl. -

50 cr.. g

ÂtaMmh h smote data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an . . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
an . . , . . . . §
șese luni .... . .4
trei luni

franci, 
franci, 

. 2 franci.
prm

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate postaie.

Comnii cari ae vor abona din nou, se binevoiescă 
a arcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațmnea „Gazetei Tran$ikamei“.

X 
X 
X 
§X ... ..... .

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Tipografia A. Mureșianu, Bra șov.


