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Pressa maghiară și pacea.
Noutatea cea mai prbspStă, ce 

o primim dela Budapesta este, că 
la propurerea contelui Albert Ap- 
ponyi s’a pus în lucrare un nou 
plan, ce are de scop a câștiga pen
tru națiunea maghiară bunăvoința 
și simpatiile poporelor streine, de 
care are tocmai acum așa mare 
lipsă.

E vorba de o organisațiune a 
pressei maghiare în interesul păcii 
universale. Ideia și planul acestei 
acțiuni le-au conceput, cum am cjis, 
numitul conte, care de un timp în- 
cdce s’a pus cu atâta zel în fruntea 
grupului deputaților maghiari ai uniu- 
nei interparlamentare de pace.

Avem, c|ice el, reuniuni cari 
propagă pacea, și parlamentele iau 
în aperare ideia de pace. Numai 
pressa n’are parte la acâsta operă, 
și totuși numai pressa este în stare 
de a lăți acea ideiă de pace, ce a 
formnlat’o atât de înțelept confe- 
rența din Haga, în cercuri mai es- 
tinse. Acâsta menire o are cu deo
sebire pressa cotidiană, care se ocupă 
de tote cestiunile de interes public.

Revistele, cari stărue pentru 
problema de pace, nu sunt de ajuns, 
căci au puțini cetitori, cari și așa 
sunt câștigați pentru ideiă; ea mai 
este bănuită și de utopism. De aceea 
apelâză la pressa maghiară să se or- 
ganiseze în acest spirit și la viitâ- 
rea conferență interparlamentară den
sul, Apponyi, va suleva cu tâtă se 
riositatea ideia se se formeze în tdte 
statele asemeni organisațiunl ale 
pressei, între cari va forma primul 
grup „uniunea de pace a pressei un
guresc!44. Astfel pressa va lăți în 
massele poporului ideia de a-se aplana 
pe cale paclnică tote conflictele in
ternaționale în aceeași măsură, în 
care diferitele grupuri interparlamen 
tare ale uniunei de pace lucrâză pe 
terenul parlamentelor.

Apponyi a mers, cu planul și cu 
statutele pentru organisațiune gata, 
la clubul cțiariștilor din Peșta și a 

ținut un discurs de o oră, după care 
ideia și statutele au fost primite fără 
discusiune și s’a și procedat la con
stituirea nouei uniuni de pace a 
pressei unguresc! alegendu se ca pre
ședinte Moritz Jokai.

Ideia este cât se pbte de fru- 
mosă și salutară. Dâr ori și cine, care 
cunosce mai de-aprope pornirile 
pressei maghiare și sentimentele ei 
de umanitate și de dreptate din 
practică, se va mira de cutezarea, 
ce o are a voi se figureze ca iniția- 
tore a unei acțiuni internaționale, ce 
are de scop aplanarea conflictelor 
dintre popore. Căci după judecata 
minții sănetose, se aștâptă dela acela, 
care vrâ se se facă propagator a unor 
nisuințe ideale, ca aceea a delătu- 
rării conflictelor sângerose dintre po
pore prin judecată echitabilă și 
drâptă, ca el însu-ș! se fi dat mai 
înainte probe vădite, că. cel puțin în 
cercul influinței și al puterii sale 
proprii, scie se aprețieze de fapt ma
rile principii ale echității și ale 
dreptății.

Ce va dice însă lumea cea mare 
când va vedâ, că tocmai pressa ma
ghiară, care de deci de ani n’a 
făcut alta, decât a sâdi ură și dis- 
cordiă între naționalitățile din pro- 
pria-i patriă și de a ațîța mereu 
puterea publică în contra lor, vrâ 
acum de-odată să ia rolul de cel 
mai fervent apostol al păcii univer
sale?

De nenumărate or! s’a dat es- 
presiune în colonele diare>l°r ma
ghiare dorinței, ca pacea generală 
se fiă susținută și se dureze cât mai 
lung, cu motivarea specială, că în 
cașul acesta s’ar pută duce la sfîrșit 
planul de a maghiarisa poporele 
nemaghiare din acest stat, prin care 
se calcă față cu acestea și echitatea 
și dreptatea și umanitatea.

Ventilatu-s’au aceste porniri bar
bare chiar și în sînul conferențelor 
de pace interparlamentare. Decă însă 
li-a succes membrilor maghiari ai 
acestor conferențe de-a paralisa o 
eventuală enunciare a lor în causa 

naționalităților asuprite din Ungaria, 
pe cuvent de neamestec în afacerile 
interne ale statelor, să nu crâdă, că 
poporele străine au scăpat cu totul 
din vedere situația asuprită, în care 
se află aceste popore.

Țînta, ce o are acțiunea de pace 
a lui Apponyi de a câștiga simpa
tiile poporelor străine pentru mica 
națiune maghiară, nu va pute fi 
ajunsă în asemeni împrejurări, decât 
numai, dâcă Ungurii vor da mai 
înainte dovedi vădite, că sunt vred
nici de aceste simpatii, prin intro
ducerea în Ungaria a unui regim 
cinstit de dreptate și de libertate, 
care să facă să înceteze mai întâiu 
nemulțumirea și discordiile dintre 
poporele dinăuntru.

Burii și mijlocirea de pace.
Causa mijlocirii de pace, ce au 

cerut’o și o doresc Burii veȚând, că 
totuși nu pot resista pentru durată 
puterii cutropitore englese, stă cât 
se pâte de rău.

Adresatu-s’a guvernul din Trans
vaal și cel din Oranje mai cătră tote 
puterile mari ale Europei, ne mai 
vorbind de America de Nord, asu
pra căreia se îndreptară mai întâii! 
privirile Burilor, cu rugarea de-a 
mijloci în conflictul nenorocit al lor 
cu Englitera. Pașii aceștia, mai ales 
după-ce s’a făcut cunoscut refusul 
Angliei de-a întră în tratări de pace 
pe basa recunoscerei independenței 
republicelor sud-africane, au rămas 
fără nici un resultat.

Germania a fost răspuns, că nu
mai atunci va pută se intervină ca 
mijlocităre, dâcă ambele părți beli
gerante vor cere acâsta. Intr’aceea 
Anglia s’a pronunțat categoric con
tra unei păci echitabile, cu lozinca : 
subjugare și supunere necondiționată, 
la care au răspuns Krtiger și Steyn 
cu strigătul: libertate ori mărte. După 
acea declarațiă categorică a guver
nului engles, tâte puterile, la cari 
s’au adresat Burii, li-au răspuns, că 

nu pot face nimic pentru ei, după-ce 
însă-și Anglia refusă de-a încheia 
pace, dăr le doresc Burilor, ca să-șî 
vadă realisată cât mai curând do
rința. Ce era să facă atunci statele 
mici, ca Belgia, Elveția și Olanda, 
dâcă nu tot aceeași?

Burii însă au dovedit, că sunt 
omeni tenaci și deci cu totă situa
ția desperată pentru pacea, cum ar 
dori o ei, continuă cu încercările lor 
pretutindeni. Mai în urmă a fost la 
Roma trimisul statului Oranje din 
Haga, Dr. Miiller, dăr ministru de 
esterne italian, marchisul Visconti- 
Venosta, i-a dat cam același răs
puns, ce l’au primit Burii dela Ber
lin și dela Viena (Țcând, că nu e în 
posițiă de-a face guvernului engles 
nic! o propunere pentru restabilirea 
păcii. Era vorba, că va merge o de- 
putațiune bură ia Petersburg la Ța
rul, dăr pănă acum acâsta nu s’a 
realisat încă. Guvernul rusesc a de
clarat în mod oficial, că vrâ să fiă și 
mai departe neutra], dăr în cestiunea 
păcii domnesce la Petersburg încă 
o tăcere semnificativă.

Nu de mult un colaborator al 
fdiei berlinese „Tâgliche Rundschau44 
a avut în Bruxella o convorbire cu 
cunoscutul representant al Trans- 
vaalului Dr. Leyds. In acâsta con
vorbire s’a discutat și de tratările 
de pace. Dr. Leyds a declarat, că 
Burii nu vor primi în nici un cas 
condițiuni, ce li-ar interzice ca pe 
teritoriul, ce le va rămână, să-ș! 
pâtă desvolta după propria chibzuință 
forțele militare și de apărare a țării. 
Etă părțile principale ale convor
bi rei:

La întrebarea, dâcă Burii nu s’ar 
mulțumi totuși o’o independență de stat 
pe jumătate, cum o are Canada? — Dr. 
Leyds răspunse:

„Burii, puși în posiția Canadienilor, 
ar fi supuși Angliei, și în acest raport nu 
vor întră niol-odată Burii din Transvaal și 
Oranje. Se vede asum, cum se intro
duce stăpânirea englesă. Deoiararea din 
proolamația [Cea mai nouă a generalului 
Pretymanu, că ținuturile acelor Buri din
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Influența culturei grecesc!
în Muntenia si Moldova.

(Urmare).

Poporul românesc a fost tot așa de 
religios, ca tote poporele din evul mediu, 
ou o nuanță caracteristică și anume, că 
nici un popor din Europa nu șl-a dat p6te 
s6ma mai bine de caracterul sfințeniei în 
ea însa-șl, și ca probă că lucrul stă astfel 
este, că Românii n'au nici un sfânt eșit 
din nâmul lor. Ce? Ore numai pe oelelalte 
popore le-a învrednicit Dumnezeu cu 
darul sfințeniei, esolucjend pe Români? „Dăr 
Dumnezeu, oarele este Tatăl tuturor, nu 
priveză pe nici un popor de darul sfinției 
sale44 (Jice Dositeiu în proldgele sale. Der 
ore nu omenii proclamă de sfinți pe se
menii lor? și vox populi vox Dei. In Rusia 
se proclamau sfinți pe fîă-care cJ1» a?a oft 
a trebuit ca Țarul să dea un ucaz, ca 
astfel să oprdsoă canonisarea de sfinți. 

Grecii la rendul lor făceau sfinți din in
teres național (vec}I Neo Magi iQoliy iov) 
Românii însă, deși forte religioși, se feresc 
de acest lucru, ou tdte că au destule esem- 
ple în istoria lor politioo-religiosă, un 
esemplu: Fiii lui Brâncoveanu au fost de
capitați, fiind-că n’au vrut să se facă, ma
homedani ; gânditu-s’a oineva să-i trăcă 
în numărul sfinților? Nu. In Grecia, Cons
tantin Brâncoveanu și fii săi ar fi fost 
martirii creștinătăței și ai naționalității 
grecescl. Dintre Români nu s’au găsit nici 
unul, care să propună să li-se ridice o 
statuă măcar.

Dâcă Românii au fost atât de sgâr- 
cițl în materiă de raid — cum forte just 
se esprimă d-1 Hașdeu, — apoi ei au oăcjut 
în cealaltă extremitate, că considerând 
sfințenia în cea mai înaltă accepțiune, au 
considerat de sfinți și pe dmenii cari erau 
în jurul său prin apropierea ei. Să mă 
esplic. Este în deobște cunoscut, de ce 
înaltă considerațiune s’au bucurat și se 
bucură înoă sfintele Locuri unde a trăit, 
predicat, murit și înviat Mântuitorul, din 

partea întregei creștinitățl, și ou atât mai 
mult ou oât „Sfintele Locuri44 erau sub 
Turol. Românii s’au deosebit de celelalte 
popore prin faptul, că în loc să oonsidrare 
de sfinte numai „Locurile44, ei au consi
derat de sfinți și pe călugării dela acele 
„Locuri44 și de prin împrejurimi.

In astfel de ’ disposițiunl sufletescl 
aflându-se Românii, se închinau o’o deo
sebită pietate și venerațiune la orl-ce față 
bisericăscă, oare venea de pe aoolo.

Patriarohiele Orientului Ortodox fiind 
reduse de Turci la cea mai tristă stare, fao 
apel la Români pentru patronagiu și milă 
și domnitorii Români „iubitori de călugări44 
au bunul simț de a primi, răspunzând la 
apelul lor cu o darnioiă „împărătăscă44, 
din oare causă avtenții români au început 
a fi oonsiderațl ca urmașii vechilor împe- 
ratorl bisantinl. Cererile de milă se inte- 
tețesc neoontenit, așa că oălugării înoep a 
năvăli în Țările Române din tot Orientul: 
dela Ierusalim și Antiohia, din Alexandria 
(Egiptului) și muntele Sinai (al Arabiei), 
de prin „Anadolia44 și Kilikia, de prin 

Iviria și Celesiria, de prin Pogoniana și 
de pe la „Rumeli44, nu mai vorbeso de 
„Sfetagora44 și de Constantinopol, oăcl de 
aici erau mai aprope. Românii îi primeso 
eu dragoste și le închină avutele lor mă
năstiri. Der urmașii acelor miluițl uită 
repede binefacerile primite și în sourt 
timp din miluițl devin poruncitori în pro
pria nâstră oasă; din prigoniți prigonitori 
și din protectori stăpâni adevărațl, și ca 
cousecință fatală ne grecisdză biserica, so
cietatea și șoâla în elementele lor superidre. 
Astfel grecismul servesoe ca element disol- 
vant în contra limbei slavone, care cade 
din biserica română, dăr care se menține 
cu încăpăținare în canoelariile domnescl.

Pe când călugării greoi cuoereau ță
rile Române pe calea religidsă, nimicind 
cărțile și alungând pe de o parte limba 
slavonă, dr pe de altă împedeoând desvol- 
tarea limbei românesol prin introducerea 
limbei grecescl in biserică, elementul gre
cesc laio euceresce țările pe calea econo
mică, prin comercih mai întâiu, apoi amicii 
pretendenților la tronurile române dobân- 
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republice, cart nu vor depune imediat ar
mele, vor fi secuestrate de fiscul engles, 
este o ourată hoțiă".

— N’ar fi âre bine, oa din incidentul 
aoestei vătămări de drept să se facă, un 
nou apel la simțul de dreptate al oelor- 
lalte puteri mari? — „De sigur", răspunse 
Dr. Leyds la acesta întrebare, „am pută 
să o facem, însă numai fiind înainte con
vinși, că acest pas al nostru nu ar rămână 
zadarnic, ca și cele premerse".

— Așa-dăr nu mai așteptați dela 
Europa nimic?

— Ce să răspund la acăsta? Dăcă ar 
trebui să (fio „da", ar trebui să am o basă 
pentru o astfel de speranță, dăr n’o am. 
Dăcă ași (fice „ba'', ași deolara printr’asta, 
că tăte dovefile de simpatiă, ce mi-se dau 
pentru frații mei luptători, filnio cu sutele 
din tăte țările Europei și nu numai dela 
privați, în adevăr, nu insămnă nimic, și oă 
opiniunea publică a statelor continentale 
europene încă nu e în stare de a salva 
viața unui singur Bur, care se luptă pentru 
libertatea și vatra sa părintăscă. Ar fi 
groznic, dăcă ar trebui să concepem gân
dul, oă ca resultat final al întregei munce 
civilisatorice a secolului al 19-lea, avem 
să reounâscem deplina neputință a tuturor 
puterilor morale față cu o politică de forță 
ca acăsta. Și o spun asta nu numai ou 
privire la Transvaal, ci cu privire la po- 
părele Europei. De se va permite Angliei, 
oa o’un rîs rece să trăcă cu nepăsare peste 
tote strigătele de indignare ale poporelor 
continentale, atunol înourend ea va afla 
ocasiune de a esecuta același joo și față 
cu puteri mai tari, decât sunt statele Bu
rilor, cu același succes.

Dr. Leyds a pronunțat aceste 
cuvinte forte mișcat, țliaristul ger
man i-a mai cțis, în fine, că Germanii 
nu pot cuprinde cu mintea, ca în
treg poporul bur să se jertfescă 
într’o luptă fără nicî o speranță; de 
aceea a ventilat și întrebarea, dbcă 
Burii nu vor preferi mai bine se 
părăsâscă țâra lor și se-șî caute noue 
domicilii în alte părți ale Africei, 
seu în alt continent.

— „Pote ar fi posibil și acâsta“, 
răspunse Dr. Leyds, dâr în momen
tul de față nu me pot cugeta la 
acâstă posibilitate. Sperez încă, că 
Pronia cerescă va da o nouă întor
sătură lucrurilor până acum încă 
neprevecjută, care va salva poporul 
meu în momentul celei mai mari 
strîmtorărî.

I)ela Academia Română.
Biicurescl, 14 (27) Martie.

Astăfi a fost ședință 6olemnelă la 
Academiă. Majestatea Sa Regele Carol, ca 
președinte de onore al Academiei, a venit 
să desohidă, după obiceiîi, în mod sărbăto
resc, sesiunea ordinară anuală presidând 

dind de timpuriu influența în stat, ajung 
prin căsătorii să pună mâna pe moșiile 
boerilor, ajung să ocupe cele mai înalte 
dregătorii în ambele țări surori, de multe 
ori în dauna boerilor pământeni.

Domnitorii români, prin cultura lor, 
prin legăturile lor de căsătoriă se grăbesc 
pe întrecute a atrage învățațl greci la 
curțile lor; fiind doritori de sciința și lu- 
minele greoescl, Domnitorii noștri au pățit 
ca și fluturii, care oscilâză noptea la lumina 
luminării, dâr care îșl ard aripele. Ei 
chiamă în mod inconscient pe Greoi în 
țările lor, și acăsta are oa consecință gre 
cisarea societății înalte român9scl și mai 
târdiu domnia fanariotă.

Limba grecâscă fiind limba Orientului 
creștin, cu care Românii stăteau în cele 
mai strînse relațiunl, și cum elementul 
grec atât bisericesc cât și laic, devenise 
preponderant, Domnitorii Români înfiin- 
țâză șcâle grecescl, care fiind întreținute 
ou cheltuăla Statului, ajung în scurt timp 
a fi ridioate la rangul de Academii. Aceste 
Academii sunt frequsntate nu numai de 
copii români și greci, dâr și de copii străini ! 

însu-șl și inaugurând astfel lucrările acestei 
înalte instituțiunl de cultură națională.

Tot pentru ședința de astăfi era anun
țat, oă noul membru al Academiei P. S. 
Sa episcopul Popea va ceti discursul său de 
recepțiune.

Cu vre-o âră înainte de sosirea Suve
ranului începură a veni membrii Academiei, 
ordinari și corespondenți și tribunele fură 
ocupate de un public ales, așa că pe la 
ora 1 sala festivă a Academiei era plină. 
Afară de membrii Academiei au luat parte 
la ședință între alții I. P. S. Sa Metropo- 
litul-Primat și Metropolitul Moldovei cu 
toți episcopii și archiereii, ce se aflau în 
Bucuresol.

La ora 172 d. a. sosesc M. S. Regele și A. 
S. R. Principele moștenitor. Majestatea Sa 
a fost primit de ministrul instrucțiunei pu
blice Dr. Istrati, de președintele P. Poni 
și de întreg biroul Academiei. Intrând în 
sală Regele a fost salutat respectuos și 
călduros de toți cei de față.

După-oe Majestatea Sa a deschis șe
dința, președintele Academiei Poni a dat 
cetire unei adrese prin care a salutat cu 
bucuriă în numele Academiei Române pe 
înaltul ei proteotor, la care M. S. Regele 
a răspuns printr’un discurs avântat și fru
mos, în oare mulțumesce pentru căldurosa 
adresă de simpatiă, ce i-a trimis’o Acade
mia cu ooasiunea însănătoșirii prea iubitu
lui său strănepot, în care țâra vede speranța 
sa pentru viitor.

Arată apoi interesul, oe-1 portă pentru 
Academiă, și spune, că dăruesce bibliotecei 
Academiei un manuscris inedit relativ la 
stările din Moldova din timpul domniei lui 
Alesaudru Ipsilanti, manuscris în limba fran- 
cesă de abatele Comite d’Hautterisce ; arată 
cuprinsul acestui interesant memoriu și în 
fine urând, ca’lucrările Academiei, ce se în
cep acum, să fiă oât mai mănose, dă cu
vântul episcopului Popea, pe care-1 salută 
cu bucnriă ca nou membru al Academiei.

După acâsta episcopul Popea șl-a cetit 
disoursui său de recepțiune privitor la viața 
și faptele Metropolitului Baron Andreiti de 
Șaguua. Luă apoi cuvântul d 1 secretar ge
neral Dimitrie Sturdza făcând apologia 
celor doi mart Metropolițî ai Românilor din 
vâcul al 19-lea fericiții Veniamin Costache 
al Moldovei și Andreii! Șaguua; încheie 
lăudând activitatea noului membru consa
crată binelui nâmului și al bisericei M. S. 
Regele e salutat pe vorbitori și a convor
bit cu mai multe dâmne și domni dintre 
cei de față, âr pe la orele 4 a părăsit sala 
dimpreună ou Principele moștenitor, însoțit 
de urările publicului.

Desbaterea budgetară în dieta din 
Peșta e pe sfîrșite. In ședința de alaltăerl 
s’a desbătut și primit budgetul ministeriu- 
lui de honvefi. Erl a urmat desbaterea bud
getului ministeriului de finanțe. — Ca nici 
odată, desbaterea budgetară a durat de rân
dul acesta nu mai puțin ca trei luni. In 
decursul ei s’a făcut de dragul lui Banffy 

ca bulgari, șerbi albanesl eto.
Studiile, cari se predau în aceste Aca

demii erau superidre. Aci Românii fac ou- 
noscință cu autorii clasiol elini și latini, 
er din prima jumătate a secuiului XVIII 
ou limba francesă și sciințele, cart luaseră 
un mare avânt în Europa apusauă.

Profesorii greci, cart au predat în 
Academiile din Bucuresol și Iași, erau 
doctori în mai multe specialități; între
țineau corespondențe cu învățații din Oc
cident și erau totdâuna în ourentul soiin- 
ței. Unii din acești profesori sub raportul 
soiinței s’au bucurat de o reputațiune eu- 
ropână, oum a fost Doctorul Ion Comnen, 
Sevastos Kimenitul din Trapezunt, Hel- 
ladius, Ieremia Caoavella, Nicolae, Cercel, 
Nioefor Theotoki etc. etc. AoeștI profesori 
desfășurau o mare aotivitate pentru a răs
pândi lumina, printre Greci, și toți urmă
reau scopul ca prin lumină să deștepte 
simțământul patriotic al Greoilor, adormit 
de veourl sub despotismul turceso, și au 
reușit.

(Va urma). 

și nițică obstrucțiune, ca să guste și actua
lul ministru-președinte din veninul acestei 
săgeți și din pișoăturile malițiâse, ce i le-au 
aplicat clicașii lui Tisza-Banffy din partidul 
dela putere, apoi cei din fracțiunea Eotvos- 
Komjathy.

A avut însă o parte bună și acâsta, 
fice organul partidei poporale, căci a eșit 
cuiul din sac, s’a dat pe față ura neîmpă- 
oată a banffyștilor contra lui Szell și alianța 
lor cu partida independentă protestantă în 
fața viitorelor alegeri. Amintitul organ face 
imputări ministrului-președinte, că a amâ
nat ort ce acțiune și că politică s’a făcut 
numai după culise. In urma acesta încre
derea în Szell nu s’a consolidat de loc nici 
în oameră, nici în țâră, fiind-că cu promi
siuni și vorbe omenii nu pot fi amețiți timp 
îndelungat, cum nu se pote sătura cel flă
mând c’o zamă golă.— Imputări de)i felul 
acesta i-se fac lui Szell și din partea ugro- 
niștilor, al căror organ fioe, că circumspeo- 
țiunea și prevederea sunt bune, nu-i vorbă 
însă o petrecere prea scumpă pentru țâră. 
Decât atâta, fio ei, mai mult plătesce o 
„mână energică".

Pe cum se vede, „patrioții" încep tot 
mai mult.s’o dea pe corda nemulțumirii 
față de „activitatea" lui Szell.

Acțiunea Românilor gr. cat.
Sub titlul acesta publică „ Ma- 

gyarorszâg11 dela 27 Martie următâ- 
rele:

„După cum am anunțat la timpul său, 
Românii catolici de rit grecesc (?!') (de fapt însă 
cu liturgiă valahă), cari aparțin Metropo- 
liei de Alba-Iulia și Făgăraș (Blașiti), au 
adresat prin archiereii lor Primatelui, ca 
președinte al oongresului autonomiei cato- 
lioe, un memoriu, în care provocându-se la 
organismul Mertopoliei, ce l’au primit pe 
timpul absolutismului, protested in contra 
aceea, ca și ei s& fiă cuprinși în organismul 
autonomiei regnicolare catolice și pretind re- 
cunăscerea dreptului de a-se organisa indepen
dent. Protestul acesta a fost îndrumat la 
comisiunea de 27 a congresului pentru au- 
tonomiă, care însă l’a ignorat tot așa, ca și 
conferența episoopilor din tomna anului 
trecut, înaintea căreia Metropolitul din 
Blașiil l’a fost adus făcând în legătură cu 
el recriminări nouă.

„Din isvor acreditat se vestesoe, că 
Metropolitul din Blașiil, dimpreună cu epis
copii de Oradea-mare, Gherla și Lugoș, au 
comunicat pretensiunile lor supremului patron 
(monarchului), tot-odată a adresat și St. 
Scaun din Roma un memoriu în interesul 
validitării pretinselor lor drepturi. După 
cum se vorbesoe însă în cercurile înalte 
bisericesci, acâstă nisuință separatietică 
n'are nici o șansă de isbendă, fiind-că ea se 
opune rescriptului patronului suprem, prin 
care la timpul său a convooat oongresul 
autonomie ou participarea tuturor catolici
lor de rit latin și greceso din Ungaria. 
Față ou acâstă disposițiune a patronatului 
suprem al regelui apostolic însă, dreptul nos
tru public nu permite apelațiune*.

Așteptăm, ca cu privire la aceste 
faime se se dea cât mai curend des
lușirile de lipsă dela locul compe
tent din Blașiu, ca se seim cu o oră 
mai curend, care este în adever sor
tea memoriului din cestiune al epis 
copilor români uniți.

Alegeri pentru Sinodul archidie- 
cesan din Sibiiu. Dumineca trecută s’a 
făcut scrutiniul alegerilor sinodale și s’a 
constatat, că au fost aleși următorii depu- 
tați mireni: în cercul Brașovului d-nii: 
Arseniu Vlaiou și Virgil Onițiu ; în cercul 
Branului: loan Cav. de Pușcariu și Nico- 
lau Garoiu; în cercul Treiscaunelor: Iosif 
Pușcariu și Dr. Ianou Mețianu. In cercul 
Făgărașului Dr. loan Șenchea și George 
Borza; în cercul Mediașului Dr. N. Ve- 
cerdea și Nicolau Ivan. In cercul Devei 
Dr. loan Mihu și Iosif Orbonaș. In cercul 

Clușului Leontin Simonescu și Dimitrie 
Oomșa.

Jubileu. D-l Suva Popovicl, protopres- 
biter militar onorar și asesor consis’orial 
onorar, a împlinit în fiua de 40 martiri ai 
aoestui an 50 de ani, de când pentru pri- 
ma-dră a servit la altar în comuna sa na
tală Sadu. Din inoidentul acesta venerabi
lul preot a dăruit pentru biserica amintită 
500 corâne, dintre cari 300 s’au adaus la 
fondul zidirei bisericei, âr cu 200 cor. s’a 
pus basă Ia un fond bisericesc pentru aju
torarea școlarilor săraci, dâr diligențt din 
oomună cu cărți și vestminte. D-l Hava Po- 
povicl, care prin aoest act de binefacere a 
sciut afla cea mai înțelâptă cale pentru ser
barea jubileului său, este pote chiar oel 
mai vechio. între preoții archidiecesei ro
mâne gr. or.; densul a împlinit 81 de ani 
ai etății și 50 de ani ai preoției. In cursul 
vieței s’a distins prin multe fapte de bine
facere, Dorim venerabilului jubilar încă 
mulțl ani cu bine și sănătate!

„Dâmna contesă Lonyai". Din Viena 
se anunță, că ministerial de răsboih comun 
ces. și reg. publică cu data de 24 i. o. ur- 
mătorele: „Archiducesa Stefania, Alteța Sa 
ces. și reg. văduva moștenitorului de tron, 
a pășit în 22 1. c. ia oăsătoriă cu camera- 
rill ces. și reg. contele Lonyai Elemâr. 
După-oe căsătoria acâsta nu este egală în 
rang, după principiile esistente la curte, 
contesei Stefania Lonyai nu-i compete titlul 
de „Alteță regală* în interiorul monarohiei 
austro-nngare, niol rangul de „principesă 
belgiană" și de „principesă de „Saxa-Co- 
burg". Oomunioarea acâsta se face pe basa 
comunicatului oficiului de mareșal-suprem 
ces. și reg." Drept completare a acestui co
municat „Fremdenblatt*, organ, oe 9tăaprâpe 
de ministeriul de esterne, publică următâ- 
rea scire dm Bruxella: „Regele belgian 
Leopold a decis, că fiioei sale Stefania, vă
duva moștenitorului de tron, uu-i mai com
pete titlul de „Alteță", nici titlul de „prin- 
oipesă reg. belgiană" după căsătoria în
cheiată cu oontele Lonyai Elemer. Decisiu- 
nea acâsta s’a comunioat oficios ofioiului 
de mareșal suprem din Viena, care va în- 
sciința despre acâsta prin circulară tote 
curțile și oficiile de stat.

Camera advocațială din Brașov va 
serba în 31 Martie n. o. aniversarea de 25 
de ani, dela constituirea sa. Se va ținâ la 
orele 5 d. a. o adunare festivă în sala dela 
casa Sfatului, la oare președintele va rosti 
o vorbire de deschidere, er secretarul va 
faoe cunoscut istoricul de 25 de ani al ca
merei. La 8 âre sâra va urma un banohet. 
Tacâmul 4 corone.

Aniversarea creditului Urban. Du
mineca trecută la ora 1 acționarii creditu
lui funciar urban din Bucuresol s’au întru
nit spre a serba a 25-a aniversare a fon- 
dărei acelui credit. Au participat peste 200 
persone. D-l Lupașcu, președintele.consiliu
lui de administrația, a oferit o mcdaliă de 
aur d-lui A. Băicoianu, direotorul creditului 
Urban. Acâstă medaliă a fost bătută în 
urma propunerii făcute în anul trecut de 
d-l Take Ionesou. D-l Băicoianu a mulțu
mit de ondrea, oe ’i-s’a făout, și a promis, 
că și pe viitor va depune aoeeașl munoă 
pentru prosperarea instituției în fruntea că
reia se află. S’a distribuit apoi oâte-o me
daliă de bronz fiă-cărui acționar al Credi
tului. Pe fața medaliei' e chipul d-lui A. 
Băicoianu și anii 1875 — 1900, âr pe verso 
România e representată printr’o zeiță, care 
ține o cunună de lauri de-asupra orașului 
Bucuresol.

Nou prelat papal. Cetim în „Alkot- 
many", că cmonioul Augustin Lauran din 
Oradea mare a fost numit prelat papal.

Micul prinț de Holienlolie, fiiul can
celarului Germaniei, se află de vre-o opt 
file în tratamentul institutului Pasteur din 
Paris. Aoest copilaș de șâse ani fu mușoat 
de un câne turbat la Cannes. Prințul și 
prințesa de Hohenlohe au sosit cu el în 
tât.ă graba la Paris și la institutul Pastreu 
au fost asigurați, că fiiul lor va fi vindeoat.

Moneta română. E de interes a ou- 
nâsoe numărul pieselor române de aur, de 
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argint și de aramă, oe sunt actualmente în 
oiroulațiă. Moneta de aur română repre- 
8entă suma de 7,725,000 lei. Moneta divi- 
sionară de argint representă suma de 
57.700,000 lei și moneda de aramă 5.345,000 
lei. Numărul pieselor de monetă de aramă 
este de 102.250,000, dintre cari 65 milidne 
de piese au fost bătute la monetăria din 
Birmingham și restul la monetăria din Bu
curescl.

Jan Kubelik. Pănă la încheierea nu
mărului de adl al fdiei ndstre n’am primit 
încă programul concertului celebrului vir
tuos în violină Kubelik, ce l’am fost avi- 
sat erl, din oare causă publicarea lui va 
urma mâne. Biletele, ce se mai găsesc încă, 
se pot oăpăta la librăria Hiemesoh.

Monumentul lui Garibaldi în Fran- 
cia. Alaltăerl s’a desvelit în orașul Dijon din 
Franoia un monument a lui Garibaldi, pe 
care orașul l’a ridicat în onbrea eroicului 
luptător italian. La festivitate a participat și 
ministrul frances al oultelor și instrucțiu- 
publice Leygues, apoi numărose deputațiunl 
și un public imens. Cu ocasia desvălirei mo
numentului s’au rostit mai multe discursuri. 
După primar a luat cuvântul fostul căpitan 
al așa numitei „Armâe des Vosques", d-1 
Soubeiran, care preamări curagiul și cava
lerismul lui Garibaldi în lupta pentru li
bertate, precum și eroismul luptătorilor lui. 
Ministrul franoes al instruoțiunei luând cu
vântul d'se, că prin desvălirea monumentului 
Garibaldi orașul Dijon nu sărbătoresoe numai 
pe erou, oi a făcut destul recunoscinței și 
gratitudinei naționale. Rolul lui Garibaldi, 
-cjise ministrul, a consolidat înțelegerea din
tre Francia și Italia, âr statua desvălită 
aoum va fi tot-dâuna simbolul frățietății, ce 
unesce pe cele două națiuni.

Pictor fără degete. S’a vorbit mult 
dăunădl de pictorul fără de mâni, care a 
murit în Bruxella. De oâte-va dile însă se 
vede pe piața Caroussel în Paris un tînăr, 
sărăcăcios îmbrăcat și grozav de slutit, 
care ia croohiurl ale perspectivei dela Tui- 
lerii și dela Champs Elisâes. Acest tînăr, 
cu brațele forte scurte, n’are așa cjicend 
mâni, încheiaturile dela mânile sale se ter
mină în două degete lipite unul de altul, 
ce formâză mâna stângă, și apoi într’un 
deget, ce representă mâna drâptă. Și cu 
aceste mâni informe, o’un curagifi de mi
nune, acest artist desemneză și pictdză, 
cpre .marea uimire a trecătorilor.

Nuine ingenios. Femeia unui biet 
munoitor engles din East End a născut o 
fetiță tocmai în <jiua când Cronje a oapi- 
tulat. De buouria nouei născute și a vioto- 
riei lui Roberts, părinții copilei i-au dat 
numele de: „Modderina, Belmontina, Ro 
bertina, Bullerina". N’a mai rămas, decât 
ca părinții să pună un premiu pentru acela, 
care va soi să spună, care va fi 4'ua e* 
onomastică?

Diplomat „ofensat" în onore. Din 
Berlin se serie, că marele ambasador ger
man din Petersburg, prințul Radolin, s’a 
simțit forte vătămat în ondrea și demnita
tea lui personală, pentru-că marele duce 
Vladimir & dis despre el la un bal de ourte, 
că e cel mai plicticos diplomat din lume. Din 
pricina acesta ambasadorul s’a plâns ne
vestei marelui duce, oare este fiica marelui 
duce de Meklenburg. Aoâsta însă l’a res
pins pe ambasador și a protestat, ca ea să 
fiă considerată în Petersburg ca prințesă 
germană, deore-oe ea e esclusiv mare du
cesă rusâscă. Bietul ambasador, oe era să 
mai facă după atâta opărâlăî S’a plâns la 
ministru de esterne contele Murawiev. A- 
cesta a rugat pe marele duce Vladimir 
să-și înduplece nevasta a cjice câte-va vorbe 
mai grațiose ambasadorului, însă prințesa 
■încăpățînată a declarat, că Domne foresee, 
ea nu-șl va cere scuse, ba adause, că va 
refusa pe ambasador și a doua-oră, decă 
ar cuteza să se presents înaintea ei. După 
tote aoestea la curtea rusăscă se crede, că 
prințul Radolin își va da dimisia.

Luptători englesi pancerați. O re
vistă militară englesă comunică cetitorilor 
săi, oă cei mai mulțl soldați ai armatei en
close portă cămășl-pancere sub uuiformă, 

cari representă numai o greutate de 1200 
grame. Der oe folos, că la 800 de pași 
pancera acâsta nu resistă glonțului din 
pușoa-Mauser a Burilor? Englesii ar fi tre
buit să-și îmbrace soldații de sus pănă jos 
în fier, ca să fiă imuni contra gldnțelor 
inimicului. Atunci n’ar fi pierdut atâtea mii 
de nenorociți, cari sunt trimiși contra Bu
rilor, fără a soi pentru-oe și pentru cine 
își pun trupurile țîntă.

2500 de cai ungari pe mare. 
Seim, că Anglia a făcut mari cumpărări de 
cai în Ungaria, pentru-oa să-i trimită la 
Africa. Pănă acum Anglia a transportat 
2500 de oai, și au costat’o sume fabuldse. 
Niol unul din transporturi însă n’a sosit 
păuă acum la destinația. Corabia „Mount 
Libanon" cu primul transport a trecut 
peste equator, „Glenmorven" numai cjilele 
acestea a pătruns prin Gibraltar, âr coră
biile „Elmdene" și „City of Lucknow" pri- 
begeso încă pe valurile Mediteranei.

Societatea geografică, română.
Darea de sâmă anuală a d-lui secretar-general 

George I. Lalwvari cătră adunarea 
generală

In ședința dela 5 (18) Martie 1900.

Sire! Alteță Regală! Onorată Adunare!
„Grammatici certantu... și, în adevăr, 

se cârtă grămăticii, se cârtă cărturarii, și 
noi încă nu suntem dumiriți, dâcă trăim 
deja în seoolul al XX lea seu tot mai sun
tem în învechitul, gîrbovitul veac al XIX- 
lea. Un împărat puternic a decretat, că 
dela 1 Ianuarie st. n., am intrat într’un 
veao nou.

Prea Sfântul urmaș al apostolului Pe
tru încă a celebrat anul jubilar, începutul 
unui nou secol ; de altă parte însă „Le 
Bureau des Longitudes'1 din Paris susține, 
că numai în anul 1901 întrăm în vâoul 
viitor, și în aoâsta este de acord cu marele 
Victor Hugo, oare într’un vers cunoscut: 
Le siâcle aviat un an... punea începutul se
colului al XlX-lea în anul 1801. S’a usat 
multă oernelă în revistele sciințifice și în 
jurnalistica de tdte calele. ?i încă cestia nu 
este elucidată. Pentru noi, totuși, un lucru 
este cert: de 5 dile, adecă dela 1 Martie, 
am rămas cu 13 41!0 îndărăt. Acâstă îm
prejurare a readus în desbatere, mai în tote 
țările ortodoxe, cestiunea unificărei calen
darului Iulian și Gregorian, dăr din neno
rocire nu s’a luat nicăirl vre-o decisiune.

La noi, o sooietate soiințifioă a între
prins să ia inițiativa reformei calendarului, 
și a propus chiar un proiect de lege în 
acâstă privință. Nu este looul aici a intra 
în amănunte, nici asupra memoriului, niol 
asupra proiectului de lege; este destul să 
amintim, că bărbați ca d-1 Istrati, minis
trul actual de culte, ca d-nii St. Haret, 
St. Hepites, Pangrati, David Emanuel, Co- 
oulesou, G. Miclescu, Mirescu, Bungatzianu, 
Tzitzeica, Ianculescu au fost aceia, cari au 
studiat și au propus soluțiunea aoestei im
portante cestiunl.

După noi, este de regretat, că în 
aoâstă eminentă comisiune nu găsim nici 
un singur membru din înaltul nostru cler; 
căci orl-ce s’ar 4ice> oestiunea calendarului 
este strîns legată cu biserica și o reformă 
așa de radicală, nu pdte fi făcută decât în 
coînțelegere cu Sf. Sinod. De altfel, acâstă 
a 13-a 4b care 80 adaugă la cele 12, cu 
care rămăsesem îndărăt, ne păstrâză multe 
surprinderi, multe neajunsuri, și ca să mă 
mărginesc la un singur esemplu. voitt 
aminti, că peste o lună avem să sărbăto
rim 4iua de ® (20) Aprilie, sărbătorea 
scumpă a tuturor Românilor, căci ea în- 
trunesoe două date memoriale din istoria 
nostră contimporană ; într’adevăr, la 20 
Aprilie 8t. n. s’a născut Suveranul nostru, și 
prin o coincidență providențială, la 8 Apri
lie st. v. s’a făcut alegerea Domnitorului 
nostru; aceste două date se confundau 
pănă în anul trecut, și astfel 4lua He 8(20) 
Aprilie era o îndoită sărbătore pentru totă 
țâra; ăstimp lucrurile se schimbă, căci 8 
Aprilie st. v. corăspunde cu 21 Aprilie 
st. n., er 20 Aprilie st. n. este la 7 Apri
lie st. v., prin urmare, nu mai sunt întru

nite într’o singură 4* aceste două date me
morabile pentru noi. Vom vedâ în carend 
soluțiunea, care o va da consiliul de mi
niștri și în care 4* are s& hă Te-Deum la 
Sf. Metropoliă.

Venind acum la activitatea societății 
ndstre, în anul espirat, și înoepend ou si
tuația ei financiară, avem de notat, că peste 
prevederile ndstre budgetare, cari erau de 
57.450 lei, s’au incassat mai mult 4.204 lei 
29 bani, astfel că totalul incasărilor a fost 
de 61.654 lei, 29 bani, dr la cheltuelî s’a 
făcut o economiă asupra prevederilor bud
getare de 7.881 lei, 55 bani, astfel că ba
lanța anului trecut se soldâză ou un esce- 
dent de 12,085 lei 84 bani, care se dato- 
resoe spiritului de economiă și de bună 
ohibzuință a stimatului nostru cassier d-1 
L. Basset.

Pentru anul curent, vă presentăm un 
budget echilibrat, de 31.900 lei. Și aici 
prudența d lui Basset a făcut să fiă eva
luările de venituri mai pe jos de inoasă- 
rile probabile, și sperăm, oă veniturile vor 
fi mult mai mari, decât cele înscrise în bud
getul nostru.

Atât oompturile pe anul 1899, cât și 
budgetul pe anul 1900, au fost supuse cer
cetărilor comitetului și comisiunei de con
trol, care le-au esaminat și aprobat, astfel 
cum vi-se presintă astă4l.

(va urma).

AcadeaBiia Kosaiâată.
Raport asupra lucrărilor făcute în 

anul 1899—1900.
— Urmare. —

VII. Concursurile premielor.
In sesiunea generală a acestui an sunt 

de acordat 4 premii pentru opere publicate 
și 3 pentru lucrări asupra unor subiecte 
puse la concurs. S’au presentat următorele 
pnblicațiunl și lucrări la concursurile acestor 
premii:

1. La Premiul Năsturel-Herâscu din 
seria B. de 4.000 lei, care este a se de
cerne unei cărți scrise în limba română, cu 
conținut de orl-ce natură, care se va j udeca 
mai meritorie printre cele publicate dela 
1 Novembre 1898 pănă la 31 Octomvre 
1899, — s’au presentat următorele publi
cați uni :

Blaga (Dr. Iosif), Teoria dramei, Bra
șov 1899. Condiescu (I. P.), Studii experi
mentale asupra întreținerii căilor ferate, 
Bucurescl 1899. Crăsescu (Dr. V.), Ovreiul, 
roman, Bucurescl 1899. Gâibea (G. O.), Iov. 
poemă dramatică, ed. II, Bucurescl 1899. 
Grigoriu (Const. A.), Teatru de familiă, Bu
curescl 1899. Iorga IN.), Documente româ 
nescl din archivele Bistriței, Bucurescl 1899. 
Lecca (Haralamb G.), Jucătorii de cărți, 
Bucurescl 1900. Lecca (Octav George), Fa
miliile boerescl române, Bucurescl 1899. 
Mar ion, D’avalma, ed. II, Bucurescl 1899. 
Mitrescu (Filon Th.), Mic dicționar român- 
latin, Bucurescl 1899. Nana. (D.). Nocturne 
Câmpulung 1900. Rosetti Radu D.), Valuri. 
Buoureecl 1900. Soci iatea geografică română 
Marele Dicționar geografic al României, 8 
fasoicule, Bucurescl 1898, 1899. Vlahuță (A.), 
Clipe de liniște, Bucurescl 1899.

2. La Premiul Statului Lazăr, de 5.000 
lei, care este a se da celei mai bune cărți 
scrise în limba română, cu conținut scien
tific, său celei mai importante invențiunl 
soiențifice făcute dela 1 Novembre 1898 
pănă la 31 Octomvre 1899, — s’au presen
tat următorii concurențl;

Berberianu (I.) Examenul de asistent 
în farmaciă, Bucurescl 1899. Climescu (C.), 
Curs de geometria analitică, Iași 1898. Cuza 
(A. C ), Despre poporație, Iași 1899. Flo- 
rantințl. Pop), Teletipia (descoperire). Kiriac 
(Dr. I.), Curs clinic de patologie chirurgi
cală, voi. III. și IV. Bucurescl 1898, 1899. 
Jfanicaikh’ (Al.), Curs de algebră elemen
tară, Bucurescl 1899. Observațiuni asupra 
procedeelor de calcul aritmetic utilisate în 
școlele ndstre, Bucurescl 1899. Minovid (M.), 
Putrefacția din punctul de vedere medico
legal și hygienic, Bucurescl 1899. Oceanu 
(I. P.), Ovariotomia la iapă, vacă, etc.,
Bucurescl 1899. Păcățian (Teodor V.), Lupta 
pentru drept, traducere, Bucurescl 1898. 
Scopul în drept, traducere, Bucurescl Sibiiu
1898. Libertatea, traducere, Sibiiu 1899. 
Principiile politice, traducere, Sibiiu 1899. 
Fossa (Dr. S.), Difterie și seroterapie, Iași
1899. Șerbânescu (Dr. I.), Memoriă asupra 
maladiilor infecțidse în armată, Bucurescl 
1899. Stoica (Simeon), Dietetica poporală, 
Brașov 1897.

(Va urma.)

O rug1 a re.

Direcțiunea scolelor medii gr. or. rom. 
din Brașov adreseză publicului româneso 
rugarea, oa acele stimate persdne, cari po
sed pdte vr’un esemplar din broșura: G. 
IE Nicefor: „Cuvânt pronunțat în capela 
română râs. din cetate în 11/23 Martie 1856 
cu ocasiunea publicării înaltului decret 
rninist., prin care gimn. mic rom. râs. din 
Brașov se dechiară de public". Tip. Rbmer 
și Kamner 1856. — 8°, cu 8 pag., — sâ 
binevoiâscă a’l pune la disposițiunea direc
țiunii școlare pe câtva timp.

NECROLOG. Subscrișii ou inima în
frântă de adenoă durere aduo la ounos- 
cința consângenilor, afinilor, amicilor și nu
meroșilor cunoscuțl, că preaiubitul și în 
veci neuitatul soț, frate, moș, unchiă, cum
nat, creștin piu și modest, adevăratul filan
trop : Georgiu Visa, proprietar de mine, 
neguțător, membru fundator al „Asociațiu- 
nei pentru literatura română și cultura po
porului român" după o vieță plină de ac
tivitate, a4l în 26 Martie n. o. la 10 ore 
a. in. după un morb sourt, însă grele sufe
rințe, în etate de 76 ani, în al 21-lea anal 
fericitei sale căsătorii a doua, împărtășit ou 
SS. Sacramente, șl-a dat blândul și nobilul 
sâu suflet în mânile Creatorului.

Rămășițele pământescl ale soumpului 
defunct se vor așe4a spre râpaus etern, 
MercurI, în 28 Martie st. n. a. c. la 2 dre 
d. a. după ritul bisericei gr. oat. în oimi- 
terul dela biserica parochială din Zlatna.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria în etern 
binecuvântată!

Zlatna, 26 Martie 1900.
Ana Visa n. Berghian, casoțiă; Octa

via Sebeșan, cajfiioă; Dumitru Visa ca nepot; 
loan Visa, ca frate; Măriți Visa oa nepdtă.

— loan Șerban, proprietar mare în 
Deva, membru virilist în comitatul Hunie- 
ddra etc. etc., după un morb greu, astă4l 
la orele 6 săra, în etate de 34 ani, și al 
6-lea al fericitei căsătorii, și-a dat nobilul 
suflet în mânile Creatorului. Rămășițele 
pămentescl ale iubitului defunot, după cele
brarea ritualelor bisericesci, Miercuri în 28 
Martie n. a. o. la drele 2 p. m. se vor 
așe4a spre râpaus etern în cimiterul gr. or. 
din Deva.

Deva, 26 Martie n. 1900.
Leonida Șerban n. Feier soția, Petru 

Șerban și soția sa Neti ca frate, Fironda 
Stefan m. Maier, Cata Stefan m. Igna mă- 
tușl, Aton Feier socru, loan German și 
soția Sofia, Vasile Boneu și soția Otilia, 
Văd. Silvia Dr. Feier cumnațl și cumnate, 
apoi număroșl veri, și nepoți.

— Iosef Schreiber, fabricant de pos
tav în Brașov, a răposat în 26 Martie n. 
o. în anul al 58-lea al etății. Răposatul era 
companionul firmei Wilhelm Scherg & 
Comp, din loc.

Cerșltor bogat. In Hadibajg s’a pre
sentat dil0l0 trecute un oerșitor bătrân la po
liția, plângendu-se, că oiueva i-a furat un 
libel de depunere la bancă, care representă 
oincî-spre-4eoe mii de mărol și două mii de 
mărol bani gata. Organele poliției la început 
nu voiau să credă cerșitorului, despre-’care 
sciau,| că de mulțl ani își petrece viâța 
în cea mai mare miseriă. După-ce s’au con
vins însă, că vorbesce adevărat, au pornit 
cercetare. S’a constatat, că cerșitorul, care 
acum este de 80 de ani, avea pensiă dela 
o fabrică din Hamburg, la care luorase 
timp de 50 de aul. Când a eșit dela fa
brică s’a desbrăcat de hainele lui cinstite 
și s’a îmbrăcat în sdrențe, începând să oer- 
șâscă pe la oolțurile stradelor. Pensia și-o 
punea întotdâuna la cassa de păstrare și 
mai eoonomisași din banii cerșiți. Nici odată 
nu cheltuia măcar un ban, er de mâncat 
numai atunci mânca, dăcă din milă oăpăta 
câte-o bucățică de pâne, ori vre-o rămășiță 
de mânoare. Libelul despre banii depuși și 
banii gata, ce-i avea, îi păstra sub perina 
unui scaun dela locuința sa. Când i-s’a spus 
oă decă se vor afla banii va trebui să plă • 
tâsoă dare, cerșitorul s’a întristat grozav și 
a început să plângă, observând cu durere, 
oă mai bine ar fi, decă nu s’ar afla hoțul.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ESrașwv» 

se pot procura următorele cărți:
Scrieri (literare pentru popor.

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
or. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acâsta e una din cele mai pre- 
țiose colecțiunî de povești, ce le avem în li
teratura ndstră și n’ar trebui sâ lipsbscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
6ău o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta 
1 fi. 80.)

jptlele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., Ar tom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.46 
(cu posta fi. 1’60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii el constitue o lectură escelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

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

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Gearoe Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Edițiunca a doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o cart'' forte mân 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai rnulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, seu învățături 
pentru popor, de I)r. Georgia Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asemănare cu 
mărimea ei, dbr și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de I. Pop Re’egamul. Sunt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

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

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

„Preotul ca ministru al sacra
mentului peniiențep, tractat teoretic- 
practic, prelucrat de Arghirobarbu, cu per

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

„Amicul bunu, oolecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune r.’lii 
giosă morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprope de timpul 
scăpărei din închisore) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
corecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

„Considerațiuai istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplieațiunea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Acesta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fi., (-|- 5 cr. porto.)

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

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

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

To aste pentru tot felul de persone și 
ocasiunl, de Tit. F. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

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

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

Felicită,ri în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, către 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca- 
siuni scolastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 27 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..........................97.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/0 ■ 100.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.20 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii........................104.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.40
Renta de argint austr.............................99.30
Renta de hârtie austr.............................99.05
Renta de aur austr..................................98.35
Losuri din 1860..................................... 136. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.25
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 134.35
NapoleondorI.......................................... 1,9.28
Mărci imperiale germane. . . . 118.65
London vista ■..................................... 242.95
Paris vista........................................... 96.351/2
Rente de corone austr. 4°/0 • ■ • 99.50
Note italiene............................................... 90.20

Cursul pieței Epeșov.
Din 28 Martie 1900.

Bancnota rom. Oump. 
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.-

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

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

CONCERT
al ■xrirtvLosia.l’ULi în -violină

Jan Kubelik jPaganini) 
cu concursul cântăreței de curte 

Dora Lichtenstein.
Bilete cu prețul de: 2 fl. 50 cr., — 

2 fl.. — 1 fl 50 cr., — 1 fl., — 
80 și 50 cr., se vend în librăria 
H i eme s c h.

Antreprise de pompe funebre
4*

BErașov, Strada Porții Vr. 22.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor SÎCl'iui'ilor de lemn, de 
metal și imitafium de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de CUHUI1Î pentru monumente și plantîcl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representariță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car* funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si icttin, iau 
asupră-mi și transporturi de morți in ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
2_* E. Tutsek._____

flue, se pot c ă -

losiroa și plecarea trenurilor de stal rea. ung. îi Brașov.
Valabil dsn 1 Octomvre st. n. fiSQO.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la nrașov:

I. Trucul de per-bne le 8 bre firii.
ii. Tr. acce). peste Ciușiu In 2 6. 9 m. p. m 

III. Trenul mixt la 10 bre 25 mia. sbra
Dela Bucurescl la Brașov:

i. Trenul mix’. <!»recirculă numai Vinerea 
dela Predeal, ia 0 bre — min. dim.

II. Trenul aocel. la 2 bre 18 mic. p. m.
III. Trend mixt, 1» 5 ore 20 min. p. m.
IV. Trenul d“ pers., ia 9 bre 27 min. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persoi e la 8 bre 25 m. d., 

(are legătură în St.-GeorgI cu Ciuc- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

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

1 gPtu'ă eu Om*-Sz*reda).
Dela Zernesci la Brașov fi. Bartolomeiu).

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

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul dr pers, la 8 bre 25 min. dim

II. Treuul de pers, la 1 oră 51 min. p. m.
III. Trenul mixt la 6 bre 48 min. sera.

x s.
Prenumerațmmie ia Gazeta Transilvaniei se potd face și reînoii 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou sâ binevoiască a scrie adresai 

lămurit și se arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans/

De venijare.
O casă din strada Petrosa nr. 5 

(Scheiu) cu dâue despăîțămiute, în 
stânga cu o locuință din 5 odăi, piv
niță, curte spațiâsă cu fântână, în 
drâpta 4 odăi, șopurl, cotețe etc., și 
grădină mare, din causa strămuta- 
tului din Brașov este de vencjare din 
mână liberă.

Informațiunî se pot lua la pro
prietarul caselor tot acolo. 2—3

ANUNCIDRI
suirat a se adresa subscrisei 

admânistrațiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădemeni» 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. «Gazetei Trans.“

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminbța
II. Tr. a<-oel. (peste Ciușiu) la 2 o. 45 m, p. m..

III. Trenul de Ders. la 7 ore 48 min. sbra..
Dela Brașov la Bucurescl:

I. Trenul de persone Ia 3 bre 55 min, d,
II. Trenul mixt la 11 bre a. m. ; ..

III. Trenul accelerat (oe vine pe la Ora di a 
Ciușiu) la 2 bre 19 mm. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oș u-heiu :
I. T-enul de persone la 5 bre 19 mm. 

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

II. Trenul mixt la 8 bre 50 mia. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m 
are legătură cu linia Tuștiad-Ciuc-Szereda^ 
Dela Brașov la Zernesci (G. Bartolomeiu)

I. Treuul mixt la 9 b”e și 2 min. a. ro.
II. Trenul mixt Ja 3 bre 18 mm p. m

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 bre 19 min. dim
ii. Trenul mixt la 8 bre 50 min. a. m.

III. Trenul de pers, la 3 bre 15 min. p. m„

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


