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Confesionalismul în politica 
maghiară.

Cine nu-și aduce aminte cu cât 
sgomot protestanții unguri au fost 
sprijinit marea acțiune a cabinetu
lui Wekerle pentru crearea faimose- 
lor legi politice-bisericesci.

Ei bine, n’a trecut mult și as
tăzi aceiași Maghiari, de confesiu
nile protestante, sunt cei-ce se plâng 
și se tânguesc mai mult, că intere
sele lor confesionale sunt neglijate, 
părăginite și că vina ar fi uneltirile 
ultramontane etc.

In timpul din urmă așa de 
mult s’au încordat raporturile dintre 
confesiunile maghiare protestante și 
catolice și raporturile confesiunilor 
cu guvernul, încât politicianii dela 
putere s’au pus pe gânduri. Curen
tele confesionale au fost puse în ser
viciul politicei militante și au fost 
momente când se părea, că aci aci 
va isbucni o luptă din cele mai în 
verșunate între cele doue tabere. Se 
vorbia chiar, că protestanții unguri 
ar ave intențiunea să se organiseze 
și ei, după esemplul partidei popo
rale catolice, într’o partidă poporală 
protestantă.

In ședința de erl a camerei s’a 
discutat mult asupra temei conflic
telor confesionale dintre Maghiari, 
începutul l’a făcut unul din condu
cătorii partidei poporale catolice, 
contele Ioan Zichy. El a susținut, 
că la stările de astăcjl nu pbrtă vina 
nici curentele reacționare, nici ultra- 
montanismul, ci faptul, că protes
tanții au lăsat se' fiă seduși prin 
frasele liberalilor, de a sprijini re
formele bisericesc! politice și că 
acum ei înșiși trebue se simță mai 
greu ca toți relele neconfesionalis- 
mului. Partida poporală, adause con
tele Zichy, vede amenințat prin 
amintitele reforme nu numai cato
licismul, ci și protestantismul și 
statul însu-și, de aceea ea se luptă 
pentru renascerea creștinimului pre- 
tincjend revisuirea legilor politice bi- 
sericescl. Atâta li-a trebuit celor din 
partida poporală pentru-ca să pro
page marea nemulțămire și hotărîta 
oposițiune a ministrului președinte 
Szell.

Deja înaintea lui a accentuat 
vorbitorul partidei independente și 
dela 48 Francisc Kossuth, că densul 
nu se numără între aceia, cari vor 
să ațîțe certe între confesiuni. Forte 
bine i-a observat unul din deputațl, 
că atunci se iese din redacția lui 
„Egyetertes“, care lucrăză cu atâta 
rîvnă pentru învrăjbirea confesională. 
La rendul său s’a pronunțat și Ugron, 
că e o greșălă a Introduce confesio
nalismul în politica maghiară; con
curența dintre confesiuni trebue să 
înceteze în țără și cel mai bun mij
loc ar fi, crede el, dăcă fiă-care bi
serică ar dispune de averea ce o 
are, acelora însă, cari n’au destulă 
avere, statul să le dea atâta ca să-și 
potă resolva problemele lor.

Și miuistru-președinte Szell a 
c|is, că confesionalismul să se elirni- 
neze cu totul din politică. Dăr el 
și-a luat ca obiectiv al combaterii 

sale partida poporală, acusându-o că 
prin răscolirea din nou a certelor 
confesionale ea vre să provăce nouă 
turburări. Dl Zichy, 4>s® Szell, care 
urgităză revisuirea legilor politice 
bisericesc!, să nu vină în asemeni 
împrejurări cu afirmarea, că vre să 
clădâscă poduri pentru împăcare și 
să vindece rane. Mai adause d-1 
Szell, că guvernul nu va lăsa să se 
sgudue fundamentul politicei libe 
rale și că reformele bisericesc! poli
tice el le va susține și apăra din 
răsputeri. In țâra acesta nu e per
mis nimănui să întrebe, dăcă cine-va 
e catolic, protestant său jidov; aici 
fiă care să fiă fericit după credința sa.

De prima oră, dâcă nu ne în
șelăm, Szell a luat o posițiă hotă- 
rîtă în contra acțiunei partidei po
porale. Pentru acesta a și fost re
munerat de cătră Tiszaiștii și Ban- 
ffyștii din drâpta estremă, car! l’au 
aplaudat și felicitat în modul cel 
mai demonstrativ, pe când foștii 
membri ai partidei apponyste pri- 
viau indiferenți la acâsta demonstra- 
țiune, prima ce i-s’a făcut din acea 
parte lui Szell.

Pice Coloman Szell, că confe
sionalismul trebue eliminat din po
litica maghiară. Uită însă ministru- 
președinte, că confesionalismul a fost 
totdeuna cea mai puternică armă a 
acestei politice, care, ca și cea aus
triacă absolutistă de odinibră, tinde 
de a domni prin desbinare, mai ales 
față cu naționalitățile nemaghiare.

Uită, că și acum ea lucrâză în 
același spirit, ca cei pe care ’i acusă 
densul. Și odată intrat în sângele 
politicianilor maghiari acest duh de 
a sădi vrajbă, este peste puterea 
omenâscă de a-1 scote din ei, fiă și 
numai întru cât ar pută deveni stri- 
căcios Maghiarilor înșiși.

T6te se răsbună în lumea acâsta!

Ajutorul de stat. După cum află 
„Unirea* din Blașiii, ministrul de culte a 
asignat suma de 46.320 fl. pentru ajutora
rea preoților mai slab dotați din archidie- 
oesa de Alba-Iulia. Banii aceștia i-a împăr
țit ministrul pe basa unui conspeot înain
tat de Ordinariatul metrop. Se înțelege, că 
din conspect au fost șterșl preoții aceia, 
oarl n’au convenit domnilor dela Pesta, er 
cei plăcuți, cei plini de merite „patriotice", 
au fost răsplătiți destul de gras.

țlilele acestea va apără și circulara, 
prin care se oomunică lista celor împărtă
șiți. Cifrele din ea vor arăta fiă-cărui preot 
dreptatea și echitatea, dovedită la împărți
rea acestor bani, cari numai bine nu aduc 
preoțimei nostre.

De astă-dată însemnăm aci, că în 
vreme-ce preoții harnici și slab dotați nu 
sunt împărtășiți de loc, sâu cu suma ridi- 
culă de 30—50 fl. — pe atunci alții, cî< 
puțină cualificațiă și fără nici un merit, pri
mesc 600 fl.!

„Los von Oesterreich?. Din Viena 
se anunță, că Duminecă s’a ținut acolo o 
conferență a partidei naționale germane 
(Schonerer). CoDferența a fost bine cerce
tată ; au participat peste 4000 de 6menl. 
Conferență a primit cu mare însuflețire o

l
resoluțiune, care esprimă .dorința și necesi
tatea de a-se stabili prin lege legătura orga
nică a Austriei cu imperiul german.

Din Bucovina.
Cetim în „Patria11 din Cernăuți:
In salinele palatului provincial s’a 

întrunit Vineri după amiql subcomitetul clu
bului român sub presidenția d-lui bar. Eu- 
doxiu Hormuzachi. Conferență a durat pănă 
la nouă ore șira și s’a ocupat de cele mai 
cardinale cestiunl ale situațiunei nostre po- 
liti ce. Persine bine informate susțin, că 
nici când solidaritatea clubului român n’a fost 
mai completă, decât acum. Dâcă va fi fixată 
definitiv forma, în care se va manifesta 
oposiția Românilor în dietă, acâstă solidari
tate va fi impunătore, pentru-că va fi de
săvârșită. înregistrăm aoâstă observare a 
unor personagii, cari au ocasiunea de a fi 
bine informați, și adaugem, că și situațiu- 
nea e astfel, încât alegătorii români se pot 
aștepta dela deputațl la o atitudine demnă 
și decisă. Fierberea în publicul român e 
enormă. Pare, că simți cum vibrâză în iri
tare sufletul națiunei.

*
Metropolitul Arcadie e decis să nu ia 

parte la ședințele dietei din acest an. I. 
P. S. Sa presupune, că ele vor fi deosebit 
de agitate.

*
„Bule. Nachrichten* discutând problema: 

ce e mai favorabil pentru Germani, alianța 
cu Românii sâu cu Rutenii? se hotăresce, 
conform vechei sale înclinați uni, pentru cea 
din urmă. Pănă aid nu e nimic de Zis. De 
gustibus non est disputandum. De altfel e 
clar, că gustul dela „Buk. Naoh.“ nu e de 
loc socotința poporului german din țâră. 
Dâr hazliu e motivul, pentru oare „Nach- 
richtenu proclamă oportunitatea acestei ali
anțe: pentru-că Românii sunt cei tari și 
mari. Ciudată logică! De când e mai favo
rabil a încheia alianțe cu cei mici și pră
pădiți ? Ce devastare în creerii devenițl 
oficioși!

*
Din cercuri guvernamentale se lan- 

sâză svonul, că presidentul Bourguignon va 
încerca se disolve dieta, dâcă oposiția Ro
mânilor va lua formele obstrucției.

*
Din Câmpulung primesce „Patria“ sci 

rea despre nouă prigoniri, la cari sunt es- 
pușl partisanii noștri. I-se depeșâză, oă 
oratorii săteni dela adunarea de alegători, 
pe care a ținut’o deputatul Dr. G. Popovici 
sunt citați la oăpităniă și aspru interogațl. 
Motivele acestei prooedurl, care implică o 
flagrantă oălcare a drepturilor constituțio
nale, sunt evidente.

Cestiunea taxelor dela Porțile- 
de-Fier. „Pester Lloyd* publică o cores
pondență din Viena, în care se spune, că 
nu a sosit înoă răspunsul guvernului român 
la nota înaintată de guvernul austro ungar 
în oestiunea taxelor dela Porțile-de Fer. 
Causa întârzierii, după cât spune diarul 
ungureso, ar fi a se oăuta în stăruințele 
guvernului român pe lângă cel rusesc, în 
scop de a obține un concurs mai eficace 
din partea acestuia în oestiunea taxelor. 
„Pester Lloyd“ se miră de faptul, că gu
vernul român stărue a se menține pe un 
teren așa de neplăcut Ungariei.

Din Camera Română.
Sâmbătă în 18 Martie st. v. Camera 

română a terminat desbaterea asupra pro
iectului de lege pentru reounoscerea ca per- 
sână morală a „sindicatului cțiariștilor*.

D-1 Alesandru Ciurcu, luând cuvân
tul, cj’ce :

Asâră mai mulțl d-nl deputațl, la dis
cuția generală a proiectului de lege, prin 
care se recunosoe oalitatea de personă mo
rală „Sindicatului Ziariștilor din Bucurescî“, 
au propus amendamente în sensul, oa stră
inii să nu fiă primiți în sindioat. Eu nu 
puteam atunci să primeso acest amenda
ment, căci eu nu puteam face acâsta, îna
inte de a consulta pe colegii mei din co
mitetul delegaților, decât flumai în nu
mele meu.

Comitetul delegaților întrunit astăZl 
a admis amendamentul, oa străinii să nu 
fiă admiși în sindioat.

Proieotul se ia în considerația cu 58 
voturi pentru și 16 contra.

înainte de votarea pe articole, se sus
pendă ședința, pentru ca comitetul delega
ților să discute amendamentul d-lui Al. Bă- 
dulesou, prin oare se stipulâză, oă în sin
dioat vor putâ fi primiți numai cȘiariștl de 
naționalitate română și oă statutele vor 
trebui modifioate în acest sens.

Comitetul delegaților a admis acest 
amendament, care formâză al doilea articol 
din proieotul de lege.

La redeschidere d-1 raportor Ales. 
Ciurcu dă cetire celor doi articoll ai pro
iectului de lege, oarl se votâză. Se pune 
apoi la vot legea în total și se admite cu 
61 voturi pentru și 16 oontra.

*

După-ce se ia apoi în disousiune pro
iectul de lege relativ la venZarea cărților 
de joc, care se admite ou mare majoritate, 
se trece la desbaterea budgetară. D-1 N. Fi- 
lipescu, raportorul comisiunei budgetare, dă 
cetire raportului budgetului general al sta
tului. Ca cel dintâiîi vorbitor'în desbaterea 
generală a budgetului a luat cuvântul d-1 
C. Arion, membru al partidului constitu
țional.

Victoriile Franciei în Africa. 
Generalul frances Gallifet, ministru de răs- 
boiti, a comunioat consiliului de miniștri o 
depeșă a generalului Grisot, care spune, oă 
a luat ou asalt Inghar-ui după o bombar
dare și o resistență orâncenă. Pierderile 
inimioului sunt de 600 morțl, vre-o sută 
de răniți au fost ridicați de trupele fran
case. Francesii au făcut prinsonierl 450 de 
6menl, printre cari și guvernatorul din To- 
uat. Francesii au avut 9 morțl și 38 răniți. 
Mai multe Z*are parisiene vesteso, că ocu
parea Inghar-ului va necesita luarea de 
măsuri militare. Ministru-președinte Wal
deck-Rousseau a oonvorbit în aoest scop ou 
Laferriăre, guvernatorul Algeriei, și cu Fla
mand, șeful espediției, oare a ocupat în 
urmă Inghar.

Inghar este o oază a Saharei lângă 
Algir, și punctul central al ținutului Sahara 
între Marocco și Algeria, apoi punctul 
de întîlnire al tuturor oaravanelor, ce stră
bat Marocco, Algeria, Tripolis și provinciile 
Saharei. Francesii au mai ocupat odată 
Inghar, der atunci indigenii din districtul 
Tuat i-au isgonit și li-au omorît mulțl 6menl.
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Fundațiunea George Vișa. Intre 
binefăcătorii, cart și-au ilustrat pentru veciă 
numele în istoria nâstră națională, numă
răm astăzi și pe fericitul George Vișa, a 
oăruia morte am anunțat’o săptămâna tre
cută. El a fost născut la Făgăraș, apoi s’a 
strămutat la Abrud și în fine la Zlatna. 
Prin muncă, oruțare și stăruință el s’a ri
dicat treptat, ajungând în șirul celor mai 
aleși și onorați cetățeni ai Zlatnei. Șl-a 
adunat o avere frumosă, care se urcă la 
40,000 fi , și tâtă aoâstă avere, după cum 
comunică fâia bisericâsoă din Blașiă, a 
testat’o Capitlului metropolitan gr. cat., ca 
fundațiune pentru scopuri culturale și uma
nitari. La înmormântarea marelui binefă
cător, care a fost frate cu d-1 loan Vișa 
din Sibiiu, cunoscut și acesta din gene- 
rosele sale fundațiunl, au luat parte și mai 
mulțl reprezentanți din Blașiă, între cari 
d-1 canonic Dr. V. Hossu, oare a rostit 
cuvântul funebru, d-1 profesor de oântărl 
Aron Papiu, care a condus corul compus 
din mai mulțl clerici din semiuar, cari 
anume au mers în acest scop la Zlatns, 
și alții.

Regele și Regina României vor 
pleca în primele dile ale lunei Aprilie la 
Abbazia pentru o lună de cjiL-

D-1 Dumitru Popoviciu, celebrul ba
riton al operei din Beireuth, a sosit cu tre
nul de acjl după amiadl la Brașov, ca să 
participe la probele Reuniunei nâstre de 
cântări, oare se pregătesce a representa săp
tămâna viitore renumita operă a lui Kreu- 
tzer „0 ropte în Granada11. In nr-ul viitor 
vom aduce detalii despre representarea 
operei.

Accident. Suntem informați, că ao- 
cidentul despre care am vorbit în numărul 
de Duminecă, nu i-s’a întâmplat d-lui Eugen 
Mocsonyi, ci vărului d-sale, d-lui Zeno Mo
csonyi. Din norocire accidentul n’a avut 
urmări periculâse, și se speră, că d-1 Zeno 
Mocsonyi va fi încurend deplin restabilit, 
ceea ce-i dorim din inimă.

Pentru albumul, pe care domnule 
italiene și străine îl vor oferi în diua de 
7 Aprilie oontelui de Gubernatis, M. S. 
Regele Carol a trimis d-lui V. A. Ureohiă 
un autograf al său. Să crede, că M. S. 
Regina va trimite de-asemenea un au
tograf.

Starea sănetății episcopului Popea. 
„România Jună“ află, că P. S. Sa epis
copul Popea s’a restabilit pe deplin. Sfer- 
șindu-șl misiunea sa în oapitală, episcopul 
Popea plecă acjl la Caransebeș.

0 doua serată literară în Blașiu. 
Ni-se scrie din Blașiîi cu data de 1 Aprilie

n.: Comitetul Casinei Române de aici a 
dat acjl a doua serată literară în sala de 
desemn a gimnasiului. începutul a fost la 6 
bre sâra; serata a durat pănă la 8’/4. Public 
a fost mult și ales, sala cea mare era 
plină, venitul de-asemenea destul de fru
mos. Programul a fost următorul: 1) „Bună 
sâra“, cor mixt; 2) „Amintiri dm trecut“, 
disertațiune cetită de preș. Gavrilă Precup', 
3) „Dor de mareu, romanță de I. Mure- 
șianu, cântată de d-șora Luoreția Punea', 4) 
„Ideal“, poesiă de G. Coșbuo, declamată 
de d-șâra R. Căpușan-, 6) „Nâpte bunău, 
cor mixt. — Corurile au fost tote esecu- 
tate cu multă pricepere, desteritate și pre- 
cisiune. — D-șâra Punea a escelat prin 
vocea sa plăcută și bine esercitată. D-sa a 
secerat aplause sgomotose. D-1 prof. Ga
vrilă Precup a produs entusiasm general 
prin disertația d-sale plină de însuflețire 
națională și luorată ou multă ounoscință 
de causă.

Dela Academia română. Secțiunea 
istorică a Academiei române se ocupă cu 
determinarea unui subieot de concurs pen
tru o operă istorică-națională, ce se va 
primi în anul viitor pentru fondul Ada- 
machi.

Reîntorcerea lui Wlassics. Foile 
ungurescl sunt informate, că ministrul cul
telor și instrucțiunei publice Iuliu Wtassrcs 
se va reîntârce înourând din Meran, deplin 
restabilit. înainte de a merge la Budapesta, 
Wlassics va face o călătoriă în Brixen și 
Abbazia, așa că va lua conduoerea minis- 
teriului instrucțiunei numai după Pascl.

Emigrările din Ungaria nordică. 
Adunarea de primăvară a comitatului Șa- 
roș a decis, ca în vederea emigrărilor tot 
mai mari de pe teritoriul comitatului, să 
trimită ministerului de interne o adresă cu 
rugarea să împiedece „abusulu, ce se faoe cu 
pașapârtele. S’a constatat în timpul din 
urmă, că număroșl locuitori părăseso țâra 
ou pașaporte false. Organul partidei popo
rale oatolice faoe_ la acâsta observarea, oă 
domnii miniștri ar trebui să-și aducă aminte 
de măsurile, oe au promis, că le vor lua 
contra emigrării galițiene, împedeoând in- 
vasiunea jidanilor galițienl și de altă parte 
trimițând peste graniță pe acei părăsiți 
venițl din Galiția, cari n’au împământe
nirea.

Revistă artistică românescă. Un 
grup de pictori, soulptorl și scriitori din 
România a decis să seâtă peste oât-va 
timp o mare revistă artistică, în felul re
vistelor artistice din străinătate. Revista 
va purta numele simbolic „Faunul“ și vor 
oolabora la ea toți soriitorii distinși din 
țâră.

Prețul rapiței. Prețul, cu care se 
arvunesce rapița în România, s’a uroat,

precum află „Apăr. Naț;on“, în ultimele 
cjile aprope la 100 lei ohila, ceea-oe bucură 
pe totă lumea.

Gimnasiști ca solgăbirfii. „Pester 
Lloydu comunică o scire de sensațiă. După 
el în comitatul Neutra lipsa de funcționari 
la administrația se simte așa de tare, încât 
fișpanul s’a vădut silit a trimite ca solgă- 
birău într’un oerc pe un tînăr de 22 de 
ani. Asta se întâmplă în tâte cercurile co
mitatului, unde solgăbirăii sunt tot tineri 
neesperțl. Dâoă administrația nu se va 
reforma, 4loe numita foiă, vor fi siliți să 
pună în posturi de solgăbirei tineri din 
gimnasiu — Curios argument pentru intro
ducerea administrației de stat.

Vesuvul la esposițiunea din Paris, 
care e una din lucrările cele mai intere
sante, ce va fi espedată la esposiția din 
Paris, a fost construită la Milan de cav. 
Luigi Bonazzi. Acesta a făcut din însăr
cinarea casei Thos Cook și Sohn din Lon
dra, o mapă în relief a Vesuvului, care re
produce într’un oerc de 1.60 de dimiatru 
o suprafață de 236 ohil. pătr., unde figu- 
râză tote craterele stinse și cele în acțiune, 
sinuozitățile terenului cu preoisa așecjare a 
satelor, a drumurilor, a micelor oursurl de 
apă etc., precum și varietățile geologice 
ale terenului și diversitatea vegetațiilor.

Espulsarea unui ord călugăresc 
din Francia. 0 soire din Paris anunță, că 
guvernul a dat ordin, ea membrii ordului 
călugăresc Trinitarius să părăsâscă țâra în 
timp de două dile, la din contră vor fi 
dațl cu forța peste graniță. Ordul Trini- 
tarius s’a înființat în 1198 de cătră Jan 
Mata teolog în Paris și Felix Valois, că
lugăr din sânge regesc. Membrii lui se 
ocupau ou rescumpărarea de prisonierl și 
sclavi, pe cari îi abăteau dela căile oele rele.

Omor fără voe. In casarina din 
Orăștiă, scrie „Bunul Economw, s’a în
tâmplat, oă în 28 Martie n. un caporal 
stând la masă și juoându-se ou un revol
ver, pe care îl soia gol, mișcând mereu 
trăgaciul deodată să aucji o detunătură și 
un soldat, ce sta în fața lui, oăcju mort la 
pământ. Caporalul de spaimă, că ce-a fă- 
out, că a omorît un om, șl-a perdut firea, 
a amețit și a cădut jos și el! Soldatul, 
care a cădut victimă neatențiunei, cetia 
tocmai o epistolă dela mamă-sa, care în 
șirele din urmă îi scria: „Cred, că epistola 
mea te va afla pe deplin sănătos...“ Pe 
nenorocitul tînăr l'au îngropat Vinerea 
trecută, cu mare asistență militară. Neno
rocitul caporal e pus sub supraveghiere, oa 
să nu-șl facă ceva în mustrarea și durerea 
sufletâscă, ce l’a cuprins. Se crede, că pe
depsit nu va fi, nefiind acâsta decât o în
tâmplare, fără nici nn gând rău.

Flota comercială rusă ouprinde 657 
vapore și 12,143 vase cu pânză. In acâstă

cifră se cuprind tote vasele din marea 
Albă, marea Nâgră, Baltică, Azov și Cas- 
pică. Tâte vapârele au la un loc un to- 
nagiu de 299,782 tone, vasele cu pânză 
254,417 tone. Vaporele sunt oonstruite mai 
tote în Englitera, cele ou pânză mai tâte 
în Rusia. Valorea totală a vapârelor este 
de 92 și jum. milione de ruble, âr aceea a 
vaselor cu pânză de 15 miliâne. In ultimii 
ani nu s’au construit mai puțin de 159 
vapâre și 469 vase cu pânză nouă. Cu tâtă 
silința guvernului rus, importul și esportul 
făcut de vasele străioe este încă forte mare.

Pentru inasa studenților dela șcâ- 
lele medii și superiors din Brașov au întrat 
următorele contribuirl:

a) In loc de cununi trecătâre pe siori- 
ul regretatului Laurențiu Maximilian, comi
sar de poliția în Brașov, au contribuit: D-1 
Petru Pop, jude reg. în Brașov 10 cor., D-1 
Pavel Rotariu în Timișora 10 cor. și D-1 
Dr. Traian Puticl protopresbit. în Timișora 
20 corone.

b) Pe lista nr. 76 (colectant D-1 Can- 
din David, proprietar și director de mine 
în Bucium) cu totul 196 cor. și 40 baiu 
— și anume: Dna Ana văd. Alex. Filip 
24 cor., Dr. L. Pop adv. 96 bani, G. Ivașcu 
comero. 12 cor., văd. Amalia Tobiaș 16 
cor., Eredii lui loan Iancu (prin D-na Ana 
Adamoviciăi 28 cor., Bela Boeriu 12 cor., 
D-na văd. Dr. Nagy K. 1 cor. 28 bani, I. 
David Ș. Boaba 6 cor., David Ionuțiu a lui 
Nicolae 12 cor., Erecjii lui G. Lupu (prin 
I. G. Macaveiă) 12 cor., Erecjii lui David 
Georghiță 40 cor 96 b., Oandin David 4 
cor. 80 b., Gltickseel Reinhart (pentru To- 
bacovicl,) 96 b., Al. Mscaveifil cor. 22 b., 
I. Todescu preot 2 cor. 88 b., Aviron Ma- 
caveifl. 2 cor. 24 b., I. Macaveiu al lui Moise 
1 cor. 92 b., Aurelian Danciu 1 cor. 44 b., 
văi. Sofia Macaveiu Todor Ciuca 3 cor. 
20 b., Rom. Furduiti protopresb. și I. Gaal 
1 cor. 28 b., Todor Țiandrău 96 b., soția 
lui G. Balomir 1 cor. 28 b., Nic. Bășian 
preot 96 b., Nic. Ionuțiu 96 b., Ionuțiu 
David a Zamfirii 96 b., Veselie David al 
lui Pavel 1 cor 12 b., Dum. David al lui 
Pavel 48 b., Alex. și G. David ai Culiții 
96 b., I. Corcheșitî 48 b., G. David a Gârlii 
48 b., Alex. Macaveiu 48 b., Nic. Macavei 
al lui Moise 48 b., Moise M. Macaveiii 48 
b., Simeon Ciura 48 bani.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
școlelor.

RSsboiul din Africa sudică.
Soim, că îndată după înmormântarea 

lui Joubert, Burii au pornit atacul contra 
lui Roberts. La început acâsta părea im
probabil. căci atacul de front e ceva neo
bicinuit la Buri, afară de acâsta Roberts 
dispune de forțe îndoit mai mari. Cu tote 
acestea Burii au început atacul.

Atacul acesta se esplioă în diferite 
chipuri. Mai apropiată de adevăr însă pare 
a fi esplicarea următore: S’a accentuat în

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“. atârnă tot dela el când vrea să-i urmeze. 
In comandele Burilor nu esistă decât o 
singură disciplină: consoiința datoriei. Mulțl 
comandanți de secțiuni (Feldkornet) niol nu 
ounosc esact numărul soldaților lor.

„Nimeni n’a văcjut în decursul răsboiu- 
lui aotual pe generalissimul Oom Piet Jou
bert (Unchiașul Petru Joubert) într’o îm
brăcăminte, care și numai pe departe ar fi 
sămănat cu o uniformă militară. Eu, cj*00 
Dr. Engelenburg, am însoțit adese-orl pe 
acest particular beliduce în recunoscerile 
sale; el mergea înaintea mea într’o mică 
trăsură, având pe cap o pălăriă cafeniă și 
gâtul ascuns într’un guler ridicat al unui 
pardesiu forte prosaio. Numai ochianul, ce 
atârna de o bandelieră într’un too de piele, 
și cartușiera sa dedeau acestei fisionomii 
paelnice a lui Joubert o înfățișare ore-care 
militară.

„Aversiunea Burilor în contra galone- 
lor, a pompânelor și a penagiului face ade
seori să fiă forte greu a distinge pe oficerl 
de soldați. Consiliile lor de răsboiu au tot- 
dâuna un caraoter de bun umor. Porunol 
nu cunosc. Ordinele, oe le dau, au forma 
politicosă a unei rugărl. A se făli cu fapte 
de arme sevârșite, se consideră la ei ca 
ceva forte necuviincios. Un Bur vă va de-

clara pe față, fără cea mai mică reservă, 
că a se lupta pe câmpul de bătaiă nu este 
oea mai nobilă faptă, dâr dâcă e necesar, 
el se va espune cu sânge reoe glonțelor 
inimicului.

„Nu mai puțin frano Burii discută îna
inte de acțiune asupra celor mai bune mij- 
ldoe de a scăpa prin fugă, dâcă necesita
tea s’ar impune, dâr ei se bat apoi brav 
și nu părăsesc posiția lor, decât în cas de 
urgență, când tâte sacrificiile vor deveni 
nefolositore. A capitula este lucrul cel mai 
groznic pentru Buri, âr ort ce esagerare 
de bravură pe oâmpul de bătaiă e tot-dâuna 
condamnată.

„Nici un Bur nu se gândesoe a-șl risca 
viața numai spre a dovedi curagiti. In 
acest cas oomandantul lui i-ar face o viuă 
imputare, pentru-că fiă-care om, care oade 
pe câmpul de bătaiă, nu numai că-șl des- 
poie familia sa de un nutritor, ci slăbesce 
și comanda sa și micșorâză șansele victo
riei. Se aștâptă, ca Burul să se cruțe cât 
se pote mai mult și să pâtă să facă neapțl 
de luptă cât se pâte mai mulțl inimici.

„Asoultarea necondiționată în răsboiu 
este o imposibilitate la Burî, căol mai în- 
tâiu comandanții lui posed o putere fârte 
restrînsă, al doilea subalternii se bucură la

ei de prea mare independență și le place 
prea mult a-șl face judeoata și critica lor 
propriă. începând dela generalissim (wecht- 
general) pănă la cel mai mic oficer, fiă-care 
grad îșl datoresce autoritatea sa numai 
voinții poporului suveran, fiă că aoâsta 
voință se esprimă prin votare, sâu în alt 
chip.

„Comandantul scie, că trupele sale sunt 
compuse din âmenl, cari în mod esențial 
sunt egali ou el și nu ascultă de ordinele 
sale, decât de bună voiă. Cel oe nu vrâ 
să ia parte la răsboiu, pâte rămânâ acasă; 
și oare nu iubesce pe șeful secțiunei sale, 
n’are decât să mârgă și să se pună sub or
dinele unui alt comandant. Acesta nu este 
un raport dintre un căpitan și soldații săi, 
ci un raport ce esistă între un șef și oa- 
maraejii săi.

„In armata bură comandantul nu-șl es
primă voința prihtr’un ordin de <ji scurt, 
ci el se ține necurmat în relațiunl strînse 
cu oficerii săi, pentru a fi sigur de concursul 
lor; cu cât un ofioer e mai puțin înclinat 
spre supunere, cu atât mai mult este sti
mat de omenii săi. Acesta e spiritul de 
contracjicere al Burilor! Adese-orl trebuesă-șl 
dea multă silință un general într’un con
siliu de răsboifi, pentru a face să se adopte

Burul în campania.
Redaotorul-șef al transvaa-

lian „Volkstem“, Dr. Engelenburg, publică 
sub titlul de mai sus un forte interesant 
artioul asupra caraoterului Burilor și a or- 
ganisațiunei lor militare. El espune cu cea 
mai mare imparțialitate tăria și defectele 
acestei organisațiunl.

„Nimio nu surprinde mai mult pe vo
luntarii europeni la sosirea lor, scrie Dr. 
Engelenburg, decât de a vedâ, în diferi
tele oomande bure, că călăreții se adăpos
tesc sub câte o umbreluță său câte-un plo- 
ier în oontra arșiței sorelui, său a torente
lor de ploiă. Alții au câte-un ajutor, care 
călăresce după ei (achterrijder), un Cafru, 
care portă pușca, cartușele eto. stăpânu
lui său, când acesta nu este angajat în 
luptă.

„Burul e liber, cu desăvârșire liber de 
a lua parte la bătăliă sâu de a rămână 
neactiv. Când e să pornâscă o oomandă, 
se aude strigătul: In șea, Burgherl, în șea! 
{Op sa’el, Purgers, op sa’el!) și fiă-care e li
ber de a asoulta de acest apel sâu nu, și
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timpul din urmă, că Roberts n’are cai de 
ajuns, niol pentru cavaleriă, nici pentru 
artileriă, din oare causă nu pite să înain
teze înoă. Afară de acesta aoum se începe 
în Africa de mâ4ă-(ji iârna, care e destul 
de aspră și împedecă pe EnglesI a înainta; 
soldatul engles n’are înoă uniformă de iernă, 
uniformele numai aoum se trimit din Cap- 
stadt. Nici provisiunl n’are Roberts de 
ajuns; transportul de cară, care ’i s’a luat 
de Buri la rîul Riet, numai cu greu pâte 
fi suplinit.

Probabil dâr, că împrejurările acestea 
i-au făcut pe Buri să atace pe Roberts. 
Atacul acesta dovedesce, că Burii nu și-au 
perdut energia. 'Brandfort, unde au ataoat 
Burii pe Roberts, se află la o depărtare de 
30—40 milurl englese dela frontul armatei 
englese, și e situat la pâlele munților 
Vinburg.

*
Din Kroonstadt se anunță, oă gene

ralul bur Smutz a încurcat la 31 1. c. pe 
EnglesI într’o luptă la Mafelkop, spre sud 
dela Brandfort, și timp de 6 âre i-a ținut 
în șao. Burii s’au luptat forte vitejesce.

La Warrenton încă a fost Vineri o 
luptă, oare a durat tâtă diua.

*

„Agenția Reuter“ comunică următâ- 
rele detalii ou privire la lupta, oare s’a dat 
lângă Karee. Siding, posiția Burilor, era 
fârte întărită. Vrășmașul n’a putut fi alun
gat decât grațiă mișcărei de încunjurare a 
generalului French și colonelului Legallais. 
Brigada Legallais a dat piept chiar dela 
început cu Burii și forță puțin oâte puțin 
flancul stâng al vrăjmașului, oare se retrase 
spre centru, unde Burii găsiră un teren fa
vorabil și au putut să resisțe. Colonelul 
Legallais n’a reușit deoât spre sără, ca să 
alunge pe vrăjmași. Generalul French îna- 
intâ în câmpiă puțin după începerea lup
tei, făcând un oool mare, pe la spatele 
vrăjmașului; însă nu putu să termine miș
carea sa de încunjurare, fără să fiă zărit 
•de Burii, cari se retraseră la posiția, unde 
se aflau forțele principale ale Burilor ou 
patru tunuri. Aoâstă posițiă a fost mai târ- 
diu bombardată de generalul French și 
Burii fură alungați printr’un atao de infan
teria la orele 12 a. m. Regimentul Nor
folk deschise lupta, luâ contra forturile și 
sui dealul, unde s’a dat o luptă crâncenă. 
Un alt regiment ocupa drâpta dealului și 
tunurile transportate pe deal desohiseră un 
foo violent în contra Burilor. Restul divi
ziei Tucker înainta pe câmpiă și a fost 
bombardat cu eficacitate de cătră vrăjmaș. 
La ârele 4, trupele englese înaintară în 
mod simultan și ooupară posițiile vrăj
mașului.

planurile sale, și ași pută să citez multe 
.■cașuri, în oarl loootenențl au refusat în 
mai multe rânduri de a urma instrucțiu
nilor sale, fiind-oă din punctul lor de ve
dere, aoeste iostruoțiunî erau de criticat.

„Mai trebue să se constate, oă Burii 
au o privire forte pătrundătore. In fiă-care 
afrioandru este stofă de un general. Cu o 
singură ochire, fără sforțare el îșl dă sâmă 
de situațiune. El se ține neourmat in ra
port cu ofioerii săi, așa oă întotdâuna este 
în curentul planului bătăliei. Burul este 
asemenea un cetitor sîrguincios și zelos de 
jurnale și de buletinele, ce circulă,'în câmp. 
In consecință fiă-care om soie, ce se aș- 
tâptă dela el.

„Dâcă crede, că problema lui e forte 
îndoiâsă, el îșl spune părerea oamaradilor 
•săi, și apoi toți se sfătueso cu oficerul sec
țiunii lor. De a lăsa să fiă măcelărit contra 
voinței sale, e luoru imposibil pentru el 
și nici prin vis nu-i trece. Și pe când mulțl 
■prisonierl englesl din Pretoria nu soiu pen- 
'tru-ce se pârtă răsboiul, Burul nu numai, 
că vrea să scie și să înțelăgă acâsta, ci 
vrea tot-odată să-și dea și consimțământul 
.-său. Fără de acâsta nici că ar face vr’un pas“.

Societatea geografică română.
J)area de sâmă anuală a d-lui secretar-general 

George I. Lahovari cătră adunarea 
generală.

— Fine. —
N’am vorbit nirnio despre espedițiu- 

nea belgică la popul antartic, deâre-oe nu 
voifi să deflorez oâtușl de puțin interesanta 
conferință, ce ne va face peste trei luni 
d. Emil. Racoviță, unul din exploratorii 
misiunei Gerlaoh. D. Racoviță a espus 
deja într’o oonferință ținută la Sorbona la 
Paris, precum asemenea și la societățile 
geografioe din Bruxelles și Anvers, resul- 
tatele acestei espedițiunl. Peste tot locul, 
d. Racoviță a obținut meritate elogiurl 
din partea savantului și inteligentului pu
blic înaintea căruia d-sa a vorbit. Suutem 
asigurați, că același sucoes îl va avă d 1 
Racoviță și la noi, cu atât mai mult, că 
este întâiul compatriot, care să fi întreprins 
o călătoria așa de depărtată și plină de 
pericole de tot felul.

Și în anul trecut sciințele geografioe 
au încercat perderl simțitâre și aprâpe ire
parabile.

Astfel s’a stins în flârea vârstei, la 
Viena, profesorul dr. Philipp Paulitschke, 
un geograf distins și un explorator încer
cat. El a călătorit mult și a studiat Indiile, 
Egiptul, Abisinia, Nubia, și, în timpul din 
urmă, țâra Somalilor și populațiunile Gal
las. Pentru noi Românii, Philipp Paulitschke 
era un prețios amic, un philo-român sincer 
și devotat. Când, aoum 2 ani, d. Dim. 
Ghica-Comăneșteanul a întreprins memora
bila sa oălătoriă în țâra Somalilor, Philipp 
Paulitschke, ou veohia sa esperiență, cu 
sfaturile sale, a contribuit mult la reușita 
acestei sumețe întreprinderi. Ga membru 
corespondent al societăței nostre geografioe, 
a scris mult în diferitele reviste geografice 
despre noi și a făcut astfel cunoscut lu- 
orările nostre în lumea savanților streini.

La începutul anului a murit, la Pe
tersburg, generalul de Tillo, un militar dis
tins și un savant geograf rus. El a lăsat 
lucrări însemnate asupra ipsometriei și asu
pra climatologiei Rusiei și a magnetismului 
terestru, precum și diferite scrieri geogra
fice asupra imensului imperiu Rusesc.

Noi am avut ocasia a-1 ounâsce la 
ultimul congres dela Berlin, unde-și reamin
tea ou mândriă, că dânsul avusese onârea 
a defila în capul cavaleriei imperiale îna
intea Majestăței Vâstre, cu ocasia marei 
reviste militare, ce Majestatea Sa Țarul a 
dat în onorea Majestăței Vâstre, aoum 2 
ani, la Petersburg.

Generalul de Tillo, era Mare-Cruce 
a Stelei României.

Și, fiind-că pomenim mai sus de ju
bileul de 25 ani al esistenței societății nâs- 
tre, care se împlinesce la 15 Iunie viitor, 
comitetul societății, luând ordinele Majes
tăței Vâstre, a hotărît a eărbători, în inti
mitate, în familiă, dâcă îmi este permis a 
mă esprima astfel, acâsta aniversare.

Ne aducem cu toții aminte de cuvân
tarea Majestăței Vâstre, când Ați presidat 
întâia adunare generală a societății geo
grafice.

Majestatea Vâstră, ou vederile Sale 
largi și sănătâse, ne-Ațl trasat un program 
întreg și amănunțit de ceea ce eram chiă- 
mațl a lucra. In curs de 25 de ani, Socie
tatea nâsfră a căutat pe cât i-a fost în pu
terile sale, a aduce la îndeplinire măcar o 
mică parte din programul fixat de Majes
tatea Vostră.

Urmașii noștri, mai fericiți, vor găsi 
desțelenit ogorul, a oărui primă brasdă Ați 
tras’o Majestatea Vâstră, acum 25 de ani; 
ei vor putâ lucra cu mai mult spor, ne 
mai având a lupta cu primele greutăți, de 
cari se isbesce la început orl-ce întreprin
dere omenâscă, și, când, peBte alțl 25 de 
ani, se va sărbători nunta de aur a Socie
tăței Geografice Române, mulțl din noi vor 
odihni pentru veciă în oolțul vre-unui ci
mitir, dâr sufletele nâstre, planând prin ne
mărginitul eter azuriii, vor fi de față și se 
vor bucura de o cerâscă buouriă 1

Facă ceriul, ca tot Majestatea Vâstră 
să presideze și atunci acea serbare și, în- 
cunjurat de nepoți și de nepoții nepoților 

Voștri, să puteți esolama, cu o legitimă 
mândriă oa și nonagenarul împărat:

Ecă-ne, patru . Regi în jurul acestei 
mese, presidând nunta de aur a Societățej 
Geografice Române.

BucurescI, 1900, Martie 5.

Dare de semâ și mulțâmită publică.
Clu.șiu, 19 Martie 1900.
— Fine. —

S. Lazar 2 cor., N. N. 2 cor., Sofia 
Pușoariu 2 cor., Filip Pop 2 cor., Iuliu Bar- 
dosy (Sibiiu) 2 cor., G. Boldea (Turda) 2 
cor., Dr. Popescu (Turda) 4 cor., Dr. Ciuta 
(Turda) 2 cor., Dr. Zosim Chirtop (Câmpeni) 
10 cor., Din Șimleul Silvaniei: Andreii! 
Oosma 5 oor., Dr. Meseșianu 2 cor., loan 
Anghial 2 cor., Petru Cosmuția 2 oor., Alex. 
Fedorca 2 cor., Institutul „Silvania“ 5 cor., 
Augustin VicașiQ (Hidig) 2 cor., V. Ilyâs 
(Rece-Cristur) 5 cor., loan Brunu 2 oor., 
Andrei Oprea (Mușoa) 2 cor.

Din Mediaș: Ioan Moldovan, Romul 
Mircea, Dr. I. Ivan oâte 2 oor., Dr. N. 
Raoolța (Șeica-Mare) 2 cor., I. Moldovan 
(Velț) 2 cor.. Din D. St.-Mărtin: Lauren- 
țiu Pascu 2 cor., JG. Săbău 2 cor., Vasile 
Pop 2 cor., Vas. Zăhan 2 cor., I. Moldovan 
2 cor., Sim. Ciuchiua 5 cor., Șim. Căluțiu 
5 cor. Din Lupșa trimiși de d-ra Silvia Pop 
20 cor., Familia N. Doctor (Hașfalău) 6 
cor., Alex. Todor (Sighișâra) 2 oor., Teofil 
Roșea (Brașov) 2 cor , loan Sociu (Sighi- 
șâra) 2 oor., loan Bratilescu (Hașfalău) 2 
cor., D-na Matilda Olteanu 3 oor., Maria 
Urdea (Sighișâra) 2 cor., Viorica Soanea 
(Hașfalău) 2 cor., George Pop de BaseștI 
10 corâne. Din Buoium Șesa trimiși de 
d-șâra Elena Macaveiă 23 cor.

Suma totală a intratelor este 587 oor. 
50 bani, din cari subtrăgându-se spese'e de 
334 cor. 24 bani, reese un venit curat de 
253 cor. 26 bani.

Și pe acâstă cale se aduce P. S. D ni 
și D-ne cele mai căldurâse mulțămite pen
tru sprijinul și interesul manifestat In deo
sebi ținem d9 datorință a esprima sincere 
mulțămită gentilei d-șâre Valeria Roșescu 
pentru binevoitorul concurs dat la strata 
nostră, ridicând astfel nivoul moral al ei.

Primâscă mai departe sincere mulță
mite prea știm, d-șâre : Ninuca Oodarcea și 
Măriți Bologa (Turda), Emilia Caliani (Șeu- 
lia), Sidonia Moldovan (Orăștie), Victoria 
Pușoariu și Zoe Adamovieiu (Abrud) Dom- 
nica Chirtop (Câmpeni), Rhea Silvia Langa 
(Șimleul-Silvaniei), Nelli Moldovan (Mediaș) 
Pulcheria Căluțiu (D. St. Mărtin), Silvia 
Pop (Lupșa), Elena Macaveiă (Buoium-Șâsa) 
și D-na V. Ilyes (Rece-Cristur), cari prin 
ostenâla de a vinde bilete de întrare, au 
binevoit a contribui la bunul succes ma
terial.

Tot odată sunt rugate prea știm, d-re 
cărora li-s’au trimis bilete spre vândare și 
încă nu' le-au înapoiat, să binevoâscă a-le 
retrimite.

In numele tinerimei:
Vaier Ostate, Julian Pop,

controlor. cassar.

e c r o S o g.
Subscrișii cu inima frântă de durere 

anunță, oă neuitatul soț, prea bunul părinte, 
socru, moș, unchia, oumnat loan Cigăreanu, 
prim-vicenotar în pensiune, membru la mai 
multe corporațiunl etc., după un morb greu, 
împărtășit cu Sf. Sacramente, astăcjl la iy2 
âre dim. în anul 59 al neobositei sale vieți 
și al 32-lea a ferioitei sale căsătorii, s’a 
mutat la cele eterne. Viața întrâgă șl-a 
consacrat’o pentru binele neamului și feri
cirea familiei sale.

înmormântarea scumpului defunct se 
faoe în 2 1. c. st. n. la 3 âre p. m.

Fiă-i amintirea binecuvântată!
Turda, l-a April n. 1900.
Văd. Ana Cigăreanu n. Rațiu soțiă, 

Margareta cu soțul Silvestru Moldovan, 
Liviu, Emil, Aurel, Eugen fii, Alexandru 
nepot și alte numărâse rudenii.

Literatură.
A apărut Nr. 6 dela 15 Martie n. din 

„Noua Revistă Românău pentru poli
tică, literatură, sciință și artă, cu următo
rul sumar: Cronica polițică și economică: 
C. Rădulescu-Motru: Generațiunea tînără 
și vechile partide politice; Șt. Orășanu: 
Nouă oomplicațiunl în Orient, provocate de 
Bulgaria. Mitologiă română: G. Coșbuc: 
Babele sfinte în mitologia nâstră. Literatură 
și artă: Al. Antemireanu: Simțul artei la 

Români; Petru V, Haneș : Joourile de copii 
la Români. Chimiă legală! Dr. S. Minovicl: 
Falșurile în dooumente și fotografia în ser
viciul justiției. Mișcarea literară și sciinți- 
fică: „Lui Titu Maiorescu, Omagiu. XV 
Februarie 1900“. — Zamfir Filotti. Câte-va 
observațiunl asupra impositelor directe (de 
O. Crupenski). — V. Scânteie. Surprise. — 
Notițe bibliografice. Suplimentul I: Scrisori 
de peste munți. Cronica musicală. Cu pri
vire la pescării. Concert român în Oradea 
mare. Amicii și vrășmașii oestiunii națio
nale (conferența d-lui Tanoviceanu, ținută 
în folosul Ligei Culturale din T.-Severin). 
L’Humanitâ nouvelle. Suplimentul II: îm
prumutul (novelă din viața țărănâsoă). Ad 
Postumum (de Horațiu). Impresii din Paris 
(Solicitatorii). Disonanță (f'antasiă).

ULTIME SC1RL
Londra, 2 Aprilie. Despre retra

gerea trupei englese, care staționa 
la Tabanchu și care sta sub comanda 
colonelului Broadwood se comunică 
amănunte îngrijitbre pentru armata 
lui Roberts. Trupa engles a ajuns 
de tote părțile în focul Burilor, așa 
încât Englesii au arborat flamura 
albă. Tratările au durat numai câte
va minute. Sfirșitul a fost, că în- 
trăgă trupa lui Broadwood dimpreună 
cu două baterii s’a predat Burilor. Ma
reșalul Roberts aflând despre catas
trofa, ce a ajuns armata lui Broad
wood, a trimis pe generalul Coleville 
cu însemnate puteri, ca să scape pe 
Englesii căcjuțî în cursă. Lupta s’a 
reînceput. Resultatol nu se cunosce.

Din mișcările Burilor se pote 
conchide, că ei încep a ataca pe în- 
trăga liniă, ba nisuesc chiar se îm- 
presdre pe Roberts. Ei cărcă acum 
să taie linia de comunicațiă între 
Bloemfontein și Kimberley. In Lon
dra spiritele sunt forte agitate.

Londra, 2 Aprilie. Mareșalul Ro
berts anunță, că Broadwoow a pier
dut 7 tunuri, și tdtă bagaja dimpreună 
cu 350 omeni.

Din Pretoria se anunță, că 
20,000 de Burî campăză între Brand- 
fort și Wymburg.

O K W Ifi H $ IC.
Ceva din istoricul legumelor. Le

gumele, ou'carl ne hrănim noi ac}I, și peste 
tot mâncările vegetariene în oea mai mare 
parte datâză din vremuri străbune. In tes- 
amentul vechiti se spune, oă Esau pentru 
un blid de linte șl-a vândut dreptul de pri- 
mogenitură. In epoca vechiă se privia us
turoiul (aiul) ca un esoelent deșteptător a 
gustului de mâncare, îl luau drept apetitor 
turn se ia la noi astăcjl cogniacul. Usturoiul 
era considerat tot-odată și oa o delioateță 
cu însușiri răcoritâre și întăritâre,.- Munci
torii, cari lucrau la piramide, ostașii vechi
lor Romani și Greci, matroejii, dâcă se mo- 
leșiau din causa munoei și a căldurilor 
oelor mari mâncau usturoii!.

Crastaveții se oultivă în India orien
tală, în Persia și China din străbuni. îm
păratul Tiberiu mânca nespus de mulțl cra- 
stavețl, âr vechii Egipteni găteau din cras- 
tavețl beuturl răooritâre. Bostanii se cul
tivă în Asia ou mare predilecțiune. Spăna- 
cul a fost dus în Spania din partea Arabi
lor, âr pătrînjelul și salata încă la vechii 
Egipteni, Romani și Greci aveau mare 
treoere; de-asamenea și pepenii, cari îșl 
trag originea din Asia meridională. Pepenii 
vercjl însă (lubenițele sâu lebenițele) îșl au 
patria lor în Africa. Carfiolul derivă din 
Grecia. Ridichia, care derivă din China, 
încă în evul vechiă era cunoscută și în 
Europa. Lintea se produce în Egipet și în 
India orientală în stare sălbatică, tot așa se 
produce în Asia și mazărea, cunosoută în 
Europa încă din timpuri străbune. Tot așa 
din timpuri străbune e ounoscută în Europa 
țelina (zellerul,), sfeclele roșii etc.

9
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11
din Orasov,J 7

se pot procura urmâtârele cărți:

A eșit de sub tipar Al do lea capi
tol din contabilitatea duplă, de I. G. 
Panțu. Acâstă nouă, broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

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

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

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

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului14 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român1* de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orî-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care snie ceti, pote să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Sc'ieri istorice.
Memorii din 1848-49 de regre

tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
uș6ră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel*, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în edil ura librăriei C. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acâstă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
mărase portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Resboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 Gr. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvotstea unei corone de oțelu. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov44. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare" coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel44 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Pin istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țâscă a D-rvlui Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina44, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâitt, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu44 și 
psemplare din partea îctâiîi, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere dsSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâitt. Recomandăm și acâstă 
oarte pentru billiotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea VitezuP, tradițiunl, le
gende și schițe istoric--, de loan Pop-Be- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte

resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atit de călduros 
aprețiată de îmrega diaristică română Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Pom anul in sat și la oste'* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Retegmul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................97.10
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/20/0 . 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii......................164.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . —.—
Renta de argint austr..........................99.35
Renta de hârtie austr............................ 99.20
Renta de aur austr.............................. 98.20
LosurI din 1860................................. 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.25
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.75
NapoleondorI...................................... 19.26
Mărci imperiale germane .... 118.60
London vista.................................. 242.90
Paris vista...............................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.56
Note italiene...........................................90.15

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.86 Vend. 18.92 
Argint român. Cump. 18.64 Vând. 18.92 
Napoleond’orl. Cump. 19.— Vând. 19.08 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 2.53 Vând. 2.55 
Mărci germane Cump. 118.40 Vând. 118’50 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

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

XX XX XX t-

Duminecă în 26 Martie st. v. a c 
so va ține licitația publică pentru 
arendarea Muntelui Sf. Ilie din ju
dețul Prahova. România.

Doritorii au se se presente la 
10 ore a. m. in sala de ședințe a comi
tetului parochial dela Biserica Sf. Nicolae.

Brașov, 21 Martie v. 1900. 
9H.1-3 Comitetul parochial.
Nr. 4719 —1900

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orașului Brașov are in- 

tențiunea de a clădi o casă soli
dă de forestieric pe locul ei prcpriu 
în Koncze-tove lângă Crizbav.

Pentru acăsta se va escrie.o Jici 
tațiune și pertractare de oiert, pe 
4iua de 14 Aprilie 1900, la 10 6»e 
înainte de prâcfl în cancelaria birou 
lui orășenesc de forestieriă.

Vadiul constă din 5% a sumei 
totale de clădire anume proiectată 
cu 1868 fl. 18 cr.

Licitațiunea și pertractarea de 
otert se va efectua astfel, că ofe- 
renții au ee declare câte procente 
vor lăsa din suma numită a clădirei.

Elaboratele de clădire, precum 
și condițiunile, se pot afla în biroul 
orășenesc de forestieriă în decursul 
brelor de oficiu.
910,1--2. Magistratul orășenesc.

Sz. 8833-1899. tlkvi.

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tlkonyvi hatdsâg, kozhirre teszi 

hogy a FURNICA takarek pânztâr vâgrehajtatonak Modorcsea Lascu 
Juont s tărsai vegrehajtâst szenvedd elleni 288 kor. 40 fii. (144 frt. 20 
kr.) t6ke koveteles 6s jârulekai irânti vâgrehajtâsi iigyăben a sârkănyi 
kir. jâtâsbirdsâg teruleten lev6 Grid' kdzsegben fekvd, a gridi 363. sz. 
tljkvben A f 4866/6 hrsz. ingatlanok Modorcsea Lascu Iuont illetd ju- 
talăkâra 630 kor., a 4866/28 hrsz. ingatlanboli ugyancsak nevezettet il- 
leth jutal&kra 1278 kor., a 4866/35 hrsz. ingatlanbâl ugyancsak neve- 
zettett illetd jutalekra 750 kor., a gridi 146 sz. tljkvben Urdea Bukur
Salomia sz;. Popa, Bucur Urdea, Urdea Niculae, Urdea Anna es Urdea
Bucura neveiken ăll6 262, 263 hrsz. egăsz ingatlanra 332 korona, a

609 hrsz. ingatlanra 58 kor. 5179 hrsz. ingatlanra 6 kor.
3032 r> 12 » 5940, 5941 ,, 15 52 55
3877 n 110 fl 7556 55 w 38 5)
4158,4159 w n 108 n 7570 55 55 12 5?
4294 n n 24 ii 7577 55 55 20 51
1315 n 18 n 8040 55 15 32 5?
3862/1 11 11 18 ii 8186 55 11 10 U

3923 11 ii 8 ii 8255 55 n 46 H

4227 11 n 22 ii 8261 55 n 34 It

4352 J1 n 30 ii 8310 55 51 102 n

4566,4569 » ii 24 ii 8325 55 r 36 51
^5°4, 4595 ii n 34 n 8512 51 51 32
4634, 4635 ii n 8 5? 8530 55 55 22 n

4721 n 160 n 8612 51 55 46 5t
4724, 4725 1) ii 34 n 8624 55 JV 42 55

4731 55 ii 10 n 8694 11 11 30 55
4742 V n 4 w 8907 55 11 12 5?
4760 11 ii 18 55 9663 n 11 10 n
4763,4764 n n 66 55 9775 ii 11 30 ir

5039 5040 n n 22 55 9901 ii 11 68 ir

5048 w ii 12 55 10126 51 11 40 55

5171 r n 32 55 10222/1 15 11 58 55

ezennel m egâllapitott kikiâl tâsi ârban az ărverâst elrendeltetik, es
hogy a fennebb megjelolt ingatlan 1900 evi âprilis ho 18-ik napjăn delelot 
9 orakor Grid kozsegăben megtartando nyilvânos ârveresen az utdajăn- 
latot tevO Fogaraemegye ărva-alapja Altai igârt 39 kor. 38 filben (19 fit 
69 kr.) aloi nem fognak eladatni s mâs vev6 hiânyâban uto ajănlatot 
tevo vevonek fog tekintetni, m6g akkor is ha az ârver6sen nem jele- 
nik meg.

Arvereznl szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-At 
kâszpânzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolvammal 
szâmitott ea az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz. alatt kelt ipaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelOlt ovadekkepes ertâkpapirban 
a kikuWtt kezăhez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik Ș-ea 
brtelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl eldleges elhelyezeserdl kiâlli - 
tett s^abâ'ys'erii elismervenvt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1900. 6vi Januâr h6 9-en.
A kir. jbirosâg mint telekonyvi hatosâg

C8ÂSZÂR
908.1 kir. albire.
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ABONAMENTE
l.A„GAZETA THAHSILVAETIBP

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. 
un an

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

3
6

12

fl. 
fl.
fl.

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe ’an
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X
M 
X
§
X

X

fl. -
fl. -

50 cr.

2
1șese luni.

trei luni .
Pentru România și strâinâtate:

an.........................  8
șese luni................................................4
trei luni .

»

prin

franci, 
franci.

. 2 franci, 
Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 

mandate poștale.
Comnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 

a ercie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

XXX
X
K

K

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


