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Ofensiva Burilor
Sorții resboiului s’au întors pe 

neașteptate ârăși în favhrea Burilor, 
picem pe neașteptate, fiind-că t6tă 
lumea era de credință, că numai la 
granița Transvaalului Burii vor opune 
armatei agresorilor englesi o resis- 
tență desperată, ținendu-se mereu în 
defensivă, pănă ce numai vor fi în 
stare se împedece năvala puternică 
a dușmanului.

Nimeni nu se aștepta înse, ca 
înainte de ce s’ar fi pus în mișcare 
armata de sub comanda lordului 
Roberts, concentrată la Bloemfontein, 
Burii se ia ofensiva și se o ia c’un 
succes estraordinar punend pe En- 
lesi ârăși într’o situațiune critică. 
Mai ales (nu se putea prevede 
o astfel de întorsătură în nisce mo 
mente, când Burii avură nenorocirea 
se pibrdă pe comaudantul lor, pe 
marele strateg Joubert, care i-a 
condus de atâtea ori la victoriă.

Der se vede, că așa a f^st scris, 
ca acest resboib crâncen și neegal 
din Africa de sud, se aducă surprin
deri nouă, pentru-ca cu o nouă stră
lucire se iese la ivblă vitejia bravi
lor și inimoșilor cetățeni ai celor 
două republice și dreptatea causei, 
pentru care luptă cu atâta curagiu 
și abnegare.

Ventul, ce suflă peste continen
tul nostru învechit în păcate de pe 
câmpul de bătae, pe care micul po
por al Burilor își apără libertatea și 
esistența sa, pare că curăță aerul 
de miasmele, ce le-a produs epoca 
(jisă civilisată, în care a predominat 
în state axioma: forța primâză drep
tul ; pare că acestă adiere este o 
soliă a provedinței pentru ridicarea 
moralului popbrelor celor desmoște 
nite, nedreptățite și dripite prin forța 
brutală. Și ori cât de puține semne 
se văd din partea puternicilor lumii 
de a înțelege acăstă admoniare a 
provedinții poporelor și a-se gândi 
serios la marea culpă, ce zace din 

seculii trecuți pe umerii lor și la 
îndatorirea, ce o au, de a îndrepta 
păcatele și stricăciunile trecutului 
prin apărarea celor slabi, dăr vred
nici de libertatea și de drepturile 
lor, speranța încă nu este pierdută, 
că sortea nu voesce ca eroicul po
por al Burilor se piără fără milă 
dimpreună cu libertatea și cu drep
tul lui.

Pănă mai eri alaltăeri oștirile 
englese erau, cari amenințau din 
tăte părțile pe Buri și astăfli chiar 
și foile din Londra recunosc, că ca 
pitala statului Oranje, unde se află 
centrul armatei englese, este ame
nințată de Buri, cari au început o 
mișcare de ofensivă plină de energiă 
pe totă linia.

Burii ies ca din păment pretu
tindeni și aci atacă neprevăzut de
tașamente englese pe la spate, le ia 
tunurile și le face în cea mai mare 
parte prisoniere, aci le atacă în flan
curi, aci le taie comunicația cu gro 
sul armatei englese și altele. Pretu
tindeni ei se luptă c’o bravură ad
mirabilă și c’o energiă ca și când 
numai acum ar fi întrat în resboiu 
și n’ar fi îndurat deja de o jumătate 
de an ștrapațele lui.

Chiar și criticii militari cei mai 
însemnați filo-englesi recunosc, că 
mareșalul Roberts cu armata sa se 
află într’o situațiune într’advăr ne
favorabilă și că de ocamdată nici 
nu pote lua ofensiva pănă ce nu-i 
vor sosi nouă întăriri, cari să în- 
locuescă trupele obosite și slăbite.

Dăr divizia a opta, cea din 
urmă dintre trupele regulate, ce le 
posede Anglia, nici n’a -sosit totă 
în Africa, și va trece încă mult timp 
pănă ce ea va pută fi pusă în miș
care pe câmpul de bătaie. De altă 
parte ăstea mareșalului Roberts a 
fost paralisată în operațiunile ei și 
prin faptul, că i-s’a nimicit cea mai 
mare parte a cailor din causa mul
telor strapațe și a climei nefavorabile.

In asemeni împrejurări se pote 
precjice cu siguranță, că răsboiul va 
dura încă mult timp și că nici nu se 
mai pbte prevedă când se va sfîrși. 
Cu cât însă durata lui va fi mai 
lungă, cu atât situațiunea Angliei 
va deveni mai critică și speranțele 
Burilor, că totuși în cele din urmă 
causa lor nu va fi cu totul pierdută, 
vor deveni mai îndreptățite.

' Floricele din era lui Szell.
Sub rubrica acăsta vom aduce de afli 

încolo la cunoscința cetitorilor noștri în
tâmplările dinăuntru, ce caraoteriseză mai 
mult spiritul și direcțiunea politicei guver
nului Szell față cu naționalitățile și în spe
cial față cu noi Românii.

*
Seim, că nu de mult, cu ocasiunea 

desbaterei budgetului cultelor, ministru- 
președinte Szell s'a solidarisat cu politica 
de culte și instrucțiune publică a colegului 
său Wlassics, omul de odinioră al lui Banffy. 
Ou acea ocasiune Szell a mai constatat, că 
Wlassics și în timpul concediului n’a înoe- 
tat de-a dirigia resortul său, dând cuvin
tele de ordine.

Etă câte-vaisprăvi de ale lui din acest 
interval:

La culte.
O circulară a Consistoriului archidie- 

cesan din Blașiu notifică, că pe anul 1899 
s’a asignat pentru clerul acestei archidiecese 
un ajutor de stat în sumă de 46.320 fl. 
Acăstă circulară împărtășesce și lista preo
ților ajutorați și sumele, ce le primesc.

Precum s’a fost anunțat mai de mult 
din partea guvernului, așa (jisa milă împă- 
rătăscă de 18,000 fl. a fost comassată cu 
noul ajutor, ce se dă pe basa legei dela 
1898 art. XIV privitor la întregirea sala
riilor preoțesc!, în care se cjice cu privire 
la preoțimea romano-catolică și greco-ca- 
tolică, că pănă la regularea definitivă a 
congruei, se pot da după prescrisele numi
tei legi ajutăre de stat și pentru întregirea 
venitelor preoțimei acestor confesiuni. Așa

dar în suma de 46.320 fl. este cuprinsă și 
„mila împărătăscă*.

In circulara Consistoriului din Blașitt 
nu se mai amintesoe nimio de vidimarea 
chitanțelor din partea solgăbirăiatelor. Din 
acăstă împrejurare foia bisericăscă din Blașiîi 
conchide, că vidimarea solgăbirăescă nu se 
mai cere pentru împărțirea de față și că 
acăsta ar fi resultatul unor pertractări din
tre Consistor și guvern. In căderea clau- 
sulei de vidimare amintita foiă vede șter
gerea condițiunei celei mai umilitore.

Nu întârdie însă foia din Blașifl a 
constata prin circumscriere, că noua con- 
dițiune, ce se pune și care este semnalată 
și în circulara consistorială, e tot așa de 
umilităre.

Se pretinde adecă, că banii dațl ca 
ajutor sâ se espedeee din partea Consistoriului 
la adresa fie cărui preot prin postă, de unde 
urmăză, că vidimarea solgăbirăilor se supli- 
nesce prin controlul oficielor poștale.

Va să dică neîncredere și ărășl neîn
credere !

Se asigură, că mulțl dintre solgăbirăi 
oereau la vidimare tacse anumite, aceste abu- 
surl s’au încunjurat der prin controlul pos
tai. Dăr pentru ce acest control ? Unde 
rămâne autoritatea Consistoriului și juris- 
dioțiunea lui neștirbită, dăcă nu ’i se pot 
încrede 46.320 fl. ?

Etă după „Unirea*  situațiunea, ce se 
creăză prin știrbirea jurisdicțiunei Consis- 
toriilor:

„Oonsistoriile nu pot să scotă preten- 
siunile lichide și legale dela preoții subor- 
dinați din competințele lor preoțescl, ci 
sunt avisate la întrevenirea și grația auto
rităților civile....*

Foia din Blașifl evită de a trage din 
acest fapt conclusiunea cu privire la poli
tica, ce o urmăresce guvernul prin astfel 
de disposiții monstruose. Să o tragem noi : 

Guvernul nu dă ajutorul de stat pentru 
întărirea autorității și disciplinei morale în 
biserică, ci numai și numai pentru întărirea 
puterei și influenței sale proprie.

Dăr acum vine ce vine:
Circulara Consistoriului spune, că acesta, 

afară de trei, a propus pe toți preoții archi- 
diecesanl spre a se întregi venitul' și-„a

FOILETONUL „GAZ. TRANS*.

Flora și Floriile.
De G. Popa.

Duminecă înainte de PascI, biserica 
creștină, cea de răsărit, prăsnuesce intrarea 
Mântuitorului în Ierusalim. Poporul nu- 
mesoe sărbătorea aoăsta Florii. După în
vierea miracuiosă a lui Lazar din Bethania, 
„mort deja de patru di!e și așrcjat în gropă, 
Isus a plecat cu ucenioii săi spre Ierusa
lim, fiind-că își tocmise și-și alesese lui și 
ceasul și vremea muncilor — după cum 
ni-se spune în Cazania acelei Dumineci — 
atunol când aveau Jidovii obiceiu de a 
junghia mielul Pascilor, în 14 ale lunei lui 
Martie*.

„Și oând se apropiară de Ierusalim 
și veniră la Bethfughe, la muntele măslini
lor, atunci trimise Isus pe doi ucenici di- 
oăndu-le : mergeți în satul, ce este înain
tea vostră și îndată veți afla o asină le
gată și un mâne cu densa-, deslegând adu- 
ceți-i la mine. Și dăcă cine-va va dice 
ceva, spuneți că Domnul are trebuință de 

ele și îndată le va trimite. Er acăsta s’a 
făcut, ca să se împlinesoă, ce s’a rostit 
prin profetul, care flice: Spuneți fiioei Sio- 
nului, ătă împăratul tău vine la tine, blând 
și călare pe asin și pe mâne, fiul celui de 
sub jug*.

„Ducându-se dăr uoenicii, și făcând 
după oum le poruncise Isus, aduseră asina 
și mânzul și șl puseră de asupra lor vest
mintele și el se aședâ, pe densele. Er par
tea cea mare de glătă așterneau vestmin
tele lor pe cale și alții tăiau ramuri de co
paci și le așterneau pe cale. Și glăta mergea 
înaintea lui și cari veniau după densul stri
gau (jicend: Osana, fiul lui David, bine-cu- 
vântat este cel ce vine în numele Domnului, 
Osana întru cei de sus. Și intrând el în Ie
rusalim se mișcă totă cetatea dicând : Cine 
este acesta? Er glotele fliceau : Acesta este 
profetul, Isus din Nazaretul Galilei**).

Scriind tot despre aceeași împrejurare 
și evangelistul loan, ne spune, „unii au aș
ternut vestmintele lor de călca asinul lui 
Christos, alții au luat stâlpărl de finic și au 
eșit întru întâmpinarea lui***).

Amintirea prețiosă a aoestui însem
nat eveniment din viața lui Isus, îl sărbă
torim noi creștinii la Florii (Pâques fleu- 
ries, dominica palmarum, Dimanche de 
Rameaux, Palmsonntag).

Din cele două evangelii citate mai 
sus desprindem mai ales următorele mo- 
rhente importante: întâiQ, că la intrarea 
Domnului în Ierusalim,, poporul a fost cu
prins de o nespusă bucuriă, căci glota l’a 
întâmpinat cu strigăte de Osana; al doi
lea, că Isus și-a făcut intrarea în cetatea 
lui David călare pe o asină, și al treilea, că 
mulțimea tăia ramu>l de copaci, stâlpărl de 
palmier fenician și îi eșiau întru întâm
pinare.

In biserica răsăritului prăsnuirea in
trării triumfale a lui Christos și sfințirea 
palmierului s’a introdus din cele dintâiti 
vremuri ale creștinismului, în cea de apus 
însă ou câte-va secole mai târejiu.

Dăr în ambele biseriol, bucuria cea 
mare a primilor entusiaștl adepțl ai lui 
Christos a făcut, ca Floriile să rămână o 
sărbătăre de veseliă, de bucuriă generală, 
deși prăsnuirea ei cade în păresiml, în mij
locul postului celui mare. De aceea astăql 

Dumineca Floriilor nu este, oa tote oele- 
lalte Dumineci de peste an, înoeput de săp
tămână, nici nu face parte din săptămâna 
mare, hebdomas poenosa său nigra. Acăsta 
începe numai a doua <|i, Luni. Pentru ace
lași cuvânt, probabil, la Florii este, cum 
se 4>ce, slobod de vin, pesce și unt-de- 
lemn.

O procesiune cu măgarul de palmier, 
Palmesel procession, a dăinuit multă vreme 
în biserica creștină din Rusia și în special 
la Moscova sărbătorea s’a prăsnuit pănă la 
începutul secolului trecut, ăr în unele părți 
ale Germaniei pănă la înoeputul văoului 
nostru.

La noi, probabil, procesiunea acăsta 
n’a esistat niol-odată. Măgarul a fost la 
Români în tote vremurile o raritate. Un 
măgar de lemn se scotea pe strade cu 
mare alaifi. Poporul îl însoțea în urmă, 
având ramuri de palmier în mâni. Astătjl 
obiceiul este părăsit cu totul, amintirea lui 
intrând în domeniul istoriei.

("Va urma.) 
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arătat, cât i-ar compete fiă-căruia, conform 
prescrierilor Iegei din 1898 art. XIV.

Guvernul însă a șters din lista Oon- 
sistoriului 144 preoți. Propunerile Consisto
rialul nu le-a luai în nici o considerare. Preoți 
cu benefioii relativ bune au primit sume 
mari, pe când preoți reu dotați n’au 
primit nimic, ori au primit numai 
sume bagatele.

Cașul acesta mai nou le este ounos- 
out cetitorilor noștri. Ceea ce însă n’a mai 
amintit de astă-dață foiâ din Blașifi este, 
că guvernul a asignat sume relativ mari ca 
ajutor tocmai preoților celor mai slabi, mai 
puțin cualifcațl și fără nici un merit.

Firesce, că în fața unei astfel de pro- 
cederl, foia bisericâsoă protestâză: 1) pen- 
tru-că vatemă legea positivă; 2) pentru-că 
vatămă echitatea (dâr dreptatea lui Szell 
unde rămâne?); 3) pentru-că vatămă chiar 
și interesele bine pricepute ale guvernului.

Interese „bine pricepute14 ? La ce han- 
tătar ar mai fi și aceste interese, când gu
vernul unguresc în starea de plâns, în 
care se află, di și nopte nu e preocupat de 
alt gând, deoât de-a documenta prin fap
tele sale, că lucreză cu trup și cu suflet 
pentru interesele rău pricepute ale haitei 
șoviniste din țâră, care-1 duce de nas și-l 
jocă ca pe un urs!

La instrucțiunea publică.
Cetitorii noștri cunosc cașul eliminării 

unui școlar din a V-a classă a gimnasiului 
din Blașiii dela tote gimnasiile din Ungaria 
pe ouvânt, că a făout „agitațiă14. Acesta 
este isprava cea mai nouă a ministrului 
Wlassics, ce a făout’o din Tirol, uude-șl 
oaută de sănătate, ca să-i mai trâcă de urît.

Ea ne aduce aminte de eliminarea 
studeutului academic dela Orada-mare Bol- 
caș. Mai are ore-care înțeles cel puțin ca 
un tinăr matur dela o academiă să fiă luat 
la ochi pentru manifestarea unui naționa
lism înfierbântat, dâr ce agitația pote face 
un școlar din clasa V-a lioeală?

Mai bine însă vom pută apreția noua 
faptă vitejâscă a ministrului Wlassics și 
mai bine se ilustrâză politica neputinciosă 
a acestuia de-a face proselițî pentru așa cjisa 
idee de stat maghiar prin terorisarea bru
tală a tinerimei nâstre de tâte gradele, care 
manifestă cât de puțin simț românesc, oele 
ce le comunică foia română din BlașiQ pri
vitor la genesa persecuțiune îndreptată în 
contra tinerului școlar gimnasist. Etă ce 
s’a petrecut:

„In Septemvre anul trecut se înscrie la 
gimnasiul nostru între alții și Zaharie Da
vid, venit dela gimnasiul de stat din Gherla. 
Băiatul după chip și înfățișare e blând și 
blăjin, sărac și paolnio.

„Dâr abia trece o lună și direcției 
gimnas. din loc ’i se transmit câte-va scri
sori private desfăcute de direcțiunea gim
nasiului din Gherla. Scrisorile erau de a 
unor școlari venițl de acolo, adresate foști
lor conșcolarl.

„In una din sorisorile acestea elevul 
David, în termini cam aspri, se năpus- 
tesce asupra unora dintre profesorii din 
Gherla, tiind-că l’au luat la ochi, pentru 
că l’au găsit cetind românesee; și au dat 
într'un notiț de al lui peste un pasagiQ din 
„Sentinela românău. El îi îndâmnă să vină 
în Blașiii, fiind-că aici sunt altfel de omeni.

„Direcțiunea de aici, provocată să in
troducă cercetare și să pedepsâscă pe cei 
vinovațl, șl-a făcut datorința, așa după 
cum i-a dictat simțul de dreptate și tactica 
pedagogică oerută în astfel de cașuri. Minis
trul de culte și instrucțiune publică însă nu 
s’a mulțumit ou sentința adusă de profesorii 
noștri, ci pe numitul elev l’a eliminat nu 
numai din Blașîu, ci din tote școlile medii 
din țeră, pe motivul, că agită contra 
statului maghiar14.

Cetiți și vă convingeți despre „bunele 
intențiunl14 ale guvernului față cu Românii.

Pretensiunl militare. Soim, că în 
Viena s’a ținut un mare consiliul de mi
niștri comun, care timp de trei d^e s’a 
ocupat ou pretensiunile militare ridicate de 
ministrul comun de răsboih pentru armată 
și marină. In prima conferență, ținută la 
5 Aprilie, ministrul Krieghammer să fi de
clarat, că introducerea tunurilor cu tir re
pede și ridicarea contingentului armatei nu se 
mai pote amâna. Miniștri președinți Koer- 
ber și Szell, precum și cei doi miniștri de 

finanțe, au fost contra pretensiunilor ridi
cate de oficiul de răsboiîi. Ei însă au con- 
ces ca pentru scopuri marine să se voteze 
cu 3 milione mai mult. In urma acâsta s’au 
produs divergențe și se susține, că la înce
put Krieghammer ar fi declarat, că dâcă nu 
i-se împlinesoe dorința, el respinge dela 
sine orl-ce răspundere și-și dă dimisiunea.

In oonferența a doua din 6 Aprilie 
s’a continuat desbaterea asupra budgetului 
comun și s’a făcut un compromis, prin care 
s’a putut înlătura de astă-dată periculul 
unor pretensiunl esorbitante. Compromisul 
acesta constă însă numai într’o simplă 
amânare. — Sâmbătă în 7 Aprilie oonfe- 
rențele s’au încheiat, stabilindu-se proieo- 
tele, ce au să fiă înaintate delegațiunilor. 
Se afirmă, că ministrul comun de răsboiă 
șl-a redus în mod însemnat pretensiunile, 
așa că în noul budget pentru armată se 
va lua un spor oorăspuncjător situațiunei 
financiare din ambele state dualiste.

Bulgaria—Muntenegru —Rusia.
Se soie, că principele bulgar Ferdi

nand a călătorit la San-Remo, pentru-oa, 
după cum asigură foile ofioiâse, să-și oer- 
ceteze copiii.

O scire telegrafică din Constantinopol, 
cu data de 6 Aprilie, face cunoscut, că 
îndată după reîntorcerea sa în Bulgaria, 
principele Ferdinand va merge la Peters
burg, pentru a face o visită curții rusesel. 
Din incidentul acesta va pleoa la Peters
burg și ambasadorul rusesc din Constanti- 
nopol, Sinovjev, ca să fiă de față la visita 
principelui.

Se mai susține, că de-odată ou Fer
dinand, va pleca la Petersburg și agentul 
diplomatic rus Rachmetjtv din Sofia.

Despre călătoria ministrului bulgar 
de răsboiîi în Rusia foile rusesel scriu cu 
mare însuflețire. Ministrul Paprilcov a tre
cut prin Odessa, unde i-s’a făcut primire 
strălucită. In onorea lui s’a dat și un ban
chet la clubul ofițerilor. 0 astfel de pri
mire i-s’a făcut lui Paprikov și în Kiev, 
unde a fost ospele guvernorului ruseso. El 
a sosit alaltăerl în Petersburg, unde va aș
tepta sosirea principelui Ferdinand, oare 
se va întâmpla după Pascile răsăritene.

îndată după sosirea lui la Petersburg, 
ministrul bulgar a fost primit de Țarul 
Nicolae.

*
Intr’aceea se vestesce din Cetinje, oă 

după Pascile răsăritene va pleoa și princi
pele Nichita la Petersburg. Călătoria aoesta, 
care concade ou aceea a principelui Fer
dinand, nu se faoe numai din întâmplare, 
oi din causă, ca convenția dintre Bulgaria 
și Muntenegru referitore la Macedonia să 
primescă așa dicând consfințire din partea 
Rusiei.

Atâta spune telegrama din Cetinje. 
Se mai susține însă, că voiajul prinoipelui 
Nichita ar sta în legătură și ou un împru
mut, ce vrâ să-l contracteze Muntenegru 
în Rusia.

Sentința în afacerea Hallier.9
In 24 Martie st. v. (6 Aprilie n.) a. 

c. tribunalul de arbitri instituit pentru a 
judeca în afacerea Hallier a dat sentința 
sa și a cetit’o în ședința publică în pala
tul Curții de Compturl.

Tribunalul de arbitri, oonstituit din 
d-nii: Mihail C. Șuțu, arbitriul guvernului 
și președintele tribunalului; W. Leemans 
superarbitru și H. Maoffre arbitrul lui Hal
lier, au dat sentința în unanimitate.

Tribunalul de arbitri a rostit, sorie 
„Epoea14, o hotărîre, prin care pretențiu- 
nile antreprenorului, păsluit și răsfățat, 
sunt reduse la minimul posibil, la justa lor 
valore. Din 18 miliâne, cât cerea Hallier 
tribunalul nu i-a acordat, deoât a treia 
parte, 6.226,632 lei și 91 bani, în care 
sumă se cuprinde și garanția (cauțiunea) 
antreprenorului, reținerile, ce ’i-s’au făcut, 
costul materialului, al instalației, mașine- 
lor, uneltelor, carierei dela Canara, jumă
tate din onorarul arbitrilor (oare face în 
total 72.000 lei) eto.

„Nu statul român deci, ci antrepre
norul Hallier a fost osîndit14.

iltă ce cetim ou privire la impresiu- 
nea, oe a făcut’o sentința tribunalului arbi
trar în „Apărarea Națională14:

Sentința tribunalului arbitral a pro
dus o bună impresiă în publio. In cele șâse 
miliâne acordate, este cuprinsă și garanția 
depusă de Hallier, și care e9te aprope un 
milion. Apoi s’a mai ținut în sâmă și ma- 
șinele utensibile și materialul, ce a lăsat 
Hallier la portul Constanța.

Se dice, că supra-arbitriului Leemans 
se datoresce în mare parte aoestă solu- 
țiune, care lasă pe Hallier în stare de fa
liment, căci pănă aoum are popriri pentru 
mai mult de 9 milione.

Conservatorii sunt entusiasmațî de re- 
sultatul procesului, âr liberalii cjic, că aoest 
resultat se datoresce în parte și scrisorii 
d-lui Sturdza.

Conservatorii tăgăduesc acâsta și <ji°, 
că opinia arbitrilor era deja făcută și că 
scrisdrea d-lui Sturdza, prea târdiă, a ve
nit după închiderea desbaterilor și după 
descinderea dela Constanța.

Sentința s’a pronunțat asâră la ora 5, 
în sala curții de Compturl, unde advocații 
statului român și d-1 Hallier fuseseră re
pede chiămațl de d-1 Șuțu.

După cetirea sentinței, d-1 Șuțu a co
municat acâstă sentință d-lui Lahovari la 
orele 7 săra.

*
Cu tote, că diarele au dat în ediția 

de diminâță soirea, că sentința în afacerea 
Hallier e de 6 miliâne 223,000 lei, în ulti
mul moment aflăm, oă suma, la care a fost 
condamnat statul să plătâscă lui Hallier, 
este următorea:

5.470,623 lei și 20 bani, din care
1,319,544,94 bani se vor plăti acum.
2,075,544 peste 3 luni, âr restul peste 

6 luni.

— 21 Martie.

Ședința festivă â societăților de leo- 
tură dela gimnasiul și dela școla comer
cială română din loo, s’a ținut erl, începând 
dela ârele 3 p. m. și pănă la 5. Deși tim
pul era ploios și forte nefavorabil, sala era 
înțesată de public, domni și dame, âr ga
leria era ocupată de tinerime școlară. Pro- 
ducțiunea peste tot a fost bine succâsă.

Pentru masa studenților dela șcâ- 
lele medii și superiâre române din Brașov 
au mai întrat: Dela institutul de credit și 
econ. „MurășanuP din M.-Radna 10 cor.', dela 
D-1 Dem. Ganea parooh gr. or. în Semlac 
4 corâne-, dela D-1 protopresbiter al Lipo- 
vei Voicu Hamsea, întru amintirea cumna
tului D-sale Laurențiu Maximilian, 20 co- 
râne- dela „Parsimoniau instit. de econ. din 
Bran 10 corâne.

Primâscă nobilii donatori cele mai 
vii mulțămite. — Direcțiunea șcălelor.

Jidani imigranți. Din Deșiii i-se 
scrie lui „Budapesti Hirlap14, că emigrarea 
Jidanilor din România este o adevărată 
calamitate pentru Ardeal. Foia ungurescă 
dice, că cei mai mari oontrarl ai acestei 
imigrări sunt înșiși Jidanii de aid, oarl 
simt, că le vine primejdia pe cap, dâcă 
cei chiămațl nu vor lua măsuri de a îm- 
piedeoa imigrarea., Iu orășelul Deșiii, scrie 
corespondentul numitei foi, să văd mai ales 
nâptea în o stradă locuită de Jidani, lungi 
cară polonese în care sunt pachetate familii 
întregi. Aceste „venituri14 nu 6e arată cjiua, 
ci numai nâptea, și nu es la stradă, decât 
după-ce și-au aruncat caftanele. După-ce 
și-au sohimbat portul, se duo și se așâcjă 
pe la sate, unde îșl deschid prăvăliore cu 
oârciume, în care bietul popor suge veninul 
jidovesc. — Atragem atențiunea cărturarilor 
noștri de pe la sate asupra acestei primejdii, 
care amenință mai ales poporul nostru.

Cărți românescl oprite. Etă cea 
mai nouă disposișiune a lui Coloman Szell, 
ca ministru de interne privitor la două 
publicațiunl, una apărută în 1898, alta anul 
trecut în România. Cea dintâifl este tra
ducerea în românesee a eminentei luorărl 

juridioe a lui Dr. Rudolf de Ihering „Lupta 
pentru drept“, traducere făcută de d-1 Teo
dor V. Păoățianu (Buouresol 1898); a doua 
este broșura „1 Romani a Romau. La or
dinul lui Szell, aoestor publicațiunl li-s’a 
detras debitul postai pe teritoriul țărilor 
coronei ungare. — Cum-că „lupta pentru 
drept14 nu oonvine nici sistemului lui Szell, 
când e vorba oa Românii să se însuflețâsoă 
de ea, o mai înțelegem. Dâr ce are minis
trul de interne unguresc cu manifestația 
latinității Românilor la Statua lui Train, 
acâsta nu o va înțelege nimenea, afară de 
d-1 Szell.

Br. Ivor Kaas și partida poporală. 
„Alkotmâny14 publică cu o deosebită satis
facția o sorisâre a cunosoutului publicist 
br. Ivor Kaas adresată președintelui parti
dei poporale declarând, că în urma enun- 
oiațiunilor ministrului președinte Szell pri- 
vitâre la politica bisericâscă, întră în par
tida poporală, oare în Ungaria singură 
apără creștinismul. Asta o face cu atât mai 
vîrtos, că vede cum partida liberală dela 
putere, din care de altmintrelea făcuse odată 
parte și br. Kaas, nu voesoe să vindece 
ranele, ci se opune a-se depărta din corpul 
națiunei maghiare veninul politicei biseri- 
cescl și în loc de aoesta doresce a conserva 
ruinarea. — Mai amintim, că br. Kaas a 
fost membru al ultimului sinod aug. evang., 
așa-dâră e protestant.

Avisul, ce-1 publicăm pe pagina a 
treia și care vine dela un vechili amic al 
nostru, dela d-1 doctor îu medicină loan 
Hosanu, ne îndemnă să salutăm cu bucuriă 
hotărîrea oe a luat’o de a se stabili cu fa
milia în Brașov. Pe oât am înțeles, la 
acesta hotărîre a contribuit mai cu sâmă 
nobila țintă, oe și-a pus’o, de a-șl cresoe 
cei doi fii ai săi în scole românescl. Urăm 
amicului nostru să-și realiseze dorința cu 
succes și să se simtă bine și mulțamit în 
mijlocul nostru.

Librete pentru opera „0 nopte în 
Granada14. Atragem atențiunea cetitorilor 
noștri, că din incidentul representărilor 
operei „O nâpte în Granada“r date de Reu
niunea nâstră de cântări se pun în vân
zare librete (cărticele, cari conțin textul 
operei) germane și românescl. Libretele cu 
text românesc se află de venrjare în libră
ria W. Hiemesch și costă 10 or., âr librete 
ou text german se află de vândare în li
brăria H. Zeidner și oostă 12 cr.

Linia ferată Turna - Rosa-Bucu- 
reset Linia ferată între Ardeal și România 
ce trece peste Turnul-Roșu, era să se pre- 
dee folosinței publice încă la 1888, dâr 
fiind-că terenul în România a fost fârte 
greu de lucrat, aoâsta nu s’a putut întâmpla 
la acel termin. Aoum se d’ce> c& ȘÎ Ro- 
mânia și-a terminat lucrările și, că dela 
15 Iunie a. o. se va deschide linia nouă 
Turnu-Roșu-Bucurescl. ’ '■>.

Regina Angliei în Irlanda. Pe la 
sfîrșitul săptămânei trecute a sosit regina 
Angliei, Victoria, în Dublin, capitala Irlan
dei. De patru-cjecl de ani încâce, acâsta 
este a doua călătoria a reginei în Irlanda, 
țâră robită, de oare nu șl-a adus aminte 
decât acum, când marele imperiu britanio 
este încurcat în răsboiul cu Burii. Călăto
ria reginei are, după tâte semnele, și o mi
siune politică. Prin presența ei vrâ să po- 
tolâsoă spiritele adânc mâhnite ale Irlan- 
desilor și ar vrâ să răsplătâscă vitejia re
gimentelor irlandese, cari s’au luptat ou 
oele mai mari sacrificii la Spionskop și 
Magerfontein. — Din incidentul sosirei re
ginei în Dublin, mai multe regimente au 
fost chiămate atât din Anglia, cât și din 
Irlanda. Poliția munioipală a fost înloouită 
și garda orașului a fost încredințată auto
rităților militare. Interesant este, că primă
ria Dublinului a refulat să presinte reginei 
sabia orașului. Asociațiunile naționale irlan
deze au ținut un meeting, votându-se o or
dine de (j’> care se dice între altele: 
„Uonvocăm pe toți aceia, pe oarl îi revoltă 
jugul Angliei, să vie să protesteze în sâra 
sosirei reginei într’un meeting public și să 
se unâscă ou noi într’un mare cortegiu, 
oare să străbată străzile orașului11. In si- 
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tuațiunea aoâsta, se așteptă a-se petrece 
mari agitațiuni și neliniști în spiritele ir
landeze.

Logodna principelui bulgar. Din 
Miinchen se anunță, că Ferdinand, princi
pele Bulgariei, oare de present petreoe în 
San-Remo, unde a mers să-și cerceteze 
copiii, se ya logodi cu marea ducesă de 
Rusia, Elena, nepota de soră a Țarului. 
Marea ducesă e de 19 ani și e fiioa a pa
tra a marelui duoe Vladimir, unchiul Ța
rului, și a marei duoese Maria Pavlovna.

Atentatul din Bruxella. Sipido, 
care a atentat asupra vieții principelui de 
"Wales, a declarat înaintea judelui instruc
tor, că atentatul l’a făcut conform hotărî- 
rei legei anarchiste, care hotărîre, cpce, au 
adus’o mai mulțl membri întruniți fiind 
într’o oârciumă aprope de Waterloo și el, 
Sipido, a fost încredințat cu ducerea în 
îndeplinire a atentatului. Sipido refusă a 
descoperi pe oomplicl. Sipido spune, că în 
revolver a avut 6 glonțe și pe tâte le des- 
oăroa asupra prințului, decă nu era deținut. 
Pănă acum au fost deținuți trei complici 
de ai lui, anume Meert, despre care se sus
ține, oă ar fi încărcat revolverul lui Sipido, 
și alți doi, Meyr și Pitchot, cari au fost 
autorii morali ai atentatului. Părinții lui 
Sipido rogă pe regina Victoria și pe prin
cipele de Wales, prin câte-o telegramă, să 
ușureze pedâpsa fiiului lor.

Dela Academia Română.
Secțiunea istorică a Academiei ro

mâne a determinat subiectul pentru con
cursul din fondul Adamachi. Acest subiect 
este : „Poporul român din Transilvania și 
Țăra ungurâscă dela secolul al IX-lea, pănă 
in ițilele nosire Evoluțiunea lui națională, cul
turală, economică, socială'i, etc.

Premiul de 5,000 lei se va acorda în 
anul 1905 celei mai bune luorărl.

*
Sâmbătă s’a ținut ședință lai și45 m. 

d. a. Au luat parte la acâstă ședință 20 de 
membri ai Academiei.

D-l Al. Xenopol, a luat cuvântul cel 
dintâitt, făcând comunicări Aoademiei asu
pra cărții istoricului Maghiar Barta: „Un
garia și România înaintea istoriei.11

In acâstă analisă, d-l Xenopol șl-a 
■esprimat mirarea, oum se pot afirma luorurl 
desmințite de istoriă de acum o mile 
de ani.

D-sa a combătut tote părțile defavo
rabile Românilor din studiul istoricului 
maghiar.

După d-l Xenopol, a luat cuvântul 
d-l Gr. Ștefănescu, vorbind despre zoologiă 
și legende, demonstrând ou numărose oita- 
țiunl strînsa legătură dintre studiul zoolo
giei și legendele populare.

Ședința s’a ridicat la ârele 3.
*

Alegeri de membrii. Din București ni-se 
■scrie: Secțiunea literară a Academiei a candi
dat pentru cele douâ locuri vacante de mem
bri ordinari, pe următorii membri cores
pondenți : N. Filipide, profesor la universi
tatea din Iași, însărcinat de Academiă cu 
•compunerea noului dicționar al ei, — pro
pus de d-l Iacob Negruzzi; G. I. Ionescu- 
Gion, profesor în BucurescI, autor și publi
cist, — propus de d-l B. P. Hașdău ; loan 
Bian, profesor și bibliotecar al Academiei 
Române, — propus de d-l Titu Maiorescu. 
In locul vacant de membru corespondent: 
•George Coșbuc, distinsul nostru poet, pro
pus de d-l Iosif Vulcan. Alegerile în șe
dința plenară se vor face în săptămâna 
aoâsta.

Emigrare de Români la America.
Pe când la noi în țâră vin potop Ji

danii de prin Galiția și din alte părți, oa 
să-și găsâscă aici așezământ în paguba 

■ țăranului, pe atunci emigrările la America 
se înmulțesc cji de Ț ȘÎ iau proporțiunl în- 
spăimântătore. In fața acestei triste apa- 
rițiunl cei dela cârmă stau cu manile în 
sîn și nu fao nimic., ca să îmbunătățâscă 
sortea poporului muncitor, ci dimpotrivă ei 
mrcă impositele și măresc persecuțiunile 

contra elementului nemaghiar, care nu e 
aplecat a-se maghiarisa.

Un luoru dureros și pentru noi Ro
mânii chiar perioulos trebue să constatăm 
de astă-dată. Ideia emigrării la America a 
început să prindă rădăcină și în massa po
porului nostru. In privința acâsta âtă ce 
relatâză „Telegraful Român11 dela 5 April:

„Greutățile vieții, impositele grozave 
cătră stat, municipiu și oomună li-a făcut 
traiul nesuportabil, și sunt siliți âmenii în 
etatea cea mai frumâsă formal să ia lumea 
în cap. Din comuna fruntașă Pianul-de-jos 
au trecut la America peste 40 — 50 bărbați 
în florea verstei lor, ca să agonisâscă cele 
de lipsă pentru traiul vieții. Suut între ei 
și câțl-va Sași — dâr majoritatea celor 
emigrați o dau Românii.

„S’a dus ou mare greu capul de fa
milie și ou cheltuell de aprope 300 corone, 
pe cari li-a făcut pemnorând locuri, său 
vîndând cea din urmă vacă din ocol. Cur 
tea a rămas pustiă, ârba cresce în ocolul 
țăranului, unde odată se învârteau oâte 4 
boi și tot atâția junei și vaci de lapte — 
âr cop'il și mama așteptă ca tata să ago- 
nisâoă parale și să le trimită bani de drum

„Cei dela Budapesta nici nu cunoso 
stările nesuportabile și cel mult se gândeso 
cum ar pută ocroti pe Săoui, acești fii 
răsfățațl din patrie, — dâr să se cugete la 
Români, la sârtea lor, la îmbunătățirea 
stării lor economice, puține glasuri auto- 
ritative am audit, ca și cum Românii n’ar 
avă și ei titlu să fiă considerați și să li-se 
facă posibil traiul în țâra lor. Budgetele 
statului an de an cresc, plățile oficialilor 
se urcă, teatrele maghiare trebue și ele 
dotate binișor din visteria statului și câți 
funcționari de trâbă și fără trâbă, câți îm- 
piegațl cu sineoure grase, de toți se îngri- 
jesce cinstita stăpânire, numai țăranul, el 
sărmanul e dat uitării. Și emigrările spre 
America nu sunt sporadice,. ci au luat di
mensiuni înfricoșate și se lățesc pretutin- 
denea în Ardeal în paguba țării și în pa
guba elementului nostru, care constitue 
marea majoritate a populațiunei“.

„T. R.“ conjură apoi pe cărturarii 
români dela sate să nu pregete nimic în 
ușurarea sorții poporului, să folosescă tâte 
mijlâcele pentru a-1 lumina asupra stării 
lui, căci de multe calamități s’ar pută feri 
poporul, dâcă toți din tote părțile și-ar 
pune tăte puterile și tot sufletul lor în fo
losul și ajutorul lui.

Hăsboiul din Africa sudică.
Evenimentele petreoute în (jilele din 

urmă pe teatrul răsboiului sud-afrioan, sunt 
de mare însemnătate. Englesii încep a fi 
cuprinși ârășl de temeri seriose, al căror 
punct de mâneoare este tot oatastrofa, ce 
a ajuns la finea lunei trecute trupele lui 
Broadwood îu aproriierea instalațiunilor con
ductului de apă dela Bloemfontein. Foile 
englese <jic, că nenorocirea lui Broadwood 
este o pierdere ireparabilă, nu numai pen- 
tru-oă ea s’a întâmplat în imediata apro
piere a marei armate englese, și nu numai 
pentru-că Englesii au pierdut 7 tunuri, 200 
de cară cu bagajă și 389 omeni, cari au 
oădut în mânile Burilor, ci mai ales din 
causă, că Burii au pus mâna pe tdte scri
sorile secrete englese, intre cari planul de in- 
vasiune în Oranje și Transvaal și planurile 
referitâre la marșul peste Bloemfontein, Brand
ford, Vyrib.ig, Ventersburg și Kroonstad 
spre Pretoria. Burii au mai secuestrat o 
ădiță, în care se aflau declarațiunile făcute 
de Burgheri cu jurământ, că nu ’ or mai 
prinde arma contra Angliei.

Telegrame chiar din isvor engles 
afirmă, că în jur de Bloemfontein sunt 
20,000 de Buri și că număroșl farmerl, cari 
se supuseră Angliei, au prins din nou ar
mele contra ei și s’au dat pe partea Bu
rilor. Mulțl cetățeul fruntași din Bloem
fontein au fost arestați, bănuițl fiind-că țin 
în secret cu Burii. S’a dat ordin, ca după 
8 ore săra, nimeni să nu mai cuteze a 
părăsi casa.

Despre evenimentele (jilelor din urmă 
dăm sâmă aici.

Situația la Bloemfontesn.

Londra, 6 Aprilie. Suirile sosite din 
Bloemfontein sunt nefavorabile pentru Englesi. 
Câte-va trupe de Buri au trecut prin cor
donul engles și peste linia ferată, ce lâgă 
Bloemfontein cu Sudul. Gaii armatei lui 
Roberts sunt prăpădiți și cavaleriă nouă 

lipsesoe. Mici trupe de Buri s’au ciocnit 
deja cu avantposturile englese și din miș
cările lor se vede, că planul Burilor este 
de a împresura Bloemfontein într’un mare 
cerc. Generalul Clement cu 6000 de âmenl 
a sosit în oraș. Foile aprețiază fârte pesi- 
simistio situațiunea, âr cercurile militare 
sunt de părere, că mai curând său mai 
târejiu Roberts va fi silit să evacueze Bloem
fontein.

O nouă pierdere englesă.

Londra, 6 Aprilie. Roberts telegra- 
feză urmfitârele: „Mă tem, oă ne-a ajuns 
o nenorocire, care s’a finit ou prinderea unei 
divizii ce consta din 5 compănii, lângă 
Reddersberg spre ost dela stațiunea din 
Bethulia. Câțl-va chilometri depărtare de 
aici, colona englesă a atacat trupele bure 
în preponderanță. Inimioul dispunea din 
4—5 tunuri. Infanteria nostră și-a susținut 
posiția de Marți la amâijl pănă Miercuri 
săra la 9 6re, dâr în fine așa se vede, a 
fost silită să se predee. Indată-oe am primit 
soire despre acâsta, am dat deja Marți 
ordin lui Gatacre, să plece din Springfontein 
și să mârgă cât de îngrabă la Redders
berg; afară de acâsta am dat ordin regi- 
gementului scoțian să plece îndată la Be- 
thuiie. Erl, Joi, Gataore a și sosit la des- 
ticațiă, fără însă de a da măcar de urma 
colonei. Fără îndoială, intrigă trupa a căcțut 
in mânile Burilor11.

Mortea unui colonel bur.

Tot Roberts telegrafâză, că generalul 
Methuen l’a înounoscințat din Boshof, că la 
6 1. c. a împresurat pe colonelul bur Ville- 
bois-Mareuill, care avea o câtă de 62 omeni. 
Villebois fu împușcat dimpreună cu alți 7 
Buri, âr restul de 54 Buri au fost prinși. 
Lupta a durat 4 ore.

Colonelul Villebois de Mareuill era 
Frances. El a luat parte și la răsboiul 
franco-teutonic din 1870/71.

După isbucnirea răsboiului actual a 
mers în Transvaal și șl a oferit servicile 
sale Burilor. Era un distins artilerist și 
făcea parte din statul major bur. S’a dis
tins în lupta dela Colenso.

Pregătirile Burilor.

Tăte soirile, ce sosesc din Oranje prin 
Londra, constată, că Burii se pregăteso a 
reocupa Bloemfontein. Pi de cji trupe mari 
de Buri se alătură la celea din regiunea 
orașului. Din partea sudică se apropie de 
Bloemfontein 12,000 de Buri.

Din Pretoria primesce „Mesagerul de 
Paris14 soirea, oă monetăria de acolo este 
în plină activitate. In Februarie s’au bătut 
150,000 „Krtigeri“ în aur. In Martie pro- 
ducțiunea se crede a fi de 250,000 oel 
puțin. După cum se vede banii nu lipseso 
și nici alimentele, căci recolta în Transvaal 
a fost splendidă anul acesta.

Cât despre munițiunl, se fabrică can 
titățl marl la Johannesburg și la Modder- 
fontein (fabrică de dinamită), așa încât 
Transvaalul dispune de tote mijlocele pen
tru a prelungi răsboiul la infinit, ou tâte 
silințele ce-șl dau unii de a pune oapăt 
acestui orud răsboih.

Avis. Aduc la cunoscința amici
lor și cunoscuților mei, că mi-am 
sistat praxa medicala din Grafen
berg pentru tot-dâuna și m’am sta
bilit cu familia în Brașov.

Dr. Hosanu.

Literatură.
Din „Istoria legii nouă11, valorâsa 

scriere a d-lui canonic din Blașiîl Dr. Vic
tor Szmigelski, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiîl ambele 
tomuri. Tomul 1 tractâză Tinertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâiîl începe cu 
„pilele lui Irod11, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei14 „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului14; „Buna vestire14; 
„Nascerea înainte mergătorului14; „Căsăto- 
rirea Măriei.14; „Nascerea lui Isus“ ; „Tăie
rea împrejur și închinarea lui Isus14; „închi
narea magilor14; „Fuga lui Isus în Egipet. 
Uciderea pruncilor din Vetleem14; „Anul 
nascerii lui Isus11; „Feciorii lui Irod11; Iu
deii sub procuratori romani11; „Isus în etate 
de 12 ani merge la Ierusalim11. — In par

tea a doua se află urmâtorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâifi. 
a Pascilor14; „Dela cea dintâitt pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor14 ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pasci
lor14.

Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină14; „Testamentul 
lui Mesia14; „Getsemani14; „Osândirea lui 
Isus14; „Calea Crucii14 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para- 
grafl. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), âr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericâscă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 April st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
5

Pentru Austro-Ungaria: pe un. 
an 24 corbne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corâne (6 fl.); pe trei luni 6 corOne (3 
fl.); pe o lună 2 cortine (1 fl.).

Pentru România si străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

ULTIME SCIRL
Londra, 8 Aprilie. Gele cinci 

companii englese, ce le-au prins Bu
rii, n’au avut tunuri. Burii amenință 
legăturile dintre trupele englese 
la sud.

IB I W 1*1  96 S IC.
Eruger și familia regescă en

glesă O foie englesă publică următârele 
șire interesante. Prințesa Fife, întrebând 
pe mai mulțl membri din familia regâsoă 
englesă, oă ce părere au despre Kriiger, 
președintele republicei Transvaal, a .scris în
tr’un album tote răspunsurile■ cer-li-ți pri
mit. Prințul de WTales a cjis: Kriiger scie 
să prețuâscă tutunul bun, dâr pe poporul 
engles nu l scie prețui. — Prințul Cam
bridge dise: Sunt om bătrân, ca și Kru
ger;' și el e soldat bătrân ca și mine. 
Eu însumi am o mulțime de greșeli, cum 
dâră a-șl pute ori ti ca pe alții ?—Interesant 
este răspunsul reginei, oare Țoe : Dumne
zeu să-i ajute și lui și nouă să scăpăm cu 
toții din năcasurile și gândurile, ce le avem.

O limbă, care nu pote fi telegra- 
fată este limba chinesă. Pentru ca totuși 
Chinesii să se pâtă ajuta cu sîrma telegra
fică, au inventat un sistem de numeri cu 
totul deosebit, care îșl are fiă-care înțelesul 
său. Amploiatul, care telegrafâză, nu-șl bate 
capul cu conținutul telegramei, deârece 
n’are cu alta de lucru, decât cu cifre. Mai 
greu însă este pentru amploiatul, oare pri- 
mesoe telegrama. Acesta are la mână un 
lexicon special și fiă-care număr trebue 
se-1 înlocuiasoă cu litera chinesă, ca astfel 
să scâtă un sens. In codicele telegrafic este 
acceptat numai a opta parte din alfabetul 
chines, și acesta s’a arătat pe deplin sufi
cient pentru de a se putâ cineva înțelege 
pe cale telegrafică în limba chinesă.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
«Sin E6raș»v, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Cărți de rugăciiuni și predici.

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

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora14 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, 
Tip, „Aurora14 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari oolorați costă ‘22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruonorea Preacuratei Feciore Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

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

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de Joan P'iwu. cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici jientru Dumineci de Ius
tin Pop fiu, 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 Visi'iu ('hrisP. 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. El'fterescii, 
onnosont atât d- bine în nr-rcor I» româ- 
ne-ci din nuraăroseie sale s -rierl atât de 
măd idse, instruct!’e și stata gn*t  ce
tite. E o o»rr.e mare, de 350 pag Prețui 1 
fl. 50 or. (4 lei).

*
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 
moderne14. Acestă carte, atât prin este- 
riorul seu elegant, cât și prin cuprinsul seu 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 

tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu44, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

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

Cursul la bursa din Viena
Din 6 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/o...................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur .
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% • 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • -
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedi
Renta
Renta
Renta 
Losuri
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 186.80 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 181.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit.
Napoleondorî..................................
Mărci imperiale germane ....
London vista.................................
Paris vista..........................................
Rente de corone austr. 4°/0 . . .
Note italiene.......................................

97.30
93.70

101.—
99.90
99.60
92.70
93.75

. 165.25

. 1.39.80
. 99.30
. 99.10
. 98.50
. 136.50

227.25
19.27

118.65
242.95

96.40
99.90
90.30

Proprietar: Or. ÂureS Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul pieței Brașov.

Din 7 Aprilie 1900.
Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Oump. 
Napoleond’ori. Oump. 
Galbeni Oump.
Ruble RusescI Oump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turcescl Oump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend. 18.94
18.70 Vend. 18.80
19.10 Vend. 19.18
11.20 Vend. 11.30

253.— Vend. —.—
118.40 Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

100.- Vend. 101.-

Nr. 4719—1900

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orașului Brașov are in- 

teoțiunea de a clădi o casă soli
dă de torestieric pe locul ei propriu 
în Koncze-tove lângă Crizbav.

Pentru acbsta se va eserie o lici- 
tațiune și pertractare de ofert, pe 
4iua de 14 Aprilie 1900, la 10 bre 
înainte de prânfi în cancelaria birou
lui orășenesc de forestieriă.

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

Licitațiunea și pertractarea de 
oiert se va efectua astfel, că ofe- 
reuții au se 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.

Mersul trenurilor
pe iiniile orientale ale căii ferate da stat r. u. valabil din I Octssmv.

('ren 
de 

persân.

Tron 

accel.
Tren 

mixt.

Tren 
de 

persân.

10- 8.50
8.30

11.21
1 55
3 49 5.10

5.45
9 27

1 33 5.21 8.00 11.33
3 42 6.39 7 22 148
3.58 6.46 12.20 2.06
4 38 7.15 1.15 3 03
5 20 7.50 2.21 3.45
5.43 2.57 4 06
6.311 8 37 4.00 4.53
7.16 9.08 4.59 5.32
8.06 6.13 6.24
8 33 10.08 7.04 6 59
8.50
9.07

047
11.11

8.40
9.09

2.05
2.52

10.14 12.33 10 40 4 45
10 44 1.08 11.25 5 38
10.56 1.17 11.40 5 57
11.03 1.25 11 49 6.08
11 12 1.34 11 59 6.19
11.34 1 59 12.29 6 59
11.52 2.22 12.55

1.30
7.31

12.24
12.53 2.07

1.14 2.29
1.45 3.11
2.01 3.31
2.15 3.46
2.33 4.08
3.04 4 45
3.40 5 27
3.47 ■5 47
4.03 6 12
5 35 7.58
6 13 8.36
6.42 9.09
7.16 9.40
8.- 10.25
3.55 li —
4.40 12.26
5.10 1.11

11.55 b.15

416
4 52

5 55
6.11
6 27
7.26

7.501
7 521

8.16
8.3z
8.37

pj

v
sos.l
P'“

sos, 
pl.

■08.
pt.

!
80S.

Tren 
de

Tren

mixt persân.

Tren
accel

Tren 

accel.

Tren 
de 

persân.

Vie»s .
B n d a p e s t. a 
Szolnok
P. Ladâny .
Ora dea-m y re
Mezo-Telegd 
Rev .
Bratoa
Ciuma . .
B -Huiedin
Ghârbăîi

Clnș>u
Apahida
Gbiriș .
Cucerdes
Uiudra .
Vințul de 
Aiud
Temș
Crăciimel 
Blașio . 
Mi că sa sa

81)8

Oopșa-oimA 

Mediaș .
Elisa betopol 
Sighișdra 
Hașfalăi; 
Homorod . 
Agoșronfalva . 
Apața .
Feldidra

80S
A

A

p' 

SOM.

P'- 
»Os<

8 30
5.60

7 12
6 21

1 50
7.10
3V2

12.54
11.04
10.44

10 7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

7 20 
“L50 
11 36

9.59
8.43
8.38

1.50
7.50

7.47

7 09
6.40

2.49
2.41
2.17
1.65
1.29

12.55
12.34
11.56
11.36
11.14
10.66
10.24

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

Timiș
Predeal
Bucuresol

Brașov .

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
6.08
9.27
847
8.20
315

4.51
4.20
3.32
2.10

O
® 4 a «-

oii

5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.2(

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8 23
8.06
8.00

S e p s i - g t.-(B eo r g - <Jiuc-6yimes — (Palanca)
Tren mixt

Orele

5 19
4 58

8.50 3 15
22

7.10 11.05 4.58
7 54 11 57 5 43
8 16 12 22 6.05
8 56 1.06 6 45
9 18 1.32 7.08

10.39 3.00 8.17
1 35 5 57

Notă:

i

A 
Y

în setnn&tâ

brașov . . . 
Cezdi- Oșorhevh 
Sepsi-Sângeorgiu 
Malnaș . . .
Băile Mal naș . 
Băile Tușiiad . 
Tușnad . . . 
Ciuc-Sereda . 
Ciuc-Gyimeș .

6rele de nâpte. — Semnul

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4 38
3.20

12 05
11.24
il 2
10.30
10 14
8 56
5.40

Copșa-mică. — SiMiai — Avrig— ELigăi-aș
tr. prs. tr. dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân-

2.21 4 43 11.30 7.10 pl. Copșa mică . 805. 6.25 9.32 3.25 12.35
3.57 6.36 12.68 8.50 Ocna . . . 5.07 8.15 1.56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.15

Sibiiu. . . . 1 pb 4.40 7.41 1 21 10.30
tr. mxt. rt - . tr.mixt

A.
9

7.33
& tr.mixt

4.30 I- m ‘Cj rt " a 2. - A 1 sos. A S-, CD 8.57
5.22 rt> E 2 54 Tăi maci ii mare 6.45 3 £ 8 04
6.15 E ° E — o

Z
3.59 Avrig . . . 6.01 rc

. V
i 7.15

8.34 6.35 f.OR, Făgăraș pl. 3.32 o " 4.25
I

Tren mixt și de pers.

SB i g t r 1 ța

4.-
5 03
6 54
7.52
8 44
9 22

10.11

? 9.10
|10.28
ST2 39 
s' 1.53
S 3.02 
ș 3.52 
“•4 55

4.20
5 35
7 11
Bald
O->o 
Marți

Mureș-Ludoș . . .
Z a u....................
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie
Lechința...................
Ș.-Măgbiărvș . . .
Bistrița.....................

6.48
5.51
5.—

Rx H

7.30
6.33

2

H.? £CtK
;9.44
8.46
7.43
652
5.55

4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

Circ.
Marța

Cucerdea — ISsorSieiaa — Begii.-săsesc..

h 1 r i ș - T ii r d a

2 08 8.10 3.11 11.01 pl. Cpcerdea . . 80S. 6 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud< ș . . • 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Cipău • 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 sos. 1

pl. j Oșorhei f pl. 5.30 12.25 5.50 9.54
5.15 10.42 5.39 • Lsos. 9.00 5.04 9.35
6 44 12.16 7.17 ¥ SOS. Regh.-săs.. . pl. 7.39 3.30 8:05

7 33
7.55

11 - 5.- 10.23 Ghiriș 5.05
11.22 5-22 10.45 furda 4.45

10.30 3.20 9.12
10.10 3.00 8.52

Bej — Bistrița.
9 40

10 37
12.01

7 18
8.13
9.49

Bej. .
B-)oleau 
Bistrița

6.55
6.02
4.38|

3 18
2.33

12.59
C 1 ii ș i ii — Z ii 1 a ii.

Odorheiu-secuesc

5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10 10 09
5.42 2.27 „ Selemberk n 6 57 9 56
6.1;6 2.51 „ Cisnădie pl 6 36 9.35

Tren mixtTren mi t

7.25
7.50
9 —
9.25

10.10
2.37

9.32
9.07
7 45
7 10

4.33
5.14

£

Clușiu . . .
‘ Apahida . . g

Gherla . . . Ț
8 Dej . . . 1

Zelau . . .

5.35
5.13
403 

, 3.36 
(3.03 
10.41

6.30
6.56

3.54
6 20

LI.08
11.3H

1.59

Sighișbra . . .
Hnșfaleii . - ■ 
Odorheiu-secnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

A15>a-Swlie — Slatna.
4 37 9 40 4 36| Alba- iulia 7 22 11.01 6 16
7.28 12.25 7.47| Zlatua . 5.— 8 22 3 50

Timișoca — M .-Kodna-0Jppa

6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2 47
2 33
1.08
9.50

8.35
9.57

10 28

3.-
4.14
4.45

Brașov
Râșnov
Zerneștî

6.49
5. 51
5 20

1.321
12.41
12.05

7 50 1.05 7 20|
4 OU 951 3 32

B r a s o v - C Ii <1 i - O 8 o r Ii e i ii

pl.5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.<*5
8.53 1.37 6.50

Brașovn . . sos.
PrejmerO . .
Sepsi S. Georg.
Covasna . . “
C.-Oșorheiu . pl.

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

1 7.04 12.30
1 x. c 6 49 12.15

— —< (D 5.37 11.01
ch aJ 
rj 4.58 10..22

>—i nd P-

6.48
6.10
5.0*
4.51
3.16
2.27

înseni!. ate in «tânga stațiunilor •unt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre
atată ou oii pul direcția, încătrău merge trenul.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


