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Evreii și naționalitățile.
E vorba de Evreii din monar- 

chia nostră și de atitudinea lor In 
cestiunea naționalităților. Totă lu
mea în partea de dincoce și de din
colo a acestei monarchii e în clar 
despre aceea, că Evreii pretutindeni 
sunt în tabăra contrarilor egalei în
dreptățiri naționale, că sprijinesc și 
ajută pe cei ce asupresc naționali
tățile, că uneltesc necontenit în con
tra nisuințelor de împăciuire și că 
ei sunt cei ce intrigâză mai mult în 
politică nutrind discordia și ațîțând 
ura dintre poporele împărăției.

Nimic mai firesc, decât că în 
asemeni împrejurări antisemitismul 
cresce și se lățesce din di în di mai 
mult în tote țerile și la tote popb- 
rele monarchiei, chiar și la acelea, 
cari astădi se folosesc de Evrei pen
tru scopurile lor politice.

In^Austria antisemitismul a luat 
proporțiunî fbrte mari și el domină 
deja demult situațiunea în capitala 
imperiului. In Ungaria, influința evre- 
escă fiind mult mai mare și tare, 
antisemitismul se află încă într’o 
stare latentă, d6r pentru aceea nn 
este mai puțin intensiv, ca dincolo 
de Laita.

O foiă slavă din Austria vor
bind despre „Slavi și Evrei“ con
stată, că Evreii sunt aceia, cari în 
Boemia, Moravia și în celelalte țări 
alpine promoveză nisuințele de cen- 
tralisare germanisătore; în Galiția 
se fac uneltele polonisării Rutenilor ; 
în litoral sprijinesc tendințele supre- 
matiste ale Italienilor față cu Slovenii, 
er în Ungaria, Transilvania și Croa
ția sunt cei mai aprigi promovătorl 
ai maghiarisării și asupririi popbrelor 
nemaghiare.

Este o aparițiune neașteptată 
că în Viena s’a găsit o mână de 
Evrei, cari au avut curagiul se re- 
cunoscă îndreptățirea imputărilor, ce 
se fac Evreilor din monarchiă pentru 
atitudinea lor în cestiunea naționa
lităților. Acești Evrei s’au înspăi
mântat de urmările unei astfel de 

atitudini, care a adus cu sine ca 
diferitele națiuni și partide, ori cât 
de desbinate ar fi ele prin luptele 
naționale, să fiă una în lupta contra 
Evreilor. Pentru a pune stavilă pe
ricolelor, ce amenință evreismul, ei 
au conceput ideia de a înființa o 
„ reuniune poporală jidovâscă“ în 
Viena cu ținta, de a organisa pe 
Evreii Austriei pe basă democratică, 
după cum sunt organisate celelalte 
partide poporale în Austria. Reu
niunea și-a înființat și un diar săp
tămânal, care a și început propa
ganda pentru înființarea unei frac
țiuni poporale evreiesc! cu programul 
egalei îndreptățiri naționale, sociale 
și confesionale.

Pănă acum, cpce amintita foiă, 
noi Evreii am purtat politică evreăscă 
assimilantă. In Austria Evreii au 
mers cu Germanii centraliști, acesta 
însă n’a împiedecat, ca ei se fiă afli 
urgisiți de Germani mai mult seu 
mai puțin după grupări și partide, 
fiind priviți ca o rassă inferiără pă- 
gubităre germanismului; în Galiția 
Evreii s’au făcut stelpii supramației 
șleahtei polone, ceea ce însă nu nu
mai, că a dat nascere antimentimis- 
mului la Rutenii asupriți cu ajutorul 
Evreilor, ci acesta a prins rădăcină și 
în șleahta polonă. Și de vom privi 
dincolo de Laita, în țera făgăduin
ței liberalismului maghiar, în „liberă 
Unga.riă“ vom afla, că naționalită
țile asuprite ale Germanilor, Sla
vilor și Românilor văd în Evrei 
dușmani mult mai înverșunați de
cât în Maghiari, er cât pentru aceș
tia, ei se vor folosi de alianța cu 
acești Evrei numai pe câtă vreme 
vor avă lipsă de ei pentru promo
varea scopurilor lor. Etă unde au 
adus lucrurile politica de naționali 
tate a Evreilor, care păgubesce im
periul, poporele sale, der mai mult 
pe Evrei înșiși...

Astfel vorbesc cei ce au con
ceput ideia cutezată a străforma 
evreismul cosmopolit într’o organi- 
sațiune națională jidovăscă. Nimic 
n’ar fi salutat cu mai mare mulțu

mire din partea naționalităților, de
cât un astfel de pas al Evreilor; 
mai ales, dâcă, cum cer cei dela reu
niunea poporală evreăscă din Viena, 
Evreii ar lua o posițiă neutrală față 
cu luptele naționale dintre Germani 
și Cehi, Poloni și Ruteni, Maghiari 
și nemaghiari etc.

Idealul și nisuința acâsta, nu
trite de o mână de Evrei din Viena, 
are însă mai puține șanse de a-se 
realisa, decât idealul de pace, ce-1 
nutresce contele Apponyi dimpreună 
cu întrăga asociațiune a gazetarilor 
jidano-maghiari. Forța evreismului 
speculant se manifestă tocmai în po
litica lui assimilantă, care ’i fa,ce 
‘u putință se pescuescă vecinie în tur

bure. Nu-i der speranță de ’ndreptare.

Dela Academia Română.
Publicăm afli din cuvent în cu

vânt discursul, ce l’a pronunțat Ma- 
jestatea Sa Regele Carol, în ședința 
solemnă de Luni a Academiei Ro
mâne, după-ce a fost salutat de pre
ședintele Academiei ca înaltul pro
tector al acestei instituțiuni pentru 
cultura națiunei române prin pro
gresele sciinței și înainte de tote al 
istoriei patriei și al desvoltării lim- 
bei, ce a format întotdâuna con
stanta _ preocupațiune a Majestății 
Sale. Etă cuvintele, prin cari a răs
puns Suveranul:

o deosebită plăcere de a saluta 
„în fiă-care an Academia, întrunită în se
siunea sa ordinară, și de a putea lua parte 
„la lucrările ei.

„Mai înainte de tote doresc a reînoi 
„prin viu graiă mulțumirea nostră pentru 
„căldurâsa adresă de simpatiă și de bucu- 
„riă, ce ni-ațl trimis’o cu prilegiul însănâ- 
„toșirei iubitului meu strănepot, în oare 
„țera vede speranța sa pentru viitor. A- 
„câstă atențiune din partea domniei-vostre 
„’ml-a dovedit din nou, cât de strînse sunt 
„legăturile, ce unesc acest înalt institut de 
„oultură cu casa mea.

„Necurmatul interes, care mă însufle- 
„țesoe pentru Academiă, m’a îndemnat se 
„urmez tot mai de aprope lucrările sale, 

„mai ales acele, cari au de scop a lămuri 
„epocele depărtate ale istoriei nostre na
ționale prin cercetarea autorilor veohl și 
„a bogatelor isvore, ce ne dau adevărata 
„iodnă a vremurilor trecute și ne arată da- 
„tinele și moravurile poporului român din 
„veac în veac.

„O judecată sigură asupra oondițiu- 
„nilor de train și de desvoltare ale unui 
„popor neputendu-se dobândi fără o aden- 
„cită ounoscință a întregei sale istorii, pri- 
„veso ca o datoriă de a studia cu de-amă- 
„runtul și trecutul nâmului românesc — 
„oare se coboră din o așa mândră obârșiă 
„— spre a putea înțelege mai bine firea 
„lui și însușirile proprii, care l’au îmboldit 
„pas cu pas, prin greutăți și lupte seou- 
„lare, spre a-l aduce aoolo, unde se află 
„astădi.

„Multe documente s’au publicat deja 
„privitdre la istoria țârei. In fruntea aces- 
„tor publicațiunl se află bogata colecțiune 
„a lui Hurmuzachi, acest tesaur de infor- 
„mațiunl sigure și de date certe. Cred însâ, 
„că fiă-care document nou, chiar de uu in
heres mai puțin obștesc, va fi bine primit 
„de Academiă, mai ales când autenticita- 
„tea lui va fi pusă afară de orl-ce îndo- 
„ială. Acâsta mă îndemnă a aduce astădi 
„un manuscript inedit, din timpul domniei 
„lui Alesandru Ipsilanti în Moldova, scris 
„de abatele comite d’Hauterive.

„Am primit acâstă oarte dela un ur- 
„maș al acestei vechi familii din Francia, 
„astădi ofițer în armata țârei sale. Densul 
„îmi scrie, că strămoșul sâu, autorul docu
mentului, oare a făout parte din ordinea 
„Oratorianilor“ pănă la isbucnirea revolu
ției francese, fusese numit secretar al hos- 
„podarului Moldovei la 1785, de oătră co- 
„mitele de Choiseul-Gouffier, ambasadorul 
„Franciei la Constantinopole. In lipsa unui 
„agent sâu oonsul în prinoipatul Moldovei, 
„Ludovic XVI găsise cu cale a numi pe 
„cornițele d’Hauterive în aoâstă calitate, eu 
„consimțământul Porței, spre a menține 
„politica hospodarului în sentimente de 
„bună prietiniă cu regatul sâu. Astfel, în 
„timp de 2 ani, cornițele d’Hauterive ține 
„corespondența politică a lu,i Ipsilanti, stu- 
„diâză starea socială și administrația Mol- 
„dovei, și apoi, înainte de a părăsi postul 
„sâu, scrie, pentru hospodar, cartea întitu-

FOTLETONUL „GAZ. TRANS“.

Influența culturei grecesc!
în Muntenia si Moldova.

— Fine. —

Românii, învâțând la școla grecâsoă, 
adoptând moda ourții, oare era și ea gre- 
câscă, stând în strînse legături de prietiniă 
și oăsâtorii, au adoptat pe lângă obiceiu
rile și portul lor, felonia și îngâmfarea 
greoesoă și ajunseseră a-le fi rușine cu nu
mele de român. „Român e țâranul, dâr eu 
sunt boer moldovan“, declamau cu mândriă 
elevii lui Cuouli și Kiriac dela Academia 
din Iași.

„Influența modifică, dâr nu distruge“.
In cașul nostru influența grecâscă e 

atât de puternică asupra olaselor înalte 
românescl, încât ași pută flioe, că a fost o 
adevărată oontopire a elementului greceso 
cu cel românesc. Boerii români vorbeau 
grecesce, se purtau și simțiau grecesce, 
așa că fiind Greci prin simțăminte, ajunse

seră filo-românl; erau legați prin aceleași 
drepturi și privilegii, la care țineau cu în- 
căpăținare și pentru păstrarea oărora Enă- 
chiță Văcărescu, oând era vorba de feloniă, 
soria:

Aib’o cine o vrea s’o aibă
Cu boerii trâbă n’aibă.

Limba românâscă era uitată, părăsită, 
lăsată pe sema demodaților ruginiți, oarl 
nu-șl uitaseră încă mărâța lor origine. Erau 
oe e drept și spirite distinse, patrioțl lu
minați, dăr aceștia erau în minoritate, și 
cine îi asculta? Același Enachiță Văcă- 
resou, când era vorba de înjosirea patriei 
sale și privia la Aquila românâscă pe oare 
fanarioții o transformaseră în corb, suspina :

Ah! de am pută ne dobândi
Și câte avem perdute,..
Atunci ce duhuri n’ar gândi, 
Ce guri ar mai fi mute?
Atunci și acest corb serman, 
Er aquilă s’ar face;
Și ori-oe Român ar fi Roman 
Mare în râsboiîi și ’n pace.

Șc<51a grecâscă înădușă limba româ
nâscă, dăr nu o nimicesce. căci ea continuă 

a fi mai departe limba cancelarielor dom- 
nescl, a clerului inferior și a poporului, 
care a vorbit’o întot-deuna.

Dâoă influența franoesă asupra spiri
tului public românesc pătrunsese mai târcjiîi 
în mod superficial asupra tuturor stratu
rilor sociale românescl, apoi cultura grâcă 
n’a avut influență, decât asupra clerului 
superior și boarilor. Der cu cât acâstă in
fluență a fost mai mărginită, cu atâta a 
fost mai profundă și mai puternică

Influența oulturei greceșcl în biserică 
a fost oovîrșitdre. Clerul superior s’a gre- 
cisat și ca consecința fatală prin mitro
polii, episcopii, prin biserioile mari și mă
năstirile închinate s’au citit, cântat și pre- 
dioat în grecesce și rare-orl și în româ- 
nesce; legile bisericescl au fost consultate 
după autorii cei mai reputațl, probă numâ- 
rosele și voluminosele sintagme și nomo- 
canone, de care s’au servit atât profesorii 
în Academii, cât și prin dicasterii.

Rangurile bisericescl, cum și numele 
însemnătore, sunt imitate după cele ale 
rnarei Biserici din Constantinopole. Tipicul 

bisericesc, după care se face astăcji serviciul 
divin în Muntenia, e întocmai cu cel pa
triarhal, diferă însâ în acâstă privință ti
picul bisericei moldovene — din causă, că 
n’a fost așa de mult cotropită de greci — 
care e cel mănăstiresc. încât privesce 
despre moravuri, școla grâcă a fost detesta
bilă ; ele se resimt și acjl în biserica nostră, 
deși într’un mod mai ascuns.

Influența culturei greceșcl a împedecat 
desvoltarea limbei nâstre strămoșesci, dâr 
elevii români ascultând patriotioele lecțiunl 
ale profesorilor greci, au început a-șl cu- 
nâsoe și ei mai bine țâra lor.

Prin necontenitele căsătorii, ce au 
avut loc între familiele românescl și oele 
greceșcl, a întrat în massa a tot mistuitâre 
românâsoă mult sânge greoesc, a distrus în 
parte caracterul românesc, s’a fasonat cu
getarea, s’a schimbat sensibilitatea și aces
tea se pot vede și astăcjl în tâte manifes- 
tațiunile spiritului româneso, în elementele 
lui superiors, în politioă ca și în legislațiă, 
în concepțiunea administrativă, ca și în 
viața socială, în școlă ca și în biserioă.
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„lată „Mâmoire sur l’âtat ancien et actuel 
„de la Moldavia11, pe oare am plăcere a vi-1 
„aduoe în original.

„Actualul comite d’Hauterive adaugă, 
„în scrisârea ce ’ml-a adresat’o, că numele 
„strămoșului său, deși încă descifrabil, este 
„aprâpe șters de pe acest manuscript, ră- 
„mas pănă astădl inedit și de pe care nu 
„esistă copiă.

„Pomenirea numelui comitelui d’Hau- 
„terive o găsim în volumul VII al docu
mentelor lui Hurmuzachi, într’o serisore 
„a internunțiului baron de Herbert, din 12 
„Februarie 1785, prin care representantul 
„Austriei pe lângă Portă recomandă lui 
„Raioevich, consulul său la Iași, pe cornițele 
„d’Hauterive, care se duce acolo, ca secre
tar al noului hospodar al Moldovei. O 
„probă convingătore de autenticitatea aces
tui memoriu este faptul, că de La Ro- 
„quette, în traducțiunea sa în limba fran- 
„cesă, dela 1824, a operei bine cunosoute 
„a lui Wilkinson asupra Moldovei și Vala- 
„hiei, reproduce textual, în appendice, un 
„capitol întreg din manuscriptul comitelui 
„d’Hauterive, arătând în precuvântarea sa, 
„că acest capitol i-a fost comunioat de au
tor, membru al institutului Franoiei, care 
„atunci ocupa la Paris un post însemnat 
„la departamentul afacerilor străine. De La 
„Roquette ne representă pe cornițele d’Hau
terive ca un om învățat, bun observator; 
„regretă, că nu a putut publica întregul 
„memoriu, și speră, că autorul nu va în- 
„târflia a-1 da la lumină. Insă aoest manu
script, de a cărui însemnătate vă veți 
„convinge, a rămas pănă astădl necu- 
„nosout.

„Cartea începe cu considerațiunl ge
nerale și ou câte-va indicațiunl cu privire 
„la obârșia poporului Moldovei și la legă
turile sale cu Pdrta otomană.

„In capitolul II, cornițele d’Hauterive 
„arată bunele însușiri ale țăranului, ou totă 
„greutatea stărei sale sociale, și cu o pă
trundere vrednică de mirare, el pro- 
„pune mai multe măsuri menite a ușura 
„traiul său. Asemenea recomandă lui Ipsi- 
„lanti desrobirea țiganilor.

„Considerațiunile asupra agrioulturei, 
„comerciului și industriei din oapitolul III 
„sunt și mai surprimjătâre, oând ne gândim, 
„că au fost scrise într’o epocă, când sci- 
„ința economică era înoă în fașă, seu chiar 
„necunosoută. Unele din măsurile, ce le pro- 
„pune cornițele d’Hauterive, presentă chiar 
„un interes aotual.

„Capitolul IV vorbesce în termini mă
gulitori despre clerul, care prin activita
tea și cuvioșia sa dă pilde bune țăranilor. 
„In privința egumenilor mănăstirilor închi- 
„nate, cari înstrăinâză cu învoirea legilor 
„bogății, ce ar trebui să rămână la isvorul 
„lor, cornițele d’Hauterive se rostesce însă 
„forte aspru, deâre-ce, dice el, acești stră- 
„inl nu deBdaunâză țâra de pagubele în
demnate, ce le pricinuesc, nici prin o 
„munoă folositore, nici prin pilda virtuței.

Cât privesce cestiunea, dâoă celelalte 
clase ale societății românesol au primit 
acâstă influență, putem spune cu singuranță, 
că poporul de jos și clerul inferior au 
rămas străini de densa, deși întâlnim pe 
icl-colea câte-va slabe manifestațiunl pe la 
preoții și cântăreții dela orașe, unde în
cepuse să tipărâscă oatavasiere sâu osmo- 
glasnice de oântărl greoescl, amestecate eu 
oele românesol, oum și câte-va încercări 
poetice mai mult luătâre în rîs ca ...

Polla oala îmi pare bine oă tu ești pomăzuit 
Cilen sâu loghiatatos, oa s’ajungî ai nemerit.

Er întru-oât privesce pe oierul și po
porul de jos, au rămas cu desăvîrșire streini 
de dânsa, dedreoe sistemul politie și ad
ministrativ fanariot fiind căptușit cu cel 
turcesc, li-au fost întotdâuna odios. De 
aceea și titlul studiului de față va fi „In
fluența Culturei greoesol în Muntenia și 
Moldova cu privire la biserică, școlă și 
societate11.

Cuvintele „Biserică, șcâle și socie
tate11 vor fi luate totdeuna în elementele 
lor superidre.

N'am amintit de loc despre comeroiul 

„El îndrăsnesce pănă a propune hospoda- 
„rului înlocuirea lor prin egumeni mol
doveni.

„Cele din urmă două capitole, V și 
„VI, conțin sfaturi înțelepte cătră princi
pele și cătră boerl, în cari se contopeso 
„observațiunile sale pătruncjătore și însu- 
„flețite de o dragoste vădită pentru țâra și 
„poporul Moldovei.

„Memoriul lui d’Hauterive are însă 
„un supliment în două capitole, unul des
pre situațiunea politică a Moldovei față 
„cu țările vecine, âr celalalt — toomai 
„acel reprodus de La Roquette, în traduc- 
„țiunea sa a operei lui Wilkinson — pri- 
„vitor la obioeiurile și datinele poporului.

„Acest însemnat memoriu, scris în fer- 
„mecătorea limbă din secolul lui Voltaire 
„de un diplomat iscusit la minte și cald la 
„suflet, pote fi privit ea un document isto- 
„ric de valore pentru epoca, pe care o 
„descrie. A fost der pentru mine o îndo- 
„ită plăcere de a-1 primi și apoi de a-1 oferi 
„Academiei.

„Mulțumind pentru oăldurosele urări, 
„cu cari astădl, ca în tot-dâuna, sunt pri- 
„mit de cătră membrii Academiei, doresc, 
„ca lucrurile, ce se încep acum, să ne în- 
„vețe a iubi și a slăvi tot mai mult soumpa 
„nostră Româniă.

„Dau cuvântul P. S. Sale episcopului 
„Popea, în care salut cu bucuriă un nou 
„membru al acestui înalt institut de cul- 
„tură națională".

Conferența interparlamentară 
se va ținâ anul acesta, după cum se scie, 
în Paris. Ungurii fac mari pregătiri, și din 
cele ce am vădut erl, contele Apponyi va 
propune conferenței un proiect referitor la 
înființarea uniunei pressei pentru pacea și 
arbitragiul internațional. (Union de la Presse 
pour le paix et V arbitrage international). Gru
pul parlamentar maghiar a ținut alaltăerl 
în Pesta o ședință, în care președintele lui, 
contele Albert Apponyi, a făcut cunoscut 
oonstituirea grupului maghiar al uniunei 
pressei, inițiate de el, apoi a făcut cunos
cute scopurile uniunei și un proiect de sta
tute provisor. Afară de acâsta contele Ap
ponyi a atras atențiunea membrilor la îm
prejurarea, că în conferența interparlamen
tară din Paris delegații români „vor încerca 
cu mare putere să pună la ordinea dilei 
cestiunea română ardelenăscă“. Drept aceea 
pune în vederea delegaților maghiari o 
luptă înverșunată în contra încercării Ro
mânilor. Asupra modalităților acestei lupte 
s’a discutat amănunțit, dâr din foile ma
ghiare, ce le primim, nu putem vedâ, care 
anume vor fi armele lui Apponyi et Comp. 
La totă întâmplarea este caracteristic, că 
pe când Ungurii umblă ou ideia uniunei 
pressei pentru pace, vrând pe oalea acâsta 
să-și câștige simpatiile popârelor, pe de 
altă parte ei de pe acum se pregăteso de 
răsboiu.

profesat de Greci în țările Române, nici de 
luxul și imoralitatea societății înalte ro- 
mânescl, — ca o conseoință a moravurilor 
fanariote — care nu sunt de loc măguli- 
tore pentru dânsa, ci mă- voiti ocupa numai 
de următârele cestiunl:

Cap. I. Primele începuturi de in
fluența culturală grecâscă, pănă la greci- 
earea bis. rom. în elementele ei superiore.

Cap. II. Apelul Ortodoxiei la Români 
și grecisarea bisericei.

Cap. III. Grecisarea societății înalte 
românesol.

Cap. IV. Cultura grâcă în imperiul 
otoman și înființarea Academielor din Iași 
și Bucuresol.

Cap. V. Academiile din Iași și Bu- 
curescl.

Cap. VI. Revoluția dela 1821.
Cap. VII. Moravurile grecescl în prin

cipatele Române.
Cap. VIII. Sfîrșitul influenței gre- 

cesol în România.
Gheorghe M. Ionescu.

Din Congregația comitatului Sibiiu.
Sibiiu, 28 Martie.

In adunarea estra-ordinară comita- 
tensă de astăcjl avea să urmeze la punctul 
prim răspunsul d-lui viceșpan la cunoscuta 
interpelația a d-lui Dr. Comșa și soți, făcută 
în ședința dela 28 Septemvre anul trecut 
în cestiunea Iancu.

La adunare au fost de față vre-o 20 
dintre membrii români. Interpelatorul d-1 
Dr. Nioolae Comșa fiind tocmai acuma îm
piedecat de-a lua parte la adunarea comi- 
tatensă, din cauBă că-șl face stagiul de 
miliția, a comunicat într’o serisore adre
sată d-lui viceșpan, oă la cas, când răspun
sul acestuia va fi negativ seu eyasiv, âr 
majoritatea l’ar lua la cunosoință, îșl re- 
servă dreptul de apelațiă.

Intr’aceea d-1 Dr. Amos Frâncu, ca să 
delăture inconvenientul absenței silite a 
interpelatorului, căruia singur îi reservă regu
lamentul dreptul de a-șl maroa punctul de 
vedere în răspunsul său, și având în vedere 
de-oparte importanța cestiunei, er de altă 
parte faptul, că representanții români ai 
comitatului s’au solidarisat cu interpelato 
rul, a declarat, oă se asooiâză întru tote la 
iuterpelația d-lui Comșa și o presentă și ca 
interpelațiă independentă a sa, cerând să 
i-se dea răspuns și d-sale, substratul fiind 
absolutamente identic.

Dupăacâstă declarare, d-1 viceșpan dă 
următorul răspuns la interpelația d-lui 
Dr. Comșa, reînoită și de d-1 Dr. Frâncu:

1) Nici nu țin de-a mea datoriă, nici 
n’am informațiunea necesară pentru a adresa 
o representațiune Esc. Sale d-lui ministru 
de interne, seu pentru a presents On. re- 
presentanțe comitatense un proiect de 
adresă asupra activității politice a unui 
bărbat, desfășurate înainte cu 50 de ani și 
nu pe teritoriul acestui comitat.

2) Celelalte părți ale interpelațiunei 
se refer la o pertractare înaintea tribuna
lului penal reg. din Alba-Iulia. Viceșpanul 
comitatului Sibiiu, chiar când i-ar sta la 
disposițiă date autentice asupra momente
lor diferite ale acelei pertraotărl, nu e în 
posițiune de-a influința justiția, fiă în ori
ce chip. Ar fi fost trâba celor, pe cari îi 
privesce, întru cât din incidentul acelei 
pertractări cred a avâ vre-o plângere în 
contra tribunalului de Alba-Iulia, a procu
rorului și a sub-procurorului, de a-se fo
losi de remediul legal apelând la autorită
țile superiore judecătoresc!.

3) N’am de cuget prin urmare, de-a 
interveni în acâstă afacere la înaltul gu
vern, sâu de-a presents On. representanțe 
comitatense un proiect de representațiune.

D-1 Dr. Amos Frâncu cere înainte de 
tâte, ca pe basa principiului de egală în
dreptățire să se dea acest răspuns și în 
limba română și germană.

Satisfăcând acestei cereri, d 1 viee- 
șpan redă răspunsul atât românesce, oât și 
nemțesce.

Luând din nou cuvântul d-1 Dr. A. 
Frâncu deolară următorele:

Refusul dat de d-1 viceșpan în afa
cerea Avram Iancu, ce atât pasioneză opi
nia publică românâscă de pretutindenea, 
ne-a umplut de-o legitimă și profundă 
nemulțămire, fiind-că dovedesce o absolută 
lipsă de sensibilitate față de o cestiune, ce 
atinge atât de grav onârea națională a 
poporului român. Cum însă, d-lor, onârea 
națională nu se discută în frase, ci se 
afirmă și se va afirma în fapte când mo
mentul istoric soseBoe, mă mărginesc a de
clara, că modul de aprețiare evasiv, rece 
și nesimțitor al revendicațiilor strict legale 
și constituționale formulate în interpela- 
țiune, debitat prin întâiul funcționar ales 
într'un comitat cu p'opulațiă în majoritate 
română, jicnesce adânc pe representanții 
româul ai acestui comitat.

Tocmai pentru acâsta ne vedem si
liți la declarația, că nu luăm la cunoș
tință răspunsul dat.

Tot odată ne reservăm dreptul, ca noi 
înși-ne să-i propunem on. congregații, ca să 
reclame la forurile superiore a cere măsuri, 
pe cari d-l viceșpan le refusă, vă rugăm pe 
toți, Domnilor, ca în vederea dreptății și sfin
țeniei acestei marl cause de libertate și jus- 
tițiă, ce ne agită, să nu admitețl și să nu ac
ceptați vederile d-lui viceșpan, fiind-că nu e 
bine să se închidă tote ventilele prin cari se 
manifestă puterea espansivă a sentimentelor de 
drept și de onore a unui popor.

La declarația d-lui Frâncu, fișpanul- 
președinte <j’ce> oă răspunsul viceșpanului, 
conform regulamentului, nu este supus vo

tului congregațiunei și numai interpela
torul are drept de a-șl marca posițiunea. 
Declară deci inoidentul de încheiat.

In ce privesce propunerea d-lui Ze- 
vedeiu Murășian privitor la agitațiunile anti- 
dinastioe și contra naționalităților ale pres- 
sei ungurescl, d-1 viceșpan deolară, că fiind 
absent d-1 Z. Murășian, va da răspunsul în 
proxima adunare.

Se trece apoi la ordinea dilei.
*

Din cele desbătute mai în urmă re- 
levez propunerea, ce a făcut’o d-1 asesor 
N. Ivan și care a fost spriginită cu argu
mente tari de d-nii adv, Ioan A. de Preda și 
preotul Florian din Racovița, ca congre
gația să respingă noul statut despre „îm
părțirea mai proporțională a saroinelor 
împreunate cu înouartirarea miliției și cu 
presentarea speselor de cărăușiă11 prin 
care se impunea tuturor comunelor comi
tatului Sibiiu să contribue și ele c’un 
arunc de 10°/0 la spesele de clădire a ca- 
sarmelor, ce s’au ridicat și se vor mai ri
dica în viitor în Sibiiu.

La votare s’a primit cu mare majo
ritate proounerea d-lui Ivan, pentru care 
au votat nu numai toți membrii români, 
ci și toți membrii sași din jurul Sibiiului. 
Astfel s’a respins noul arunc, pe care orașul 
Sibiiu în tolosul propriu a voit să-l pună 
în spinarea comunelor din oomitat.

— 16 (29) Martie.

Inmormentarea lui Nicqlae Dumba 
s’a săvîrșit în Viena alaltăerl la amâcjl cu 
desfășurare de mare pompă, luând parte 
în număr mare poporațiunea Vienei din 
tote classele societății. Au asistat afară de 
somitățile Vienei, civile și militare, între 
cari mareșalul Curții, miniștrii, guvernato
rul Austriei de jos, șeful statului major ge
neral, mulțime de deputațl, membri ai ca
merei seniorilor, președintele Academiei de 
sciințe,representanții artei —și representanții 
diplomatici ai României, Serbiei, Greciei 
și Bulgariei, precum și întrâga ooloniă ro
mână din Viena, în frunte cu membrii so
cietății academice „România Jună11. Cada
vrul a fost espus în biserica gr. or. din 
„Fleischmarktu. De aiol Impunătorul cor
tegiu a pornit prin oraș. Pretutindenea, pe 
unde a trecut, fălfăiai| de pe case steaguri 
negre de doliu. Dinaintea clădirilor asocia- 
țiunei artiștilor și a reuniunei de musică 
cortegiul s’a oprit și sculptorul, profesor 
Weyr, și baron de Bezecny au ținut dis
cursuri funebre în memoria răposatului. De 
aci conductul funebru s’a îndreptat spre 
cimiterul central.

Testamentul lui loan Nicliita. D-1 
Andreiu Cosma, advooat și director de 
bancă în Șimleu, prin hârtia sa dela 13 
Ian. n. c. a raportat comitetului central al 
Asooiațiunei, că .regretatul Dr. Io'ari "Nielfita, 
fost advocat și membru pe viață alAsocia- 
țiunei, decedat în 1 Ianuarie a. c., a nu
mit prin testamentul său erede universal 
Asociațiunea, âr esecutorl testamentari pe 
d-1 vicar al Sălagiului A. Barboloviciîi și 
pe d-1 A. Cosma. D-sa a representat inte
resele Asooiațiunei la inventarea realități
lor și crede, oă Asociațiunii i-se vor veni 
vre-o 20,000 corone pentru scopuri culturale- 
scolastice.

A doua emisiune de acții a „Ora- 
vicianei“. Institutul de oredit și economii 
„Oravioiana“, societate pe acții în Oravița, 
publică prospect pentru a doua emisiune 
de acții. prin care voesce sâ-șl sporâseă 
capitalul dela 200.000 la 400.000 corone 
prin emiterea a 2000 de acții nouă nomi
native de câte 100 corâne. Nouele acțiuni 
se emit cu un agio de 32 cor., adecă cu 
prețul de 132 oor. Acest agio după sub- 
tragerea speselor, va întră la fondul de re
servă. Din prețul acțiilor sunt a-se plăti la 
cassa institutului 42 corone cel mult pănă 
în 27 Oct. 1900; 45 oor. pănă la 27 Oct. 
1901; 45 cor. pănă la 27 Oct. 1902. Ra
tele plătite în valorea acțiilor se vor fruc
tifica păuă la 31 Dec. 1902 ca depuneri, 
âr cele neplătite se vor plăti 6°/0 interese 
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de întârziere. Terminul de snbsoripțiune se 
fixeză până la 28 August 1900. — Obser
văm, oă „Oravioiana" s’a fundat numai în 
1892 și a ajuns pănă la finea anului tre
cut sS aibă fonduri de reservă : 68.000 cor., 
âr depunerile au trecut peste un milion 
oorâne.

Audițiune de musică vecliiă reli- 
gidsă. Duminecă s’a ținut la institutul 
teologic din Bucuresol, Calea Rahovei, o 
audițiune de musioă veohiă religidsă. Mă- 
estrul Ohiriac, dela capela română din Pa
ris, a arangiat pentru acâstă audițiune o 
simfonia de melodii vechi ale bisericei nos- 
tre. Audițiunea a avut un deplin succes. 
Corul, alcătuit de elevii seminariști și con
dus de d-1 Chiriac, a fost escelent. Au asis
tat la aoâstă audițiune amândoi Metropo- 
liții, ministru cultelor etc.

Mortea unui fost ministru aus
triac. Marți a răposat în Viena Baron 
Florian Ziemjalkowsky, ministru austriac în 
pensiune. Răposatul, care ajunse versta de 
84 ani, a fost una dintre figurile cele mai 
bine cunoscute în viața publioă politică 
din Austria ; el era unicul ministru, care 
timp de 15 ani a făcut parte din guvern. 
La 1888 l’a trântit Dunajewsky. Răposatul 
a fost fiiul unui biet bucătar și se bucura 
de deosebita încredere a eordnei.

Deschiderea esposiției din Paris. 
In palatul Elvsâe din Paris s’a ținut alal- 
tăerl un consiliu de miniștri, care a decis, 
ca esposiția universală să fiă desohisă în 
diua de 14 Aprilie. — O soire telegrafică 
din Londra anunță, că principele de Wales 
nu va merge la deschiderea esposiției.

Artileria elvețiană. Consiliul națio
nal din Berna a votat 300,000 de franci 
consiliului federal pentru continuarea echi
pării artileriei.

Aniversarea Ini Herbert Spencer. 
Din Londra Be anunță, că la 27 Aprilie 
a. c. renumitul filosof Herbert Spencer va 
serba a 80-a aniversară. Spencer se ocupă 
aotualmente cu o revisuire radicală a scrierii 
sale „Frist Principles* (Primele prinoipii). 
Apariția acestei lucrări se aștâptă cu multă 
nerăbdare.

Meeting în favorea Burilor. Din 
New-York se vestesce, că la Baltimore s’a 
ținut Zii®!0 trecute un mare meeting în fa
vorea Burilor. Unul din oratori, Morning 
White, a declarat, că nu se pote vorbi de 
■un sfîrșit iminent al răsboiului, căci s’ar 
pută produce încurend evenimente, cari 
vor uimi lumea.

Societatea geografică română.
.Darea de s6mă anuală a d-lui secretar-general 

George I. Dahovari cătră adunarea 
generală

In ședința dela 5 (18) Martie 1900. 
(Urmare).

Biuroul Sooietății a publicat, ea și în 
anii treouțl, buletinele sale anuale regulat, 
și a continuat cu tipărirea Marelui Dicțio
nar, care a ajuns la fascicula a 11-a, adică 
aprope de al III lea volum terminat, a 12-a 
fasciculă, care încheie acest volum, fiind 
sub tipar.

N’am putut merge mai iute cu tiparul 
de ore-ce a trebuit să măsurăm cu mare 
sorupul resursele nostre bănesoî, și de și 
avem peste 850 de abonați particulari în 
-țâră, lucru de altmințrell măgulitor pentru 
societatea nostrăși pentru Marele Dicționar, 
căci puține sunt cărțile românescl, cari să 
găsăscă o așa de mare desfacere în publi
cul nostru cult, totuși am avut decepțiunl 
mari, constatând indiferența autorităților 
^administrative și comunale, căror, mai ales, 
le este necesară o asemenea oglindă fidelă 
a țArei. Astădl încă, când avem fericirea 
a avă pe venerabilul și simpaticul nostru 
vice-președinte, care este sufletul, pot cjice, 
al sooietăței geografice, pe d. general Mânu 
ca ministru de interne, sperăm, că d-sa va 
soi a deștepta apatia și indiferența autori
tăților administrative și comunale și în pri
vința Dicționarului, la care muncim de atâ- 
ea ani cu o încordată stăruință.

Și fiind-că este vorba de cărți, și mai 
ales de cărți geografice, nu putem trece 
sub tăcere monumeutala operă „Istoria Bu
cureștilor" datorită penei elegante și savante 
a simpaticului nostru coleg d. Gion. Mă 
sfiiesc a face prea multe laude, de alt fel 
bine-meritate, d-lui Gion, de ore-ce pe d-sa 
l-’am rugat a citi în locu’ml acestă dare de 
semă, și sunt sigur că modestia d-sale ar fi 
atinsă, der publicul cult și diaristica a făcut 
înaintea mea elogiurile cuvenite autorului, 
și sunt aprope sigur, că și cea mai înaltă 
a nostră instituția, culturală, Academia Ro
mână, va răsplăti cum se cuvine acâstă 
operă aprope unioă ca text, ca ilustrația, 
ca tipar, la care are o mare parte’și stabi
limentul artistic al d-lui Socec, din a cărui 
teascuri a eșit acâstă carte.

Sperăm însă, că d. Gion, văcleud suc
cesul acestei scrieri, va scdte în curând și 
un al doilea volum, care să cuprindă isto
ria Bucurescilor în secolul al XTX-lea, de 
ore-ce istoria d-sale se opresce la 1800.

Legătura intimă, ce esistă între geo
grafia și meteorologia, ne dă ocasiunea să 
constatăm cu plăcere, că institutul Meteo
rologic, sub direcțiunea colegului nostru D. 
Hepites, a continuat și în oursul anului tre
cut să adune cu folos materiale pentru cli- 
matologia țărei nostre și a studiat unele 
cestiunl de o mare importanță pentru densa. 
Vom cita în prima liniă studiul făcut asu
pra regimului pluviometric al României. Harta, 
ce se găsesce înaintea domniilor-vostre, 
esecutată cu multă măestriă de institutul 
geografic al armatei, după originalul d-lui 
Hepites, arată repartițiunea anuală a plâiei. 
Alte hărți, pe scara de 1/2.000.000, arată 
aoestă repartițiune pe fie-care anotimp și 
lună, în parte.

Un studiu asupra climatologiei litoralului 
român al Mărei-Negre și un altul asupra cZz- 
mei Brăilei, patria autorului, sunt bine ve
nite pentru fixarea climatică a acestor re
giuni.

Intr’un album climatologic al României, 
făcut într’adins pentru esposițiunea din 
Paris, d. Hepites ne arată elementele cli- 
matologice pentru 20 de localități din țâră. 
Avem convingerea, că acâstă importantă 
lucrare va fi spre folosul profesorilor noștri 
de geografia, cărora li-au lipsit pănă acum 
aprope orl-ce indicațiuni precise în acâstă 
privință.

Al XIV-lea volum din analele institu
tului meteorologic, ce tocmai acum a văfiut 
lumina, conține într’altele o repartițiune 
forte importantă a ploiei în principalele 
nostre basinurl.

Construcțiunea hărții magnetice a Ro
mâniei atât de folositore inginerilor topo
grafii și navigațiunei pe Marea-Nâgră, înce
pută de d. Hepites în 1898, a înaintat mult 
în cursul anului trecut. Litoralul Mărei- 
Negre a fost esplorat între Mangalia, Insula 
Șerpilor și Gura Chilia; în Moldova de ase
menea s’au determinat elementele magne
tismului pămenteso într’un mare număr de 
puncte.

Biblioteca societății s’a înmulțit și în 
anul acesta cu puține cărți cumpărate din 
restrînsele nostre fonduri budgetare, mai 
ales ou cele ce ne trimit societățile geo
grafice străine cu cari suntem în relațiunl 
de schimburi reciprooe. Biblioteca este acum 
aranjată sistematic și catalogată de bibli
otecarul sooietăței, d. colonel Mihăescu, și 
nu aștâptă decât pa. binevoitorul cititor, 
care strălucesce prin o absență tenace.

Era să esclam, plin de întristare : „cu 
la noi la nimeni'* când îmi încăpu în mână 
raportul bibliotecarului sooietății geogra 
fice din Anvers, în care citim textul: Nous 
avons constată avec regret que, durant l'amiăe 
ăcoulăe, les outrages de la bibliothăque n’ont 
ătă consultăs que par le secretaire g'&'iral et 
le soussignâ" (bibliotecarul); atuucl ’ml am 
dis: și la noi ca la Anvers!

fVa urma.)

Hăsboiul din Africa sudică.
Soirile, ce sosesc de pe câmpul de 

răsboiG, sunt favorabile Burilor.
Generalul French, care a fost trimis 

de Roberts la Tabanchuba, ca să țină calea 
generalului bur Olivier în retragerea sa pe 

țărmul ostio al rîului Oranje, s’a reîntors 
Duminecă ârășl în Bloemfontein, fără a fi 
putut face vre-o ispravă și fără a fi dat 
măcar față cu inimicul. Se scie, că Olivier 
a freoat bine pe Englezul Gatacre la Be- 
t.hulia. După acest succes Olivier cu cei 
5000 luptători ai săi, a luat’o spre vest prin 
Ladybrand cătră Kroonstadt, ceea-ce eonsti- 
tue un mare succes pentru Buri.

Este aprope neesplicabil, de ce French, 
care a fost trimis spre Ladybrand, ca 
să desarmeze pe Olivier, nu l’a atacat pe 
acesta, ba nici armata englesă, care se află 
la Maserun, n’a pășit în acțiune? Câte-va 
Zile înainte telegramele englese vesteau, că 
French și armata dela Maserun comunică 
prin heliograf și oă Olivier a ajuns între 
doue focuri. Acum lucrul nu se pote es- 
plica altfel, decât: său că a fost o luptă și 
Englesii tăinuesc frecușul, ce l’au căpătat, 
sâu că cavaleria lui French a întors inimi
cului dosul și s’a retras înainte de ce lu
crul ar fi ajuns la încăerare.

*

Intr’aceea lord Kitchener este încă tot 
ocupat cu supunerea răsculaților în Griqua. 
El a ocupat Zilele trecute Griquatown; apoi 
Prieska, dâr Griquatown a fost reocupat 
de Buri, âr trupele englese din Prieska 
se află în pericul de a-le fi tăiată comuni
cația cu Kimberley. C’un cuvânt, pacificarea 
merge forte anevoie, deși Kitchener aplică 
mijlocele cele mai barbare, cum a făcut’o 
și in Sudan.

*

Scirile, ce sosesc despre sortea Mafe- 
lcingului nu sunt de loc aurii. Orașul este 
în continuu bombardat și atacat ou vehe
mență de Buri, așa că sortea lui e cât se 
pote de desperată.

*

Burii sunt forte bine întăriți în Natal. 
Lui „Daily Mail" i-se vestesce, că Burii 
s’au întărit bine cu șanțuri în pasul Vsn- 
reenen, er păsurile munților Draken sunt 
pădite aZl de 20,000 de Buri din statul 
liber Oranje.

*

După tâte acestea se comunică din 
(Japstadt, că operațiuni belice nu vor urma 
în decursul acestei luni. Lord Roberts nu 
va fi. gata cu pregătirile, decât în timp de 
8 fiile.

*

O telegramă din Bruxella face cu
noscut, că o deputațiune de fruntași ZmHdin 
Oranje, va sosi la începutul săptămânei vîi- 
tore la Neapol, de unde va pleca de-adrep- 
tul la Berlin, âr de aici peste Anvers se 
va duoe la New- York. Misiunea acestei de- 
putațiunl se Zi°e a fi) ofere Germaniei și 
Statelor-Unite protectoratul asupra celor două 
republice ale Burilor, dâcă aceste puteri sunt 
învoite a scdte republicele de sub suzera
nitatea englesă.

R u g a r e.
Adresez acestă rugare cătră toți acei 

P. T. domni și Onorate institute, cari vor 
binevoi a contribui ou marinimosele lor 
daruri la repararea radicală a bisericei gr. 
or. rom. din comuna Temeș-Secaș, care înoă 
în anul trecut în urma unei teribile vijelii 
întru atât s’a ruinat, de s’a surpat turnul, 
oare pioând pe acoperement, l’a nimicit cu 
totul ruinând și un zid al bisericei.

La aceste reparări radicale se recere 
o sumă considerabilă de peste 3000 corone, 
care sumă credincioșii comunei T. Secaș, 
în urma deplorabilei lor stări materiale, 
din propriile lor puteri nu sunt în stare a 
o recuira.

Deci constrîns prin fatala sorte, sub
scrisul comitet parochial apelâză la sucursul 
și sprijinul mărinimos al P. T. domni și 
Onoratelor institute, spre a putâ realisa 
aoel nobil soop de a repara s. biserică, în 
care totdâona se vor înălța rugăciuni fier
binți cătră Atotputernicul DumneZeu pentru 
îndelunga sănătate, fericire și prosperarea 
fiă-cărui mărinimos și nobil contribuent.

Z.-SecajțTemes-Szekas), 10 Martie 1900.
In numele oomitetului parochial:

Demetriu Morariu, Hie Adam,
preot și pres. com. par. înv. și not. com. par.

U LTIME seim.
Bucurescî, 28 Martie. AZî dimi- 

neța s’a terminat pertractarea în pro
cesul Hallier. Astă seră tribunalul 
de arbitri și cu advocații se vor 
duce la Constanța, unde se va face 
o descindere locală. După doue cjile 
tribunalul se va întorce în capitală 
pentru a da sentința.

Bruxella, 28 Martie. Din Pre
toria sosesce scirea, că generalul 
Joubert a murit. El a suferit timp în
delungat de stomac. Se crede, că 
generalul Botha va lua comanda su
premă a oștirilor bure.

Londra, 28 Martie. Se anunță 
din Odesa. Ziarului „Standard", că 
încordarea dintre Rusia și Turcia a 
ajuns la gradul suprem. Rusia a mo- 
bilisat 25,000 de soldați și escadra 
ei din Marea-Negră stă gata pentru 
orl-ce moment.

Paris, 28 Martie. „Eveniment" 
scrie, că după deschiderea esposiției, 
președintele Loubel va merge laNizza, 
unde va fi salutat de-o escadră ita- 
lană.

Petersburg, 28 Martie. In cer 
curile apropiate de guvern se asi
gură, că Rusia încă a răspuns la in
vitarea repubiicelor bure de-a inter
veni, declarând, că nu pote se satis
facă dorinței Burilor, cari altfel se 
bucură de simpatiile ei.

Cons+antinopol, 28 Martie. Marii 
ambasadori au înaintat Porții o notă 
comună protestând contra urcării 
vămii și a aplicării tarifelor, înainte 
de ce și-ar fi dat și puterile în
voirea.

Londra, 28 Martie. Lui „Daily 
News" i-se telegraidză dinLourenzo- 
Marqueze prin Pretoria, că aici ar fi 
sosit nu de mult ingineri francesl, 
cari aranjază ateliere de turnat tu
nuri. S’a fabricat deja un tun mare. 
Tot materialul dramului feratDundee- 
Oryheid a fost transportat la Pre
toria.

Din Capstadt se vestesce, că lord 
Roberts va sosi acolo, ca să-și cerce
teze soția. Nu e probabil, ca înainte 
de Aprilie Englesii se înainteze 
mai departe. — 4000 de Buri oran- 
jenl au ocupat drumul dela Kimber
ley spre Paardebergt

Generalul French, care s’a reîn
tors în Bloemfontein, anunță, că co
mandanții buri Olivier și Grobelaar 
sunt pe drum spre Kronstadt cu 
6000 de omeni.

Armata lui Roberts e amenin
țată încă serios dela spate prin trupe 
de ale Burilor, cari amenință liniile 
de comunicațiă ale armatelor, ușdre 
englese cu grosul trupelor din Oranje. 
Pacificarea înaintăză fdrte încet.

Literatură.
Partea a Vl-a Din Memoriul lui 

Iosif Sterca Șuluiiu de Cărpeniș", mem
bru fundator și membru în comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român" etc. Sibiiu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acesta — care se estinde pe 295 pa
gina, tipar condensat, volumul având format 
8° mare — domnul Iosif Șterca Șiuluțifi 
face un prețios serviciu literaturei nostre 
istorice. „Memoriul" partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului" d-sale, din care 5 părți au 
apărut deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vll-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lu 
Iancu, au neapărată trebuință de acest „Me
moriu". Prețul ei este 1 fl. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto. Se vinde la li
brăria W. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fl. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională", er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acâsta valorosă 
publicațiune.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
dha USrașov, 

se pot procura urmâtorele cărți:

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne44. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul sâu 
bogat, de apropo 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu44, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*

O carte de legi. „Amicul Popo- 
I’uluî44 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul românu de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care seie ceti, pdte să înțelăgă lă
murit, cu-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cărțî de rugăciiunî și predici.
Aughira Mântuirei, cărticea de 

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

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora41 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tid. „Aurora44 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruonorea Preacuratei Fecibre Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1^98. Prețul unui esemplar 
legat în “păreți tari colorat! 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

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

Cuventări funebrul! și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de lean Payiv. cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

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

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de Vnsiiu Ch>ist‘‘. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em Elfțteresc,u, 
cunoscut atât de bine în cereorde româ- 
nesol din numărâsele sale s Tier! stat de 
mădudse, instructive și on atâta gust ce
tite. E o 0‘irte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

Scrieri economice:
Agrologia seu Agricultura gene

rală de de Dr. G. fi/azor, profesor la școla 
centrală de agricultură din Bucurescl. E 
cea mai bogată si tot-odată cea mai temei 
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra pământului (aratul sămenatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin 217 figuri de-ale dife
ritelor aparate economi (pluguri, grape, tă-

vălugurl etc.) E o carte forte mare, de 524 
pag. și costă numai 2 fl. 50. (cu posta re
comandat 2 fl. 75 cr.)

Fitotechnla său Cultura sbecială a 
plantelor, scrisă tot de D-1 G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, arătând cu de-amă- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, ovăs, orez, meiQ, cucuruz, hri- 
sc1, etc.); apoi mazere, linte, mazăriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeifl, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hren cu- 
rechiti, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucernă, trifoiQ, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferite composițiunl 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fânațelor, al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fl. (trimis cu posta recomandat 4 fl 
25 cr.)

„Cartea Plugarilor'1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiQ, 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 I. 
Negruțiu, profesor în Blașiu. 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 acestă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

„Stupăritul^, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. 0 
carte de 164 pag. format mare 8° Prr.țul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Cartea stup arilor 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 vendare, de viieri, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d- 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. (Ou posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoscV țe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
penttu 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).

Societatea de asigurare

pentru accidente, a introdus de 
curând o reformă interesantă, în ra
mul asigurărei pe viață. — Persânele 
asigurate, după acâstă combinațiă 
nouă, iau parte la' o sorțire, care 
urmeză în fie-care an în luna lui 
Februarie, punendu-se la sorți 200 
polițe de asigurare, din cari ae sor- 
teză una. Sorțirea primă s’a făcut 
în 24 Febr. a. c. în presența d-lui 
notar reg. Bela Hajos, substitutul 
d-lui not. reg. Bela Gaszner, la care 
ocasiă (deâre-ce reforma acesta tste 
numai de curând introdusă) s’a sor
tat polița de asigurare Nr. 10 291 
dela Agentura principală Seghedin 
pentru suma de 2000 cor. Avanta 
giul acestui mod de asigurare constă 
într’aceea, că cine contracteză o asi 
gurare pe viață, la sorțire are șansă 
de a primi suma asigurărei înainte 
de eventualitatea cașului de asigu 
rare, după cum s’a întâmplat cu po 
lița Nr. 10,291 cu tâte că s’a fost 
plătit de cătră asiguratul numai o 
singură rată de 21 cor. 12 fii.

Este de obște cunoscut, că so
cietatea de asigurare pentru acci
dente „Naționale11 desfășură îu pa
tria o activitate mare, astfel, că socie
tatea numai în ramura acesta, din

anul 1893 pănă la finea anului tre
cut, a plătit despăgubiri 3,300.000 
corone

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

CONCERT
al -virtnosvilVLi în. ■sz-iolină

Jan Kubelik 
(saoiiG Pagauini) 

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 ch.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu' numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurca și 
la Eremias Nepoții.

PIUE IDRAULICE
pentru fabrici de postav^ mori etc.

Realitatea CU piuă idraulică pentru mărfuri de lâuă, aran- 
giată complet cu tote necesariile pentru pură, situată în Scheiu 
Podii Crețului G. B. Z. 3366 — 7/8 se va vinde pe cale de li
citație în 3 Aprilie a C. la 9 bre a. m. în cancelaria oficiului 
de cărți funduare.

Realitatea constă dm două clădiri cu doue forțe de apă, care 
pot folosi separat laniciodată nu înghiață, care eventual se

doue lucrări. Asemenea și pentru mori de gris, păsat și făină 
și alte întreprinderi ca feresfrae.

Amatorii se invită cu tâtă onâiea la acesta licitațiă.

906,1—3 Martin Heinirich Lang.
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$
97.15
93.45

CursuB la bursa dân Văena.
Din 28 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4"/0. .
Renta de corone ung. 4°/0-
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 100.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4n/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta 
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.60 
NapoleondorI.......................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.60
London vista..................................... 242.90
Paris vista....................................................96.35
Rente de corone austr. 4% • • • 99.50
Note italiene............................................... 90.20

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . 
din 1860. . . .

99.—
93.15
93.75 

. 164.25 

. 141.70 
. 99.40 
. 99.15 
. 98.20 
. 136.—

CursuB pieței Gr&șow.
Din 29 Martie 1900.

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

ABONAMENTE
V

18.88 Vând.
18.60 Vând.
19.20 Vând.

18.96
18.66
19.27

11.30 Vend. 11.40
126.- Vând. 127.-

58.50 Vând.
10.72 Vând. —

100.— Vând. 101.—

M 
X
X
X
X 
X
X 
X
X
X
X
X
X
X
X
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Prețul abonamentului este: 

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

Pentru
trei luni.
șese luni
un an .

Pe
Pe
Pâ

Pe
Pe
Pe

3
6

12
România și străinătate:

i • • « •

ti.
fl.
fl.

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

M,

X
X 
X

X
X 
X

Proprietar: Dr. Aure! Mureș/ano 
Redactor responsabil: Gregonu Maior.

âhwah la mismele o dab da
Pentru Austro-Ungaria:

Dumineca.
Pe
Pe
Pe

an 
șese 
trei

fi. -
fl. -

50 cr.

2
1i luni .

luni .
Pentru România și străinătate: 

........................................... 8
....... 4

.................. .... .2
se fac mai ușor și mai

an .
șese luni 
trei luni

X
franci, 
franci.
franci.
repede X

X
X
X
X
x. 
X 

VXXXXXXXXXXXXXXOtXXXXXXXXMXXXXXX^

prin

X

X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale,

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

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei”.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


