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„Patrioții“ și alcoolismul.
Camera ungară e aprope a ter

mina discusiunea budgetară. S’au 
vorbit câte vercji și uscate, s’a făcut 
mult sgomot în jurul cestiunei na
ționalităților și s’a ațîțat din nou 
bărbătesce în contra acestora; ba 
și despre liferațiile de oves pentru 
armată ale voinicosidui Ugron s’a 
vorbit destul. Dhr despre reul cel 
mare, ce se lățesce tot mai mult în 
tdte straturile poporațiunei, omo- 
rînd’o moralicesce și fisicesce, des
pre alcoolism și grozavele lui pe- 
ricule nu s’a tăcut nici măcar amin
tire.

Sub scutul statului se îmulțesce 
mereu numărul producătorilor și 
vencțătorilor de spirtudse, ..mai mult 
false și stricate. Deputății strigă 
mereu contra naționalităților, pen- 
tru-că nu-șl renegă simțul și tre
cutul, se împiedecă de tote, pana și de 
băncile române, der de periculul în- 
adevăr real al lățirii alcoolismului, 
nici habar nu au. Firesce, sciind de 
unde derivă deputăția celor mai 
mulțl, avend în vedere milionele 
cheltuite de Banffy din cassa elec
torală, ce le-a adunat de pe la prie
tinii cari îi susțin cu bani și cu re
clame prin tote foile europene jido- 
vite, nu ne vom mira de acăsta tă
cere semnificativă. Precum seim, fi
rele familiare ale celor mai multe 
celebrități Ziaristice și financiare 
neo-mâghiare, ajung pănă jos la li- 
pitorile satelor, la cârciumarii, aren
dașii, rachierii și micii speculanți 
jidovi.

Alcoolismul bântue mai mult 
la sate încă decât la orașe, și aici 
sunt urmările lui și mai periculose. 
De nenumărate ori am tratat acesta 
temă în coldnele foiei nostre. Decă 
și statele cele mari au causă de a-se 
alarma de progresarea acestui rău 
ucigător de întregi generațiuni și 
a-se îngriji de măsuri pentru a-i tăia 

calea, atunci cum să nu aibă statul 
ungar, cu poporele lui rămase îndă
răt în cultură și lăsate în prada spe
culanților, cari trăesc și se înavuțesc 
din alcool, cum să nu aibă, cțicem, 
de o sută de ori mai multă causă 
de a-se alarma de periculul alcoolis
mului și de a-se îngriji de măsuri 
contra lui?

Numai eri ceteam în organul 
partidei poporale maghiare următo- 
rele rânduri: „Poporul rutăn (din 
Ungaria) dă cel mai mic contingent 
militar, fiind-că bea prea mult ra
chiu, care i-a distrus fisicul. Dâr be
ția de rachiu a distrus în el și pe 
omul moral, ceea-ce o dovedesce 
puterea cea mare, ce o esercităză 
asupra Rutenuluui elementul imigrat11 
— cu alte cuvinte veneticii jidovi.

Are forte mare dreptate făia 
maghiară. Ea vede și simte, că ar 
trebui să se facă cevași, și crede, 
că lupta contra alcoolismului se va 
pută purta cu succes numai dăcă 
statul, societatea și bisericele vor 
merge mână ’n mână în combate
rea lui.

Dăr ore nu vede, că statul are as
tăzi alte treburi și probleme mult 
mai urgente, precum: nisuința de a 
deveni național unitar prin conto
pire, stăruința de a sufoca orl-ce 
mișcare a popărelor sale nemaghiare 
etc? Societatea maghiară, în frunte 
cu deputății aleși pe sprîncănă, are 
alte gânduri, d. es. cum să parali- 
seze desvoltarea nostră culturală și 
economică, cum să sugrume în ger- 
minele ei mișcarea de redeșteptare 
a Șvabilor din Bănat etc. și nu se 
pote gândi la mijloce contra alcoo
lismului, cum ar fi de pildă oprirea 
consumațiunei rachiului în localită
țile unde se vinde și că numai dus 
acasă să se potă bea, apoi cum ar 
fi înființarea de sanatorii publice 
pentru alcooliștl.

Și ce s’ar alege de mandatele 
de deputat guvernamentale, decă la 

alegerile dietale n’ar presida fabri
canții de spirtuose cu productele 
lor veninăse?

In ce privesce pe biserici, aces
tea ar câștiga dintre tăte instituțiu- 
nile relativ mai mult prin combate
rea alcoolismului. Moralitatea și li
niștea publică, cultul divin și cres- 
cerea tineretului ar lua un alt avent 
și ar fi altfel respectate decum sunt 
astăfil, când drumul la biserică trece 
pe la cârciumă. Dăr ce să potă în
cepe bisericele, când cei ce repre- 
sentă statul și societatea le consi 
deră ca o piedecă și un pericul al 
progresului statului național?

Se vede, că legiuitorii noștri de 
ac|l nu se gândesc să aibă în prima 
liniă cetățeni viguruși trupesce și 
moralicesce, sănătoși și capabili, ci 
înainte de tote vor să aibă Maghiari 
și numai Maghiari, de ar fi cât de 
alcooliștl pănă la delirium tremens. 
După maxima lor de stat, patria lor 
numai așa pote fi mare, tare și fe
ricită, dăcă va fi maghiară, — ergo : 
băe care cât alcool va voi, numai 
magyar ember să se facă !

Fabricanții de spirt sunt aZi 
toți cei mai mari patrioți, ce alta 
grijă să mai aibă dăr legiuitorii un
guri ?

Dieta Bucovinei s’a deschis eri, 
L''nl, și se cjice, că va fi de durată scurtă. 
„Patria11 din Cernăuți publică în ajunul 
deschiderii ei un artiool important, în care 
arată situația estraordinar de critioăîn care 
se află poporul român bucovinean și, în 
consecență, se ocupă pe larg cu activitatea 
bar. Bourguignon, pe care o sorte neferi
cită l’a pus în fruntea administrației țării. 
„Patria“ îșl încheie remarcabilul său arti- 
cul așa :

„Mâne se vor întruni aleșii poporului 
nostru din camera Bucovinei. Loviturile, ce 
le-am îndurat pericliteză, esistența poporu
lui româuesc. Autonomia țării nostre a de
venit astăcjl aprdpe o frasă gâlă, temeliile 
instituțiunilor ndstre naționale sunt sdrun- 

cinate. Poporul român pretinde satisfacția 
pentru insultele, ce i-se aplică Zilnic. Dorim, 
oa în aoeste momente grave deputății ro
mâni să apere esistența poporului nostru 
ou acea bărbățiă și neclintită energiă, pre
cum le reclamă nefastele împrejurări, prin 
cari trecem. Declamațiunile de amiciă ale 
bar. Bourguignon din anul treout, au fost 
desavuate prin faptele sale ostile față de 
poporul românesc. Sperăm, oă deputății ro
mâni sunt acum vindecați de slăbiciunea 
încrederei, ce i-a predomnit altă-dată. Se
siunea, ce se înaugurâză mâne va dovedi, 
ori de avem representanțl devotați popo
rului, său numai figuri de paradă. Ochii nea
mului româuesc sunt ațintiți asupra pala
tului țerii: ouventul îl au deputății ro
mâni.

Agitația contra tinerilor șvabi.
Protestările caraghidse ale tinerimei 

universitare jidano-maghiare din Budapesta 
în contra Reuniunei, ce au înființat’o în 
Viena universitarii germani din țările oo- 
rbnei St. Stefan, preoum și agitațiunea dia- 
relor maghiare în contra aoestor tineri și 
mai ales în contra tinerilor universitari sași 
din Viena, cari sunt suspiționațl de foile 
unguresci, că ei și numai ei ar fi urzitorii 
demonstrației anti-maghiare a Șvabilor din 
Ungaria de Sud, n’au putut rămână, fi
resce, fără răspuns din partea celor suspi
ționațl și insultați.

Foile eăsesci publică o declarația a 
tinerilor sași ardeleni dela universitatea din 
Viena, în care se spune, că înființarea ace
lei reuniuni a universitarilor germani din 
Ungaria, n’a fost inițiată și eseeutată de 
cătră tinerimea săsescă din Ardeal, ci s’a 
săvîrșit spontan, vădend fundatorii amenin
țate bunurile cele mai înalte ale poporului 
german. Dintre tinerii sași ardeleni nici 
unul nu s’a înscris pănă acum în acea 
reuniune, deși ei o salută ou bucuriă și 
voesc să o sprijinesoă din răsputeri. Tot
odată resping invectiva, că ei ar fi „stu- 
dențl trădători de patriă“ și că consideră 
a fi sub demnitatea lor a răspunde la 
celelalte epitete batjocoritore, ce li-s.e dau,

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Influența culturei grecesc!
în Muntenia si Moldova.

De curând a apărut în ^Tipografia 
Thoma Basilescu din BucurescI 1900, o 
lucrare literară întitulată „Influența culturei 
grecescl în Muntenia și Moldova cu privire 
la Biserică, Șcdlă și Societate (1359—7<973)u 
de George M. Ionescu, lioențiat în litere și 
teologie.

Acăsta luorare, dedicată fostului mi
nistru al instruoțiunei publice Tache lo- 
nescu, a apărut cu o prefață de d-1 Con
stantin Erbiceanu profesor universitar, mem
bru al Academiei Române etc. în care 
acesta o aprețiază cpcănd între altele: „D-1 
G. M. Ionescu este oel dintâiQ, care șl-a 
dat ostenela anevoiosă de a aduna mate
rialele publicate din acăstă epocă a înriu- 
nrei grecescl asupra Românilor, a-le ola- 
sifica după vederile d-sale și s-le presents 
publioului român. Luorarea d-sale are o 
valore însemnată pentru publicul nostru, 
pentru-că nu toți pot ave la îndemână 
atâtea scrieri, în care ’s publicate și răs

pândite aceste materiale literare asupra 
epooei fanariote. Tot prin publicațiunea 
presentă pune la îndemână iubitorului de 
cunoscințe istorico-literare un resumat cons- 
ciențios asupra acestei cestiunl, înlesnindu-i 
oalea spre cunoscința acestor fapte și date 
de mare interes pentru orl-ce Român.“

*
Lăsăm să urmeze aici introducerea, 

ce o face autorul d-1 G. M. Ionescu sorierei 
sale valorăse:

„De multe-orî omul cele ce vede cu 
„ochii săi nu păte să le spună pe 
„rend, căci au spune mai multe, au 
„mai puține, și adese-orl smintesce, 
„der cele răsuflate și de multe vre- 
„murl de ani! ci eu, cum am aflat, 
„așa am arătat.11

Miron Costin.
Omul, prin instinctul și constituțiunea 

sa, este menit să trăăscă în sooietate, să 
primăscă influența apropelui, fiă acăstă in
fluență în bine său în rău, după natura 
mediului său înconjurător.

Ceea-ce este adevărat despre indivizi, 
ește adevărat și despre popore.

Istoria ne arată multe popore, cari au 
primit influența fiă culturală, fiă politioă 

ori religiosă, său pe tustrele de-odată, dela 
poporele, ou cari au venit în mai de-aprăpe 
oontact.

Roma — Dămna lumei — trebui să 
primăscă influența culturală elină, așa, că 
Grecii fură pedagogii Romanilor sub Re
publică, mai apoi tuturor cesarilor sub im
periu. Orațiu scria, că „Grecia învinsă, se 
alege la urmă ca domnitore.u Caton cen- 
sorul, cel mai aprig luptător contra Greci
lor, — trebui să învețe grecesce la adânci 
bătrânețe, să oetâscă și să traducă din au
torii classicl greci. Pe acele vremuri era la 
modă, ca orl-ce tînăr, ca să-și pătă com
plecta educațiunea, trebuia Bă facă un 
voiaj în Grecia, să visiteze monumentele, 
să studieze instituțiunile și să învețe gre
cesce. Sciința nu aparține unui om său 
unei națiuni, ci ea aparține omenirei.

Romanii îi cunoscură valorea și de 
aceea, cu tătă ura lor contra Grecilor, fg 
ăv&yyg trebuiră să le învețe limba și să le 
studieze literatura; căci în literatura elină, 
ei găseau un sistem întreg de filosofiă, de 
politică, de oratoriă, de istoriă, etc., eto., 
cum nu se mai găsia la nici o altă na
țiune.

Cu ocasiunea strămutărei capitalei im

periului Roman dela Roma la Byzanț, in
fluența greoâscă fu covîrșitdre, oăcl în 
sourt timp imperiul Roman de Orient s’a 
grecisat, răspândind în același timp in
fluența ea culturală și politică la poporele 
barbare, cu care necontenit venia în con
tact și între care au fost și Bulgarii.

Bulgarii, popor de rassă fino-tătărâscă, 
aședându-se în Moesia peste o parte a sub
stratului român, care părăsise Daoia-Traiană 
la 274 d. Chr., cum și peste cel slovean, o 
ramură a marei ginte slave, se contopi cu 
acest din urmă, deveni popor de origine 
slavă, rămânând însă tot cu numele de 
Bulgari. Aceștia venind în de-apr6pe con
tact cu Byzantinii, au împrumutat del* 
dânșii, nu numai religiunea oreștină, oi și 
influența culturală bisantină.

In scurt timp, Bulgarii, din causa 
lipsei unui stat puternio la Dunăre — îșl 
întind stăpânirea peste o mare parte a 
Daciei Traiane și ajung în fine pănă la 
Pesta.

Românii, după retragerea legiunilor 
Romane din Dacia de cătră Aurelian, fiind 
lăsațl, ca să dio așa, înafară de istoriă, se 
retrag în munți, aici îi găsesc Slovenii, 
cari fug și ei de frica Hunilor, și cu cari
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precum „nâmeț ficzkok44, „magyarfalo szasz- 
diakok44 ș. a. In fine mulțămeso foilor ma
ghiare, cari cu înjurăturile lor „au făcut 
propagandă pentru germanism în Ungaria/ 

Și unui prooes i-a dat nasoere afacerea 
aoâsta a studenților șvabi naționaliști din 
Viena. Redactorul foiei „Delvidek44 dinVâr- 
șeț, Lud. Perjessy, a numit în fdia sa pe 
membrii reuniunei de studențl germani din 
Ungaria dela universitatea din Viena „ștren
gari rătăciți44. In urma aoâsta președintele 
acelei reuniuni, Adolf Wettl, l’a amenințat 
într’o sorisore, că dâcă va repeți ofensele 
acestea, îl va face să simtă pumnul ger
man. Acâsta îndemnă pe Perjessy să aouze 
pe Wettl pentru amenințare faptică și Sâm
bătă s’a pertractat procesul înaintea tribu
nalului penal din Vârșeț. Wettl, deși scie 
ungnresce, a refusat de a depune în limba 
maghiară și a trebuit să fiă ascultat prin 
tâlmacii!. Pentru-oă s’a folosit de dreptul 
limbei materne, foile din Peșta îl numesc 
„obraznio44 și „provocător44. Procesul s’a 
finit prin condamnarea lui Wettl la 200 
corâne amendă, eventual la 20 flile arest; 
el a apelat contra sentinței.

In fine mai este remarcabilă desmin- 
țirea categorică, ce o dau studenții săsescl 
ardeleni din Budapesta lui „Pester Lloyd44, 
care în numărul dela 23 1. o. avu neruși
narea a afirma, că universitarii sași ar fi 
trimis o deputațiă la clubul universitar, 
care să fi declarat, că partea cea mai mare 
a Sașilor ardeleni privesc cu dispreț la 
mișcarea Inaugurată de câțl-va „tineri ne- 
copțl pangermanl“ dela universitatea din 
Viena. Ei declară, că nu numai că n’au 
trimis deputațiă, dâr n’au întreprins nimic 
în acâsta afacere.

Rusia în Asia-orientală.
Foia rusâscă rRirshewyja Wiedomosii* 

publică un articol fârte important în ces
tiunea Asiei-orientale. Ea spune, că în cu
rând privirile lumei întregi vor fi abătute 
dela răsboiul din Afrioa-sudică, er acâsta 
aserțiune și-o motivâză fâia rusâscă scriind 
următârele:

„Ordinea lucrurilor create în Asia 
orientală prin evenimentele anilor din 
urmă, este tot așa de puțin consolidată, ca 
și raporturile dintre acele mari puteri, 
cari iau parte la concurența de pe țărmii 
Oceanului Pacifio.

„Chiar și numai faptul, că America 
s’a amestecat în oestiunea Asiei-orientale, 
ou tâte-că aoest amestec a fost numai 
teoretic, trebue să-l considerăm, ca un semn 
al sohimbărilor, ce bat la ușa viitorului 
apropiat. Pasul diplomatic al Statelor-Unite, 
care s’a făcut cu soopul dobândirei liberu
lui comerciO. și eventual pentru câștigarea 
de teritorii, a esercitat irezistibil o mare în- 
rîurire asupra puterilor europene. Japonia 
îndată și pe neașteptate s’a pus oa amioă 
și sfătuitâre a Chinei, și prin acâsta s’a ivit 

pe plan posibilitatea unei alianțe chineso- 
japonese, care ar da sortea politică și eco
nomică a Chinei pe mâna acestui imperiu 
insular „capabil14. Apropierea ohiDeso-japo- 
nesă ar schimba fundamental raporturile 
forțelor în Asia-orientală, și înoă nu in fa
vorul statelor civilisate. Despre acesta ne-am 
putut convinge din esaminarea baselor, pe 
cari se razimă acolo echilibrul puterilor.

„Prin faptul, că Rusia stă necurmat 
în contaot geografic cu sfera de interese din 
Asia-orientală, și prin aoeea, că construesce 
linia ferată siberiană, se află în avantagiă 
uriaș față cu Anglia, care numai pe apă 
pote să-și desfășura puterile. Dâcă despre 
Japonia s’a flis pănă acum, că este amica 
Angliei și inimica Rusiei, raporturile aoes- 
tor puteri s’a schimbat neîndoios în timpul 
din urmă. In primul rend a fost numai o 
simplă operă a agenților englesl ațîțarea 
japonesilor în Corea contra Rusiei. Mai 
târfliu însă evenimentele din Africa-sudică 
au clarificat pe Japonia asupra valorei ade
vărate a forțelor de răsboiQ englese pe us
cat, mai ales dâcă forțele acelea se pun 
față în față cu ale Rusiei în Asia. In urma 
acâsta se pote simți o întorcere hotărîtă 
în spiritele și disposiția bărbaților de stat 
japonesl, cari recomandă acum înclinarea 
spre Rusia, ca apărătorea și scutitorea fi- 
rescă a integrității statelor asiatice mărgi
nașe cu imperiul rusesc. Probabil, că aces
tei împrejurări este de a-se atribui și aoeea, 
oă pressa londonesă susține cu îndîrgire, 
oă între Rusia și Japonia s’a făcut o în
țelegere14.

Vocea foiei rusescl e destul de lămu
rită pentru a se pută vedâ marele antago 
nism, ce esistă de fapt între Rusia și An
glia în Asia-orientală.

SOIRILE DILELI
— 14 (27) Martie.

Cămătăria în comitatul Solnoc- 
Dobâca. Din Deeșiii se scrie, că în comi
tatul Solnoc-Dobâca cămătăria a luat întin
deri aprope tot atât de mari, oa și în Ma
ramureș. înainte ou doi ani comisiunea 
administrativă a comitatului a înaintat în 
causa acâsta o adresă guvernului și mi
nistrul de justițiă a dat în Iunie 1898 or- 
dinațiune, prin care dispuse a se urmări 
din ofioiu oămătarii. Ordinațiunea acâsta 
însă n’a avut nici un efect și numărul că
mătarilor întru nimic nu s’a împuținat, așa 
că Viceșpanul comitatului s’a văflut îndem
nat să dea acum o nouă ordinațiune, prin 
oare impune autorităților ca să procedeze 
cu cea mai mare atențiune la aflarea că
mătarilor și provocă și publicul, oa în in
teresul propriu să sprijinâscă în cestiunea 
acesta autoritățile. — Vorba e numai, că 
cămătarii de bună sâmă vor fi Jidani „pa- 
trioțl44, pe cari se scie, că sub stăpânirea 
de afli nu-i prea prind ordinațiunile auto- 
rităților.

„Partida poporală* la viitorele ale
geri. „Magyar Szo“, organul lui Banfîy, 
faoe într’unul din numerii săi mai prâspețl 
interesanta descoperire, că în provinoiă s’a 
început deja mișoarea eleotorală, și cu tote 
că singuraticele partide nu țin înoă adunări 
publice, e fapt, că în comitate și prin cer
curi conducătorii agită strașnic. Despre 
„partida poporală44 catolioă flioe, oă stă în 
fața viitârelor alegeri cu „șanse eminente44 
de isbândă. Ea a început să cuoerâscă te
renul așa de mult, încât candidații ei sunt 
siguri de reușită deja pănă acum în 77 
cercuri electorale. „ Alkotmany44, organul 
numitei partide, încassâză cu plăcere com
plimentul acesta și flice, că organul lui 
Banffy, care arată ou numele oele 77 de 
oercurl, i-a deschis ochii >n oare părți să 
fiă pe pază, căci „dracul nicl-odată nu 
dârme44.

Stefania — „meltosăgos asszony44. 
Mai multe foi au adus soirea, că regele 
Leopold al Belgiei a dat voiă domnei con
tese Lonyai să folosâsoă și după căsătoria 
ei de a doua titlul de Alteță regală. Față 
cu soirea aoâsta se comunică din isvor 
sigur vienes, că tote scrisorile, ce le pri- 
mesce domna contesă Lonyai din Viena nu 
mai pârtă titlul de „Alteță regală44. Și 
scrisorile, oe le primesoe din oercurl ma
ghiare sunt adresate astfel: „Magnificenței 
Sale, domnei contese Stefania Lonyai năs
cută prințesă belgiană44 (pe unguresce: 
„Lonyai Stefania grofnâ szîiletett belga 
herczeg 5 o meltosâgănalc?.} Din textul acesta 
apare, că titlul de „Alteță regală* și-l’a 
pierdut archiducesa devenită contesă, în 
momentul când a răspuns cu da! la în
trebarea preotului cunuuător, dâcă din iu
bire se mărită după „meltosâgos44-ul grof 
Lonyai. In momentul când noua contesă 
a flis cuvântul da! flamura casei imperiale 
de pe oastelul din Miramare încă a fost 
depărtată.

Primatele Vaszary pentru maghia- 
l’isare. Foile ungurescl comunică, oă pri
matele Vaszary a cumpărat pe oheltuâla 
lui în orășelul șvabo-slovăoeso Modor din 
comitatul Strigoniului o oasă cu grădină, 
cari l’au costat 8000 corone. Aici voesce 
paterul Vaszary să înființeze un olaustru 
de călugărițe, sub conducerea cărora in- 
tenționâză se pună azilul de copii, „kis- 
dedovu-ul și școlele elementare de fete ale 
orașului. Acâsta se dice, că vre s’o facă 
„în interesul maghiarismului și oatoliois- 
mului44, cu alte cuvinte în interesul inaghia- 
risărei oopiilor șvabi și slovaci!

Principele de Orleans în Ungaria. 
Foile ungurescl sunt informate, că prin- 
oipele Filip de Orleans, care pănă acum 
petrecea stabil în Anglia, s’a decis să se 
stabilâscă în Ungaria.

Societatea academică română Ju
nimea din Cernăuți ne trimite raportul 

său pe al 21-lea an administrativ (27 Nov. 
1898 — 27 Nov. 1899). Societatea a fost 
condusă de un comitet de 16 membri sub 
conducerea președintelui Ianou Nistor și a 
vicepreședintelui Eugen Halip. Societatea 
are 35 membri onorari, 13 fundatori, 26 
sprijinitori, 8 binefăcători, 96 emeritațl și 
54 ordinari. Sooietatea dispune de 723 fl. 
fond neatacabil și are o bibliotecă. de 2513 
opuri. Societatea a desfășurat o frumosă 
activitate în cursul anului atât pe terenul 
social, cât și pe cel oultural și literar, 
arangiând un oomers festiv, o serată cu 
dans, o escursiune, o serată la Rădăuți și 
alta la Storojineț, — tote ou succes fârte 
mulțămitor. Comitetul pentru al II semestru 
al anului administrativ 1899/900 s’a cons
tituit îu următorul mod : Președinte: Teofil 
Tarnavschi, stud, 'iur., vice-președ.: Oct. 
Piotrovsehi-Petrescu, stud iur., Secretar I.: 
Georgiu Bărtoi, stul. iur, Secretar II.: 
Orest Lutia, stud, fii., Cassar: Eugen Iliuț, 
stud, iur., Controlor: Mihai Bărtoi, stud, 
iur., Bibliotecar: Dumitru Popescu, stud, 
iur., Econom: Sirnion Șutu, stud. fii.

Reuniunile „Crucei Roșii44 pe câm
pul de resboiu. „Berliner Tagblatt44 pu- 
blioă o statistică despre detașamentele Reu
niunilor „Crucei Roșii44 din singuraticele 
țări europene, cari au mers pe câmpul de 
răsboiu din Africa și cari partea cea mai 
mare stau în ajutorul răniților buri. Numai 
două state nu sunt representate: Austro- 
Unqaria și G-reoia. Aoeste state se disting 
prin „neutralitate44, deși — flice numita 
foiă ironio — amândouă iau parte în agi
tațiunile răsboiului: Grecia prin aplause 
pentru Englesl, âr Ungaria prin venflarea 
de cai pentru Anglia

Protestul Turcoicelor. Se scie, că 
guvernul otoman nu se prea îmbuibă în 
bani, ba stă chiar rău în privința finan
ciară, așa că în Turcia e lucru de tâte fli- 
lele, ca funcționarii de stat să nu-șl pri- 
mâscă plățile regulat. In primul loc fe
meile sunt, cari sufer mai mult în urma 
aoestei neregularitățl, deore-oe n’au din oe 
să susțină oasa de pe o fli pe alta. Drept 
aceea flilele trecute mai bine de 200 de 
Turoâice, neveste de ale funcționarilor, s’au 
dus la palatul marelui vizir și au pretins 
liberarea plăților restante pentru bărbații 
lor. Ele au început să protesteze și să se 
jeluâseă, că le pier copiii de fâme, dâcă 
bărbații nu-șl primesc regulat lâfa. Marele 
vizir li-a avisat, că are să reguleze lu
crurile, însă femeile nu s’au mulțumit ou 
atâta și n’au voit să se îndrepteze dela 
palat, pănă când spiritele lor iritate n’au 
fost muloomite cu o mioă parte din le
furile restante.

l-ma ședință publică a Academiei.
Vineri după amiafll s’a ținut prima 

ședință publioă a membrilor Aoademiei din

trăeso în de-aprâpe oontact, timp de mai 
multe vâcurl. Aici, Românii, au căflut din 
înalta și complicata organisațiune de stat 
Romană în stare de nomadl, din oausa nu- 
măroselor invasiunl barbare, cari s’au pe
rindat prin aceste țări în ours de mai bine 
de 1000 de ani.

Românii din Dacia Traiană, venind 
în contaot cu Bulgarii, au primit influența 
politică bulgărâscă.

Cu ooasiunea predioărei oelor doi frați 
tesalonieenl Kiril și Metodiu — apostolii 
Slavilor, — Românii au primit, pe lângă 
influența politioă, pe cea culturală și reli- 
giosă, așa că au îmbrățișat și forma crești
nismului bulgăresc cu liturgia slavonă. Cu 
alte cuvinte, Românii au împrumutat dela 
Bulgari o întreită influență: politica cul
turală și religiâsă, acâstă din urmă a avut 
loc în timpul imperiului Româno-Bulgar.

După-oe Bulgarii au fost învinși de 
Vasile Bulgarootonul, cum și după deca
dența imperiului Româno-Bulgar, domina- 
țiunea Bulgarilor a încetat, âr Românii din 
Dacia Traiană înființâză mai multe duoate 
și oneziate românesol și bulgărescl, inde
pendente unele de altele.

Cu înființarea Principatelor Munteniei 

și Moldovei, Românii continuă a menține 
și mai departe ou tăriă influența culturală 
și religiâsă, așa că limba slavo-bulgărâsoă, 
devenită acum și medio-bulgară. a fost 
limba bisericâscă și culturală a Românilor, 
pănă pe timpul domnilor ingemomațl Matei 
Basarab și VaBile Lupu și ceva mai târ
diu. Dâr limba slavonă, ne fiind limba fi- 
râscă a poporului român, a trebuit să oadă 
din biserică mai întâiti și din cancelariile 
domnescl mai târfliu.

Doi factori au contribuit la înlocuirea 
limbei și culturei slavone: 1) limba ro
mână, care începuse încă de timpuriu să-și 
ia un avânt puternic și 2) limba grecâscă 
care de-asemenea începuse să se introducă 
prin mănilstirile închinate, de unde se 
alungau sistematio limba și cultura slavonă, 
pentru-ca să îi ia locul cea grecâscă.

Influența culturei slavone a fost im
pusă Românilor de fatalitatea vremurilor, 
și pe oare o voii! trata ou altă ooasiune, 
într’un studiu deosebit.

Influența culturei grecescl, ni-se pre- 
sintă în oondițiunî cu totul escepționale, 
așa oă nu mai găsim un cas analog în is
toria religidsă și culturală a poporelor, din 
causa modului cum ea s’a introdus și că

pătat împământenirea în timp de două 
vâcurl (1644 — 1821 și de aci pănă la 1873 
Martie în 30, când Vodă Ouza o alungă 
printr’o circulară din mănăstirile închinate.)

Cuvântul „influență44 implioă în sine 
ideia despre două popâre, oare îșl au fiă- 
care modul lor de-a trăi, modul lor de-a 
luora.

Nu e oestiunea aci despre influența 
unui popor învingător asupra celui învins, 
căci Grecia deja de multe vâcurl nu mai 
esista pentru istoriă, deore-ce făcea parte 
integrantă din imperiul Otoman.

Poporul român, deși se bucura de-o 
posițiune escepțional de bună față de cele
lalte popâre din peninsula Balcanică, to
tuși nu-i mai puțin adevărat, că nici el nu 
esista pentru viața istorică, ci numai pen
tru oivilisațiune, din causa fertilității solu
lui și altor circumstanțe istorioo-economice.

Influența culturei grecescl la Români 
nu pâte fi comparată cu aceea, pe oare re- 
nascerea italiană a produs’o asupra Fran- 
ciei în secolul XVI, nici cu influența fran- 
cesă produsă mai târflifi asupra spiritului 
publio românesc. Byzanțul căfluse din ve- 
chea-i splendâre de odiniâră; scriitorii bi
zantini nu mai compuneau opere originale, 

ci acum se mărgineau mai mult a resuma 
și compila numai, după oapo d’operile au
torilor clasici. O oivilisațiune în decadență 
nu pâte avea influența unei renascerl. Ro
mânii deci au primit limba și influența 
culturei grecescl dela Bysantinii decăduțl, 
numiți mai târfliu și „fanarioțl44.

Fiă-care popor are în istoria lui pa
gini negre; s’au văflut popore oărora li-s’a 
impus, fiă de cătră învingători, fiă de alte 
circumstanțe istorice, o limbă și o cultură, 
oare nu ’i este a lui. 6re limba franoesă 
n’a fost limba curței englese în timpul 
Eduarflilor ? Limba latină n’a fost limba 
bisericâscă și culturală a catolicilor fără 
deosebire, ba la unele popâre chiar pănă 
în flilele nâstre ?

Dâr, aci nu este cestiunea de puter
nica influență religiosă, pe care o esercita 
catolicismul asupra popârelor din apusul 
Europei, și de care Românii s’au ferit în- 
tot-dâuna, ci limba grâoăfiind limba Orien
tului creștin, Românii au admis’o în bise
rică și societate, oa pe un instrumentum 
regni, având pentru consumațiunea lor in- 
terioră limba românâscă.

(Va urma.) 
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sesiunea aoâsta, sub presidents d-lui prof. 
Petru Poni. D. N. Quintesou dă cetire su
marului ședinței precedente, precum și oâ- 
tor-va comunioărl făcute Academiei. Apoi 
d-1 președinte dă cuvântul d-lui F. A. Ure- 
chiă spre a-șl desvolta comunioarea sa: Fi
nanțele sub Caragea.

Domnul Ureohiă arată în mod docu
mentat, cum cea întâiă grijă a lui Caragea 
a fost reorganisarea visteriei și a venitu
rilor sale, enarâză tâte măsurile luate în 
acest scop de divanul țârei și mijlocele 
grele întrebuințate pentru scoterea dărilor. 
Aceste mijloee întrebuințate au avut ca ur
mare două răscole ale Pandurilor din Olte
nia, în 1814 și 1815, răscole năbușite în 
sânge de cătră vodă cu ajutorul oștirei 
turcesol din cetățile din drâpta -Dunărei.

După d-1 Ureohiă ia cuvântul d-1 
prof. Dr. Victor Bâbeș spre a-șl desvolta 
comunicarea sa „Etiologia leprei și mifldcele 
de combatere*.

D-1 Babeș arată vechimea epidemiei 
de lepră, spune, oă în urma studielor a 
ajuns la convingerea, că patria leprei e 
Asia centrală, Turchestanul mai cu sâmă, 
după aceea arată întreg teritoriul geogra
fic al pământului, pe unde s’a propagat și 
esistă acestă grozavă epidemia. In Europa 
crede, că întinderea ei a fost favorisată de 
espedițiunile cruciate. In România, uude 
de asemenea esistă, se pâte susținâ, că a 
fost adusă de oștirea, ce s’a luptat pe câm
piile Bulgariei, care a căpătat’o dela sol- 
dații ruși oazaol mai ales aduși din păr
țile Asiei.

Arată mai departe, că causa epide
miei e tot un baooil descoperit aoum vre-o 
20 de ani. Ea nu e o bâlă ereditară și mo- 
lipsitore. Simptomele ei nu se arată la un 
timp anumit, ci forte variat, une-orl chiar 
după 20 de ani; se manifestă sub diferite 
forme, une-orl greu de cunoscut, pioe, oă 
.antichitatea și evul mediu au luat măsuri de 
apărare mult mai eficace, de cum se iau as- 
tăcjl. In România sunt cunoscute cam 300 
.cașuri de lepră, mai ales în classa de jos, 
«căci pe când tuberculosa e bâla păturei 
oulte și de orașe, tot așa lepra e boia pă
turei inculte și care mai puțin se pâte 
apăra contra ei. Eață ou o molipsire așa 
de ușâră și cu arătarea târcjiă a epidemiei, 
cei chiămațl trebue să fiă cu îngrijire pen
tru viitor, căci leproșii de acjl pot să de
vină o adevărată plagă a țărei. De aceea 
trebueso luate mijldee de apărare și 
anume: isolarea leproșilor. „LeprOseria“ în
ființată de d-1 Felix la Rechitosa găsesce, 
■că e o măsură bună, dâr trebue să fiă in
stalată după tdte oerințele higienei și stră
mutată în alt loc, unde esistă epidemia de 
lepră.

Oratorul a fost ascultat cu încordată 
atențiune și, după încheiarea cuventărei 
sale interesante, a fost viu aplaudat de oei 
presențl.

Jan Kubelik. Despre prestațiunile 
tânărului virtuos Jan Kubelik, care va da, 
cum soim, Vinerea viitore un concert în 
orașul nostru, scrie cjiarul vienes „Neue 
freie Presse* dela 15 Februarie 1900 între 
altele:

„Cunâscem pe tînărul boem de acum 
doi ani; încă de atunci jocul lui a produs 
sensațiune... Jan Kubelik de astăc|I în ce 
privesce esteriorul nu s’a schimbat mult de 
atunci; privirea lui e tot așa de melanco
lică, ținuta corpului său a perdut din stân
găcia de mai nainte și a rămas infiptă — 
dâr în loo de vioră eftină bavareză, ține în 
mână o vidră scumpă de Guarneri...

„Ceea ce eseoută el pe acâsta 
-viâră, arată că în acești doi ani a ajuns 
ceea oă părea imposibil și a devenit pâte 
cel mai mare technio în violină, care de 
pe vremiie lui Paganini s’a preumblat pe 
pământ. Nici Thompson, nici Burmester 
— cei dintâiîî representanțl ai direcțiunei 
lui Paganini — nu posed, după părerea 
nostră, siguranța cea mare și fineța teoh- 
nicei lui Kubelik.

„Acestuia îi suocede a sodte și ce e 
mai greu cu sunet curat argintiu, fără ne
liniște ritmică, la părere cu-o ușurință estra- 
ordinară, oa și printr’o putere fărmecătore. 
Mult din meritul acesta e meritul său pro
priu, mult — ca la fiece artist din grația 
lui Dumnerjeu — grațiă a lui Dumnecjeu. 
N’are decât să privescă omul la mâna 
stângă a lui Kubelik, când jooă piese grele; 

fie-oare din degetele sale devine aici o 
ființă de sine stătătore, se ’ntinde și se 'n- 
covoie, pănă oând în acea posițiă, ce se 
contrarieză adeseori legilor anatomice ale 
mânei, dâr e neapărat de lipsă pentru ajun
gerea soopului momentan.

„Numai printr’o astfel de dibăoiă se 
pdte esplica, că Kubelik cântă de esemplu 
pe corda G și D cu arcul și totodată ese
oută pe celelalte două odrde o melodiă pizzi
cato. Acești pizzicati cu mâna stângă nu 
i-am audit dela nici un virtuos așa de cu 
ton plin și cu o aplicare atât de multila
terală. E lucru firesc, că Kubelik îșl câș
tigă cele mai mari triumfuri cu predarea 
de asemeni piese, cari ii conced a-șl des
fășura tdte minunile virtuosității sale pănă 
la necredibil... Publicul l’a rechiămat cu 
entusiasm de nenumărate-orl și a trebuit 
mereu să adaugă câte-o piesă în afară de 
program...“

Programul fârte interesant al concer
tului Kubelik, ce se va da în casa de con
certe dela redută cu concursul cântăreței 
de curte Dora Lichtenstein, îl vom pu- 
blioa mâne. Bilete se vând în librăria Hie- 
mesoh.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Soirile mai nouă, ce sosesc din Africa, 

dau a-se înțelege, că nu numai în Capland, 
dâr și în partea sudioă a statului Oranje 
pacificarea e departe de a-se fi făcut măcar 
în parte. Comandanții englesl, cari au fost 
trimiși de Roberts în tdte părțile să su
pună și umilâscă pe inimic, se întâlnesc 
dilnic ou cete înarmate de Buri, oarl iol 
oolo le fac mari greutăți. Așa d. e. Gatacre, 
oare bătut la Bethuile s’a retras la Fures- 
mith, a cerut ajutor dela Roberts, oăcl a 
dat de mare resistență din partea Burilor. 
Afară de Gatacre, mai sunt generalii Bra
bant și French, cari au de lucru cu Burii, 
așa că totă armata ușoră a lui Roberts e 
angajată în aceste mici lupte.

Burii în Natal.

Despre Burii din Natal se susține, că 
au posiții forte întărite la munții Biggar 
începând dela Cundygleught pănă la Beith. 
Cea mai întărită posițiă o au la răspântia 
drumului de țâră dela Newcastle, unde în 
două rânduri de șanțuri sunt ascunși 12 000 
de Buri cu 16 tunuri. In cele două tabere 
principale se află câte 3000 de Buri ocu
pând posițiă lângă Ougtreohill și Glencoe. 
ProvisiuniJe de răsboiti și-le țin lângă 
Daunnhaeuser. Avaugardele bure fao recu- 
noscerl pănă la Vesselsneck. Afară de acâsta 
Burii au ooupat munții Draken și la fron
tiera pământului Zulușilor au pus patru 
tunuri.

Succese de ale Burilor.

Agenției „Reuter“ din Londra i-se 
comunioă din Barkly cu data de 24 1. o., 
oă Joia trecută o câtă de 400 de Buri au 
ocupat Griquatown. Din Kimberley a ple
cat un detașament engles, ca să-i alunge. 
Burii au arestat în Griquatown pe toți su
pușii fideli Angliei, chiar și pe femei.

Lord Roberts telegrafâză din Bloem
fontein cu data de 24 1. o.: Doi oolonell 
din gardă, un căpitan și un sublocotenent, 
au plecat la plimbare oălărl și au ajuns la 
depărtare de 8 china, dela tabăra din Mod- 
der-River. Burii i-au atacat prin surprin
dere. Sublocotenentul a fost împușcat, âr 
ceilalți ofițeri fură grav răniți. Unul din 
ofițeri a fluturat o batistă albă, la ceea-ce 
Burii au grăbit în ajutorul răniților și i-au 
dus la o măeriște.

Academia Hosnână. 
lla/port asupra lucrărilor făcute în 

anul 1899—1900.
— Urmare. —

V. Biblioteca.
In favorul bibliotecei s’au făcut mai 

multe donațiunl prețiâse. Intre alții au dă
ruit: d-na Alexandrina IonGhica: publica- 
țiunea frumosă și rară Rouman Anthology, 
făcută în 1856 la Hertford în Anglia de 
Heny Stanley; d l V. Mangra : patru ma
nuscripte românescl religiose din secuiul 
XVIlIlea; membrul Academiei Lrbiceanu: 
manuscripte și acte românescl și grecesol 
dela începutul secuiului al XIX-lea; colo
nelul A. Budișteanu a înavuțit coleoțiunile 

Academiei cu mai multe acte relative la 
familia Rosetti. Seoretarul gener. al Aca
demiei un album ou 48 fotografii din că
lătoria Regelui Carol în Rusia și 7 volume 
manusoripte relative la istoria țărilor ro
mâne din secuiul al XVIIT-lea și XIX-lea ș. a.

In cursul verei s’a întâmplat, în ca
binetul manuscriptelor Academiei, o înoer- 
care de furt, care n’a reușit. Autorul aces
tei încercări a fost Al. Iaoimirski, un tînăr 
filolog rus, care lucrase doi ani oonsecu 
tivi în biblioteca Academiei. Deferit justi
ției, el a fost judecat și condamnat la trei 
luni de închisdre corecționalâ. Acest tînăr fi
lolog a mai sustras manuscripte din biblio
teca Museului național din BucurescI și din 
aceea a mănăstirii Nâmțului.

VI. Donațiunl, legate și fonduri.
1. Aoademia a acordat în anul acesta 

din fundațiunea Vasile Adamachi suma de 
70.400 lei pentru burse și cheltuell de stu
dii. Bursele, în număr de 31, sunt împăr
țite precum urmâză: 22 burse de oâte 100 
lei pe lună'. 8 la facultatea de soiințe din 
Iași, 8 la facultatea de medicină din Iași, 
6 la școla de poduri și șosele din Bucu
rescI. Următorele burse pentru tineri, cari 
studiâză în străinătate, și anume : 3 de câte 
300 lei pe lună, pentru licențiațl; 3 de câte 
300 lei pe lună pentru absolvenți de liceu; 
3 de câte 400 lei pe lună pentru ingineri.

2. Institutul Otteteleșanu, al cărui 
mers continuă a fi supraveghiat cu o neo
bosită solicitudine de cătră d-1 I. Kalin- 
deru, urmâză a funcționa în mod din oe 
în ce mai satisfăcător. El atinsese la înce
putul trecutului an șoolar deplina sa des- 
voltare, ouprinejend tote cele cinol clase 
prevădute din regulamentul fundațiunei. In 
urma esamenelor din Iunie trecut, acest 
așezământ cultural a dat țării întâia serie 
de absolvente crescute după ideile ferici
tului donator. Cu acostă ooasiune, d-1 I. 
Kalinderu, căruia se datoresce în primul 
rând îndeplinirea voinței generosului Ioan 
Otteteleșanu și al căruia zel pentru insti
tut este tuturor cunosout, a oferit o sumă 
de 370 lei, pentru ca să se dea din parte-i 
câte o mică amintire elevelor, cari cinci 
ani s’au buourat de folâsele materiale și 
morale ale șcdlei. D-sa a mai făcut înoă. 
două daruri bănesc! pentru Institutul Otte
teleșanu: unul de 400 lei, altul de 600 lei.

3. Ou privire la voința răposatului în
tru fericire loan Agaricl, care a lăsat Aoa- 
demiei un legat, pentru a crea o școlă pro
fesională practică de agricultură cu inter
nat, comisiunea Agaricl a luat tâte măsu
rile pentru organisarea școlei și ea a fost 
deschisă în cătunul Mora-Grecilor din ju 
dețul Văsluiîi la 1 Septemvre și funcțio- 
nâză eub numele: „Școla loan Costache Aga
ricl*. Acâstă șcâlă va avă trei clase, și în
tâia serie de 10 elevi interni, fii de țăran, 
a fost primită în urma unui concurs ținut 
la 15 August. Director al șcâlei a fost nu
mit d-1 Al. Tiulescu, absolvent ou diplomă 
al șcâlei superiors de agricultură dela He
răstrău.

4. Moștenitorii de sânge ai lui Evan
ghelie Zappa, începând nouă procese între 
ei pentru împărțirea averii, Academia n’a 
putut încassa în cursul anului trecut nici 
oapitalul de 280,000 lei, nici vărsămintele 
pe anii 1898 și 1899. In fața acestei situa- 
țiunl, s’a cerut din partea Academiei vali
darea pe sâma sa a sumelor de 280.00 lei 
și 24,000 lei din banii succesiunii Zappa 
aflători la Cassa de Depuneri și Consem- 
națiunl. Cererea a fost admisă de Tribuna
lul de Notariat, dâr cinci dintre moșteni
torii de sânge au ’făout apel în contra aces
tei decisiunl. Afacerea este penaentă la 
Curtea de Apel din BucurescI.

5. Procesul pentru succesiunea răpo
satei Maria General I. Carp înoă nu e ter
minat.

6. Conform decisiunii dv. dela 24Mar
tie 1899, de a nu se primi legatul răposa
tului profesor N. R. Danielescu, Academia 
a făcut declarațiunea să dea renunțare îna
intea tribunalului și a fost seosă din acțiu
nea intentată de moștenitorii de sânge pen 
tru anularea testamentului.

7. Văduva și fiiul răposatului Dr. Anas
tasie Fățu au reclamat în cursul anului de 

Ia Academiă, ca legatara universală a ră
posatului loan Fătu, suma de 4.536 lei, pe 
care Dr. A. Fătu o împrumutase fratelui 
său prin creanța chirografară dela 29 De- 
cemvre 1868 și ale cărei dobâncjl de 10°/0 
au fost achitate pănă la 29 Decemvre 1871. 
După explicațiunile date de Delegațiune, 
Academia a decis, în ședința dela 14 Maifl, 
ca să se plătescă acea datoriă de 7.938 
lei în total. Procesul intentat Academiei 
de moștenitorii D rului A. Fătu s’a închis 
în urma acestei plăți

8. In 22 August a încetat din viâță 
la Mehadia N. D. Ignătescu din Craiova, 
care, prin testamentul său mistic dela 14 
Aprilie 1898 și prin cel suplementar dela 
24 Novembre 1898, institue și confirmă pe 
Academia Română legatară universală și 
executore testamentară asupra întregei sale 
averi, din care lăsă și câte-va legate par
ticulare însemnate. Venitul moșiei, care ră
mânea Academiei, nu era oorăspunflător ou 
sarcinele impuse de testator, și de aceea 
Delegațiunea, după ce a luat și avisul mem
brilor presențl în ședința ordinară dela 29 
Octomvre a decis ca să nu primâscă lega
tul lăsat Academiei, aduoându-se tot deo
dată omagii piose memoriei răposatului 
Ignătescu pentru bunele intențiuni, ce a avut.

(Va urma).

Literatură.
„Moda Ilustrată", apare în Buouresol 

odată pe săptămână și aduce întotdâuna 
oele mai nouă ilustrațiunl de modă. Ulti
mul număr al acestei foi aduce grupuri 
de toalete, pălării, haine și bluse, precum 
și o mulțime de ilustrațiunl pentru lucruri 
de mână. Suplimentul gratuit represintă 
un tipar dela o jachetă de primăvară.

*
A apărut: „Extras din tarife e de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900* Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra 
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pâte procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.

ULTIME 8C1KL
BucurescI, 26 Martie, După ple

doaria d-lui Păltineanu, a vorbitac|I 
înaintea tribunalului- arbitrai al trei
lea advocat al statului, Boambă. 
Mâne va urma probabil replica apă
rătorului lui Hallier. —piua de eri 
a fost liniștită. După întrunirea li
berală, conchemată la „Dacia" pen
tru a protesta în afacerea Hallier, 
nu s’a mai făcut nici o manifestațiă 
pe strade.

Londra, 26 Martie. Din Roux- 
ville se anunță, că generalul bur 
Oliver s’a retras c’o trupă puternică 
și cu 15 tunuri spre nord dela La- 
dybrandt. Pe pământul Basuților s’a 
vecjut un mare transport de-.care.

Sortea Mafeldngului e desperată. 
Burii bombardeză orașul cu puteri 
reînoite. Garnisona orașului abia pote 
se mai resiste.

Din Kimberley se vestesce lui 
„Daily Telegraph", că o trupă en- 
glesă de cavaleriă a năvălit în Trans
vaal.

Lăcustele în 1782. In 1782 o mare 
calamitate au causat în Ungaria lăcustele. 
Un vechili scriitor scrie despre acâstă ca
lamitate: In anul 1782 teritoriul comitate
lor Torna și G« nor a fost năpădit de lă
custe și încă în timp de tâmnă, când se 
cocea simburile și când ciurdele de porci 
erau deja la păduri. Ghindă se produse, 
ce-i drept în abundanță, dâr porcii abia se 
atingeau de ea, de oreoe poporațiunea umbla 
mai cu sâmă se omore lăoustele și cu car
nea acestora să hrănâscă porcii. Aceștia în 
adevăr că s’au și îngrășat bine, dâr oarnea 
lor a fost veninosă, așa că a isbucnit o ade
vărată epidemiă între locuitori. In fine auto
ritățile au fost silite să oprâsoă, uciderea 
poroilor îngrășațl cu lăouste, trebuind să 
se aștepte pănă se va consuma veninul.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din 58 caș® v, 

se pot procura nrmătorele cărți:

Scrieri economice:
Agrologia seu Agricultura gene

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

Fitoteclima sAu Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-l G. Maior. 
Acostă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, arătând cu de-ame- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, oves, orez, meiu, cucuruz, hri- 
sc-, etc.); apoi mazere, linte, mazâriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeifl, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hren cu- 
rechiii, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoii!, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferise composițiuni 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fenațelor. al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fi. (trimis cu posta recomandat 4 fi 
25 cr.)

„Cartea Plugarilor^ seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea viteloru etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 

noifi, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, ga/i- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

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

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

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

Proprietar: Dr. Âure! Mureșiant» 
B^-doctor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul la bursa din Viena
Din 26 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................9
Renta de corone ung. 4°/0. ... 9
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 10 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 9 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 9
Bonuri rurale croate-slavone ... 9
Impr. ung. cu premii......................16
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 14
Renta de argint austr........................... 9
Renta
Renta
Dosuri din 1860.................................. 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.20 
NapoleondorI...................................... 19.28
Mărci imperiale germane .... 118.60
London vista.................................. 242.95
Paris vista........................................... 96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.50
Note italiene........................................... 90.20

de hârtie austr. . 
de aur austr. .

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vând. 19.—
Argint român. Cump. 18.60 Vând. 18.70
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vând. 19.30
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.- Vând. 128.-
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. — ■—
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.- Vând. 101.-

In 30 Martie n. c. în sala Redu
tei singurul

CONCERT
al •xTirtrLcsvLlvii îrx violină

Jan Kubelik 
(noul Paganini) 

cu concursul cântăreței de curte 
Dora Lichtenstein.

Bilete cu prețul de : 2 fi. 50 cr., — 
2 fi.. — 1 fi. 50 cr., — 1 fi., — 
80 și 50 cr., se vând în librăria 
H i eme s ch.

ANUNCIURI 

(inserțiud și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei 

administratium. In cașul pss» 
bUâcării unui anunciu mai 
tie odată se face scădementț 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-oră.

Administr. „Gazetei Trans/-

XZCersu.1 trenurilor
pe liniile ^rfentafe ale caii ferate de stat r. u. valabil din $ 0©tomirH 8899
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5.21
S
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io .08
tr. prs.
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1.15
2.21
2.57
4.00
4.59 

“6713
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1.11
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2 11
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Clușiu
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7.37
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6.45
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f'apșa-mică — ISiHnâhB — Avrlg— Făgăraș

i

tr. prs. fcr.dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt trdprt. tren de persân

2.21 4 43 11.30 7.10 i. Copșa mică . 6.25 9 32 3.25 12.35
3.57 6 36 12.o8 8.50 Ocnu . . . 5.07 8.15 1 56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.Io ;>S.

Sibiiu . . . 1 pb 4.40 7.41 1 21 10.301
tr. mxt. ca tr.mixt

1. 7.33
tr. mixt

4.30 ♦—ta<a " o 2. î | sos. <B că 8 57
5.2z S ® c

~ 3 2 54 Tâlniaciii mare 6 45 a = 8 04
6.15 £ 0

3-2-° 3.69 14 Avrig . . . 1 6.01 0 > b. 7.15
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>1 r e ș - L ti d o ij

4.-
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6 54
7 52
8 44
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10.11

= 9.10 
gl0.28 
£12 39 
s- 1.53 
| 3.02 
ș 3.52 
Ș- 4 55

4.20
5 35
7 11
Ral d
On c
Marțh

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țaizn-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie
Leehința ...................
Ș.-Măgbiăruș .
Bistrița...................

6.48 7.30
5.51 6.33
5.— 4.51

Brt H 3.42
C>rc. 2.47

2.01Marța 1.16

7 34 
7.08 -
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5 46
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2 45
2.18
1.42
1.12
9.15
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4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2 36
2 16
1.44
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1.06
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11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
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7.45
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3
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11.41
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( I îi ș i ii - K ă I a ii

Alba-Itilie — Alatna.

4,33 Clușiu . . . 5.35
5.14 Ț Apahida . . £ 5.13
6.30 î Gherla ... 1 4.03
6.56

1
Y D ej ... X ! 3.36 

ț3.O3
Zel au . . . 10.41

9.32
9.07
7 45
7 10

4 37 9 40 4 361] Alba-lulia |7 22 11.01 6 16 
7.2812.25 7 47| Zlatiia 5.— 8 22 3 5U

o t ă:

Sepsi-St.-Georg - Ciuc-Gyiines — {Palanca).
Tren mixt II Tren mixt

5.19 8.50 3 15 Brașov................... . . 8.25 1.51 6.48
4 58

11.05
22 Cezdi-Oșorheîu.................... 8.53 6 50

7.10 4.58 Ț Sepsi-Sângeorgiu .... A
6.30 12 (b 4.31

7.54 11 57 5 43 Jlalnaș.................................. 5.48 11.24 3.47
8 16 1222 6.05 1 Băile Mal naș......................... 5.36 11 2 3.35
8 55 1.06 6 45 9 Băile Tușnad................... 4.52 10.30 247
9 18 1,32 7.08 Tușnad ................... 4.38 10 14 2 33

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda ......................... 3.20 8 56 1.08!
1 35 5.57 Ciuc-Gyimeș ......................... 5.40 9.50 g

e
însemneză drele de ndpte. — SeoonuJ <■

8.35 3.-
9.57 4 14

10 28 4.45

1.326.49
5.5 12.41

Brașov
Râșnov
Zernești 5 20 12.05

Tisnișora — M .-Kodna-Iâjppa.
3 20 9 05 3.15j Tiinișora . 7 50 1.05 7 20] 
7 08 12.43 6 37|| M.-Rodna 4 OU 9 51 3 32

S r a s o v - C li er(Ua <1 i - O ș o r h e i u
5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33

1.37

3.15
3.&u
4.34
4.52
6.i 5
6.50

Brașovu . 
Prei □aeră .

C.-Oșorheiu . pl.

10.04 8.25 1.51 6.489.34
8.47 7.55 1.21 6.10

1 7.04 12.30 5.0r>
1 jp®-Q uz 6 49 12.15 4.51

& 5.37 11.01 3.16
c "0 4.58 10..22 2.27

însemnate în stânga stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate 
■C- arată cu capul direcția, încătrău merge trenul.

în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrați cu linii mai negre

P‘

1i
A

6

A

I { L
A

A

9

I

y.l. £

!

)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


