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Se fiice, că nimeni nu învață 
din esperiențele altora, pățaniile pro
prii însă îl fac se-șl deschidă ochii.

Decă noi Românii, ca popor, 
n’am putut înveța pănă acuma dela 
adversarii noștri, cu cari trăim în- 
tr’o țeră, cum să ne apărăm mai 
bine și mai cu succes drepturile 
nostre naționale, cum se seim mai 
bine validita puterea elementului 
nostru în lupta cu ei, atunci cel 
puțin se învățăm din propriele 
nostre pățanii, cum trebue se con
tinuăm și se ducem la un sferșit 
bun lupta pe vihță și morte, ce 
ni-se impune afii mai mult ca ori și 
când.

*
De un an și mai bine se ves- 

tesce prin țeră, că a sosit vremea 
înțelegerii și a împăciuirii între po- 
pbrele din Ungaria și Transilvania 
și în deosebi noi Românii suntem 
îmbiațl cu frățietatea ungurescă.

Ce s’a întâmplat, ca se se facă 
o astfel de minune? Cum de-odată 
stăpânitorii noștri au fost aprinși de 
dorul de a-ne împăca? Ore simplul 
fapt, că s’a făcut o schimbare în 
șefia guvernului, putea se motiveze 
o astfel de întorsătură neașteptată 
a lucrurilor?

Cum antagoniștii noștri seculari 
ajung de-odată a se gândi la o îm
păcare cu noi? Pote se fiă serios și 
sincer acest gând al lor?

Nu voim se urmărim esperien
țele, ce le am avut cu ei pănă în 
timpurile cele mai vechi, când cu 
pacea dela Eschileu, ci vom merge 
numai cu cinci-fiecl de ani îndărăt. 
Atunci stăm cu arma ’n mână față 
în față. Și bre gânditu-s’au Kossuth 
cu ai săi serios și sincer la o îm
păcare cu noi ? Misiunea lui Dragoș 
a fost numai o cursă pusă Româ
nilor, în care însă s’a prins inimicul 
însu-și.

Cu doi-spre-fiece ani mai târfiiu 
după căderea absolutismului aus
triac, conducătorii maghiari, în îm
prejurările schimbate, recunosceau 
necesitatea de a afla un modus vi- 
vendi cu Românii. Dâr ce au făcut? 
Au arangiat câte-va tămbălăurl de 
frățietate cu ocasiunea unor festi 
vitățl, baluri etc.( au ținut ici colo 
câte un discurs pe la adunările din 
comitate, pline de frase sforăitbre, 
despre înclinările lor frățesc! față 
cu Românii, și în dietă au promis, 
că vor țină sâmă și de trebuințele 
nbstre.

Er resultatul? L’am vefiut la 
1865 și la 1867. Cel dintâiă lucru al 
nou înființatului regim unguresc a 
fost de a nimici nu numai dreptul 
public al Transilvaniei, dâr și drep
turile câștigate ale Românilor prin 
legile transilvane din 1863/4.

Atunci ârăși s’a vîrît ispita în
tre noi și ni-a șoptit: lăsațl, nu vă 
mâhniți prea tare, căci naționalita
tea și limba, precum și putința de 
a vă desvolta în cultura vbstră na

țională, vi se vor garanta printr’o 
lege deosebită.

S’a adus și acâstă lege, care 
conține o adevărată caricatură a 
drepturilor naționalităților, fir Ro
mânii, din națiune politică, de care 
au fost recunoscuți prin legile tran
silvane, au ajuns să fiă decretați la 
1868 numai ca apendice ai „națiu
ne! politice unitare".

Situațiunea politică a Români
lor era adenc sdruncinată. Pierdute 
erau rodele jertfelor aduse pentru 
emanciparea lor națională. Ei nici 
că mai erau recunoscuțl ca națiune 
de nouele legi unguresc!.

Dâr Maghiarii, în fruntea cărora 
se aflau pe atunci faimoșii deakiștl, 
nu încetau cu asigurările lor, că le
gile dela 1868 vor oferi naționali
tăților nemaghiare destul teren pen
tru libera lor desvoltare, și cu pro
misiunile lor, că vor face tot, ce nu
mai se va putâ pentru a-le mulțumi.

*
Trei-deci și doi de ani de stă

pânire ungurescă au trecut de atuncl- 
Ei au fost pentru noi Românii bo- 
gațl în pățanii. Nimic nu s’a împli
nit însă din speranțele acelora, cari 
credeau, că se pbte totuși afla acel 
modus vivendi între Români și Ma
ghiari, pe care înzadar l’au fost cău
tat și unii și alții în anii 1860/61.

Prezicerile pesimiste ale bărba
ților noștri prevefietori nu numai, că 
s’au realisat, der în realitate eveni
mentele au întrecut chiar cu mult 
temerile lor. Lucrurile au luat o di
recțiune cu totul anormală, utopia 
contopirei rasselor diferite, seu a 
maghiarisării lor, a ajuns a fi un 
principiu conducător în stat, er le
gea dela 1868, ce era menită a fi 
un scut al limbei și desvoltării na
ționalităților, a ajuns în cailele nos
tre să fiă îndreptată, prin volnica 
interpretare a celor dela putere, în 
potriva și în scopul desmembrării lor.

*
Intre tote poporele nemaghiare 

din acest stat, Românii au fost aceia 
— istoria va trebui s’o constate — 
cari au cunoscut mai bine periculele, 
ce le amenințau esistența națională.

In consecență ei trebuia să lupte 
mai mult și mai energic pentru com
baterea și delăturarea acestor pe- 
ricule.

Cum au luptat și cu ce succes, 
este o întrebare, pe care tot istoria 
va avâ s’o lămurâscă pe deplin, dâr 
care totuși trebue să ne preocupe și 
afii, întru cât se ivesce necesitatea 
de a-ne îndrepta pașii pentru conti
nuarea luptei în viitor.

Și lupta trebue să-o purtăm de 
aici încolo cu mai mare vigore ca 
ori și când. Ori doră n’audițl cron
cănitul corbilor, cari aștâptă cu ne
răbdare să le cadă pradă corpul na- 
țîunei nostre?

Corespondență din Paris.
Despre exposițiă. — ErășI despre exposițiă — 

Tot despre exposițiă.

D-le Redactor! Bîloiul lumii s’a des
chis erl în diua de PascI, după-oe alaltăerl 
l’a inaugurat președintele republicei. Și, ca 
tot omul curios, am căscat și eu gura și 
am bătut podurile două dile. Adecă de, 
asta-i numai așa o manieră de-a vorbi. 
Gura am ținut’o închisă de groza prafului, 
ăr podurile le-am bătut așa oum îi bat En- 
glesii pe Buri, bați și te pomenescl mai 
bătut, decât cei pe cari îi bați. Dăcă mă 
întrebați, oare e impresia adl, trebue să 
mărturisesc, că ea e durerăsă. Nu e inima, 
care mă dore de cele văcjute — nici n’aș 
cuteza să spun în publio așa ceva — ci 
piciorele și tot trupul. Alaltăerl am stat 
trei oeasurl la un loc, — dăcă se păte numi 
„loo" acel milimetru pătrat, la care mă 
reduseseră vecinii — și tot oe-am vădut a 
fost pălăria lui Loubet, ăr erl am umblat 
șăse ceasuri, ca să văd cât mai mult din 
esposițiă, și am vădut prea multe ca se pot 
vedă ceva.

Dăr s’o luăm cu duhul blândeții și să 
începem cu Sâmbătă. Precum am spus deja, 
din cortegiu n’am putut vedă decât pălăria 
lui Loubet. Dăr și asta e mult când te 
gândesc!, oă baronul Christiani e ărășl 
agrațiat. De astă-dată însă pălăria a ajuns 
neturtită în palat. Ci-oă a fost însă frumos 
cortegiul. Decă n’am vădut nimic, am audit 
însă mult, căci Franțuzu strigă cu orl-ce 
ocasiă. „Vive l’armăe !“ „Vivent les Boers!“ 
și alte multe, numai „Vive Loubet" nu se 
audia. Ba răutăcioșii spun, că a strigat un 
individ „Vive Loubet" și un gardian, care 
era aprope, așa s’a spăriat, că l’a dus la 
secțiă. După interogator i-au dat însă dru
mul fiind „inofensiv de altfel" și fiind în
scris deja în catastif ca unul, care cu câți
va ani înainte strigase „Vive Casimir Păr- 
rier !“ Dăr e caracteristică anecdota aoăsta... 
care de altfel nu e singura, ce se oântă pe 
săma lui Loubet.

Un tablou, oare îmi va rămână în 
veci în memoriă: Parisul iluminat. Tote 
edificiile publice și multe dintre oele pri
vate au abordat steaguri și au fost ilumi
nate Sâmbătă sera. Ținuturile din povești 
nu pot fi mai frumose. Mai ales oând ești 
în „Plaoe dela Concorde" și jur împrejur 
vefil mii și mii de flăoărl, lumina aoăsta 
te îmbată. La drăpta oresce din întunereo 
turnul Eiffel cu miile lui de lămpi eleotrice, 
ăr aprope de tot ai porta esposiției atât 
de discret și totuși atât de frumos lumi
nată.

A doua di aveau să trăoă prin porta 
acăsta mai mult de-o sută de mii de cu
rioși. Porta monumentală e într’adevăr 
„monumentală" prin mărimea ei, — nu însă 
prin monumentul de pe culmea ei. Acăsta 
era să fiă „o Parisiană" și a devenit prea 
de tot o specie de Parisiene „moulin rouge", 
a cărei buze par’ că se mișoă pentru un 
ademenitor „pst! Monsieur!"

Esposițiă încă nu-i gata și numai 
mulțumită muncii febrile, cu care se lu- 
orăză di și nopte, va pută fi terminată peste 
15 dil0- Dăr, eare esposițiă a fost gata în 
diua deschiderii? Așa oum este însă e cea 
mai mare minune săvârșită de mână ome- 
născă în secolul acesta al minunilor și face 
onăre d-lui Picard, inspectorului ei suprem. 
Ceea-oe era gata și am admirat erl e sil- 
hueta aoestor palate, cari îți par săpate în 
zahar. Te dăre când te gândescl, oă tot ce 

vedl acum va fi dărîmat peste o jumătate 
de an! Trei lucruri vor rămână însă: Po
dul Alexandru III, și parcul Nicolau II și 
Alexandru III ou cele două splendide pa
late ale artelor. Aceste vor rămână Parisu
lui, cum i-a rămas Palatul Trocadero, tur
nul Eiffel și răta cea mare cu un diametru 
de 100 de metri dela cele două esposiții 
din urmă.

Nefiind nimio sfîrșit nu ne vom opri 
nicăirl, ci vom privi de astă-dată numai sil- 
hueta generală a esposiției. Esposițiă e clă
dită pe amândouă mărginile Senei între 
„Pont de la Concorde" și „Pont de Passy", 
o estindere de 2250 de metri. Intre aceste 
poduri se află „Pont des Invalides" și „Pont 
de 1 Alma", cari sunt deschise comunicației, 
clădindu-se pe lângă fiă-care un pod ooa- 
sional reservat pentru visitatorii esposiției. 
Tot așa un pod ocasional e „Passerelle". 
Podul „d’Iena" și noul pod „Alexandre III*  
sunt de-asemenea reservate oelor din es
posiții. Intrăga esposițiă se împarte în trei 
părți principale. „Invalizii" și „Câmpii 
elizei" împreunați prin podul Alexandru III, 
„Cele două maluri ale Senei" și „Champ 
de Mars" împreunat cu Trocadăro prin „Pont 
d’Iăna".

Partea dintaiîi se estinde pe un teren 
de 300 m. lățime și un chm. lungime. La 
stânga Senei sunt oele două palate, în cari 
se espune mobilatură, decorațiune, clădire 
publică, și diverse industrii. Pe partea 
drâptă cele două palate zidite în pătră, 
unul pentru artele frumose, celelalte pen
tru arta retrospectivă franțuzăscă. Nici unul 
dintre aceste palate nu-e încă deschise. 
Ceea-ce e gata însă și e admirabil e par
cul cel neîntrecut clădit în trei luni de 
dile.

Pe drăpta, de-alungul Senei, urmăză 
„le vieux Paris" terminat deja, care îți dă 
un aspect bizar al Parisului din veohime. 
Urmăză serele, palatul orașului Paris și 
multe alte palate partioulare, între cari și 
„casa întorsă". La stânga rîului sunt în 
două șire înșirate palatele puterilor străine, 
dintre oarl mai frumăse sunt oel italie
nesc, belgian și spaniol. Palatul României 
e unul dintre cele mai mari și .e mai fru
mos decât al multor state. Deschis e numai 
palatul Herțegovinei, și Bosniei, destul de 
bine aranjat, dăr forte puțin național. 
Frescurile de pe ziduri, făcute de un pic
tor neamț, cari voesc să represinte soene 
din istoria Bosniei și Herțegovinei, sunt 
fărte frumose ca artă, forte puțin adevă
rate însă. Urmăză Palatul armatelor pe 
mare și uscat și ajungem la partea a treia 
și cea mai frumăsă a esposiției.

Oblongul de 500 m. lățime și 1500 
m. lungime, pe oare îl formăză Champ de 
Mars și Trocadăro e cel mai frumos. Partea 
cea mai mare din Champ de Mars îl ia un 
palat zidit în formă de potcăvă, în care 
a espus tot ce se ține de mine, metalurgiă, 
țesături, vestminte, mehanioă, alimente, 
agricultură, industria ohemică, mijloce de 
transport, geniu civil, educațiă și învăță
mânt, litere, soiințe și arte. In fund e ma
rele palat al electricității. O cascadă gi
gantică va face cu ajutorul electricității 
să vedem sărind smaralde, rubinurl, zafire, 
briliante etc., în loc de picături de apă. 
Pentru ca să ne facem o idee de mărimea 
acestor palate, pomenesc, că numai sala de 
sărbărl din dosul secțiunei electricității e 
mai mare deoât piața Brașovului. In mij
locul acestor palate e un parc admirabil. 
La stânga e „satul helvețian" și „marea
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rotă". In față e turnul Eiffel, acest uriaș 
svelt, oare îți pare că cresce mereu. Ur- 
mâză o mulțime de paviliâne bizare, pa
norame, diorame, telescoape ■ etc., cari îți 
aduc luna la un metru distanță, te fac să 
călătorescl într’un ceas prin lumea îutregă 
ș. a. m. Treci puntea și te urci în Tro- 
cadero. La drâpta, la stânga și în dos sunt 
palatele coloniilor. Musica și țipetele Ne
grilor din tâte părțile Afrioei te fac eă te 
refugiezi pe terasa Trocadero. Vederea ce 
o ai de aici nu se pote descrie.

Ceva mai departe e pavilionul ruseso, 
oare e aprope gata. Unde te întorci tot de 
lucruri rusescl dai. Podul cel mai frumos 
e „Alexandru IIT“, de asemenea parcul cel 
mai frumos „Nicolaus II“, tote puterile 
străine au palatele la un loc, numai Rușii 
îl au lângă Trocadero, și între mașini, la 
industrii, pretutindeni, Rușii au locurile 
cele mai bune. Cu tâtă frăția între Ruși 
și FrancesI, simți că fratele mai mic îl lin
gușesc© prea de tot pe puternioul său 
frate, care pare mai mult un protector. — 
Poporul oel mai puțin representat sunt 
Englesii. NicăirI nu .vecjl „secția engle- 
zâsoă", âr pavilonul lor e forte modest. 
Dâr se pâte pricepe acâstă reservă din 
partea lor față de o țâră, oare îșl esprimă 
așa fățiș antipatiile sale față de Englesl. 
In Paris pe tote strădile se cântă cuplele 
de batjocură pe sâma reginei Angliei. Dim
potrivă la pavilonul transvaalian e o aglo
merație grozavă, deși în el e puțin în afară 
de portretul lui Kruger. Dâr acesta singur 
e în stare să facă ca cel mai mic pavilion 
să fiă cel mai frumos îmbodobit.

înainte de a părăsi esposiția, m’am 
uroat pe platforma rotitore, care te duce 
prin tâte părțile de pe stânga rîului. Pri
veliștea e pe alocurea forte frumâsă, dâr 
mai adese-ori nu vecjl decât dosurile pala
telor. Ceea-ce se vedea însă erl de pretu- 
tindenea, era mulțimea de âmenl, cari bîj- 
băiau prin întrâga esposițiă. La ora la care 
vă scriu, încă nu s’a terminat numărarea 
biletelor de îutrare, cari s’au scos erl. Se 
crede, că cifra visitatorilor e de o jumă
tate de milion. Pe fețele tuturor se cetea 
mulțumire și admirație, deși nu era mai 
nimic gata din câte vedeau. Și cerul par’ 
că a vrut se încununeze succesul cj^ei de 
erl, lăsând să fiă o cji de vară caldă și 
frumosă.

Munca de aprope opt ani de dile e 
răsplătită. Francia va arăta lumei întregi 
cea mai frumosă dintre esposițiile de pănă 
acum, âr când ea se va închide, vor ră
mâne în țâră milione aduse din totă păr
țile locuite de âmenl culțî. Las să urmeze 
câte-va cifre (după „Le Journal") cari arată 
interesul crescând față de esposițiile tre
cute și care ne dă mijlocul de a prevedâ 
oum va fi oercetată esposiția din ăst an:

Media celor ce cercetau esposiția în- 
tr’o cji era la 1867 de 44,699, la 1878 de 

65,789, la 1889 de 152,158, la 1900 se pre- 
țuesce 300,000.

Numărul total al visitatorilor a fost 
la 1867 de 8,179,920, la 1878 de 12,039,471, 
la 1889 de 28,121,975, la 1900 se prețuesce 
la 50,000,000-

Mai puțini âmenl au fost la 6 Mai 
1889 (diua inaugurării) 36,922, mai mnlțî 
388.000 la diua închiderii esposiției din 
1889.

Străinii cari au venit se clasâză după
naționalitate în:

1878 1889
Englesl................... . 64.034 380,000
Belgieni.................... . 31,419 225,400
Nemți........................ . 23,524 160,000
Italieni.................... . 16,417 38,000
Statele-Unite . . 14,550 115,000
HelvetienI . . . . . 13,284 52,000
Spanioli.................... . 10,834 66,000
PortughesI . . . . . 10,834 3,500
AustriacI................... . 9,122 32,000
HolandesI .... . 7,380 10,000
Ruși........................ . 6,346 7,000
Greoi, Români, Turci. . 6,346 5,000
SuedesI, Norvegieni . . 2,896 2,500
Japonesi................... 180 I
ChinesI................... 89 1 8,250
Nicaragua . . . . 11 J
Africa . . . . . ? 12,000
Australia, lava. . . ? 3,800

In total 217,266 1,110,450
Trenurile au inoasat cu 55 de milione 

mai mult în 1878 decât în 1877 și cu 78 
de miliâne mai mult în 1889 decât în 
1888.

La esposiția din anul acesta se crede, 
că au să vină vre-o 3,000,000 de străini. 
Dâcă fiă-care stă numai 10 dile in Francia 
și cheltuesce numai 20 franol pe di, căpă
tăm cifra uriașe de 600,000,000 de franci, 
cari au să rămână în Franoia după espo
sițiă.

Paris, în 16 Aprilie 1900.

Depestraje.

Alegerile în diecesa Aradului.

Sânt Nicolaul-mare, 16 April.
Sistemul nou inaugurat în diecesa Ara

dului ou ooasiunea ultimelor alegeri sino
dale s’a demascat ca un sistem al vrajbei 
și al terorismului.

Și acâsta a trebuit să urmeze după-ce 
actualul episcop a dat frâu liber în con
ducerea dieoesei unor âmenl mici de inimă 
mari de patimi.

De luni de dile aoeștl omeni au lu
crat cu tote mijlâcele permise și nepermise 
numai și numai oa la alegerile sinodale să 
scotă din urnă pe agreații lor.

Firele le-a condus noul protosincel 
Mangra. Acest călugăr, se vede, că prin să
rutarea ce a primit’o dela fiiul sdrobitorului 
de naționalități la prâncjul de frățietate de 
astă-vară, s’a molipsit de apucăturile elec
torale ale elicei tiszaiste-banffiste, și a 
încercat a-le pune în practică la alegerile 
nâstre sinodale din anul acesta.

Aprope în fie-care cerc, dâr cu deo
sebire în cercurile nâstre din Bănat și co
mitatul Aradului, terorismul și ilegalitățile 
și-au ajuns culmea la aceste alegeri sino
dale.

Pe lângă o sumedeniă de epistole 
private scrise tote „în numele episcopului", 
în cari bieții preoți erau amenințați cu foo 
și sabiă, decă nu vor împlini „voința epis
copului" — au umplut diecesa cu apeluri 
datate „din conferența fruntașilor români 
din Arad și provință", în cari „îngrijațl" 
de sortea diecesei impune candidații elicei. 
Dâr n’a fost destul niol ou atâta, oi acolo, 
unde n’au putut faoe din protopopi unelte 
electorale, au reours la cel mai detestabil 
și periculos mijloc: și-au luat refugiul la 
administrațiunea politică, băgând în bise
rică calul troian. Așa d. e. solgăbirăul G. 
Popa din Borosșebeș a citat la sine pe 
toți birăii din cercul său dându le ordin 
strict, că ou oine să voteze, âr notarul 
Miou din Dragoș pentru reușita sa și a ce
luilalt candidat a angajat pe toți notarii, 
atât români, cât și streini, să facă corteșire 
pentru candidații elicei dela cârma diece
sei. Apoi toți slușbașii comunei au inundat 
biserioele.

Etă, d-le Red.,modul „liber" și „des- 
interesat", în care s’au efeotuit alegerile de 
deputațl sinodali din diecesa Aradului.

La noi în Bănat le-au făout clioași- 
lor cele mai mari servicii protopul ilegal 
instituit al Belințului, Gerasim Serb și pro
topopul aranjator de serenade P. Miulescu 
din Comloș. Ambi săptămâni întregi n’au 
făcut alta, decât au cutreierat prin oomune, 
corteșind pentru candidații impuși de pre
tinsa „conferentă a fruntașilor".

Despre presiunile și terorisările la 
aoeste alegeri v’așl pută scrie coli întregi. 
Mă mărginesc însă a aminti încă numai 
oum bieții preoți și învățători sub diferite 
pretexte, din depărtări mari, au fost citați 
la Gonsistoriu spre a primi cu privire la 
alegeri înviațiunl „binevoitore", dâr pline 
de amenințări, așa încât preoții, în oele 
mai multe cașuri nici n’au permis âmeni- 
lor să voteze, decât ou candidații oficioși.

Er dâcă vom face o mică comparare 
între alegerile din trecut și cele de acum 
vom constata, că sub fostul episcop unor 
âmenl oa d-nii Moosonyi, Babeș, Dr. Onou, 
Rotariu, VelicI ș. a., deși erau aprope tot- 
dâuna în oposițiă, niol-odată nu li-s’au pus 
oontra-candidațl la alegeri, ba unii dintre 
dânșii, ohiar la dorința episoopului, au fost 
tot-deuna aleși între asesorii consistorialii

Etă, onorată Redacțiune, o descriere 
palidă și fugitivă a alegerilor „libere" din 
diecesa Aradului!

s.

Răsboiul din Africa sudică,.
Roberts stă tot Îs, Bloemfonstein, par

că ar fi înțepenit; Burii țin încă tot îm

presurat Wepener; colonelul Plumer, care 
de trei-orl a fost bătut la Mafeking, stă 
din 6 Aprilie îneâoe la Gaberones, fără a 
pute înainta; cercurile militate din Londra 
sunt forte îngrijate de neputința armatei 
din Oranje.

Mareșalul Roberts a trimis un raport 
la Londra, în care dă o vină icână asupra 
stării, în care se află armata sa și cji06, c& 
nu se pote gândi la o înaintare, pănă când 
nu va căpăta îmbrăcăminte mai grosă și 
mai căldurosă pentru soldați, cari în uni
formele lor de acum tremură de frig și 
sunt espușl la tot felul de bole. Mai spune 
Roberts, că n’are corturi, în care să-și adă- 
postâscă omenii, că n’are cai pentru artile- 
riă și vite de tras carăle cu provisiune. 
Pe lângă acesta mai sosesce vestea, că „pa- 
cificații" din Capland încep să se pună 
ârășl în mișcare.

Corespondentul din Bloemfontein al 
fiiarului „Morning Postu scrie acestei foi: 
„Nu vrâu să fiu pesimist, der cred, că avem 
lipsă de 250,000 omeni, decă e să supor
tăm pănă la fine acest răsboifi. Burii au 
decis, să lupte pănă la fine. Cei mai puțin 
deciși pote că se vor supune, dâr cei mai 
mulțl sunt neînfrânți, și aceștia seu trebue 
împușcați, sâu prinși. Răsboiul va dura încă 
mult și va costa încă de aid încolo mult 
sânge și mulțl banl.“

Despre situația dela Bloemfontein ge
neralul bur Lemmer anunță: „Prisonierii 
spun, că la Bloemfontein apa este o marfă 
rară. Trupele englese stau în tabără spre 
sud și nord dela oraș. Tote fântânile sunt 
păcjite de soldați. Locuitorii nu sunt lăsațl 
la fântâni, decât după-ce trupele s’au pro- 
văclut cu apă".

Intr’aceea lord Roberts a trimis la Lon
dra o depeșă, în care face o aspră critică 
a luptei dela Spionskop. In comentarul, ce-1 
adauge, el acusă pe Buller, care n’a sciut 
să-și câștige autoritate. Buller pune vina 
pe Warren, acesta le descarcă tote asupra 
colonelului Torneycrof, care pe răspunderea 
sa a ordonat retragerea. Roberts îi acusă 
pe toți trei, dâr mai ales pe Buller. In 
urma acesta „Standard" e informat, că mi
nistrul de răsboiti din Londra a rechemat 
pe Warren în Anglia.

Acâsta este situația Englesilor pe 
câmpul de luptă din Africa.

SC1R1LE DILEI.
- 7 (20) Aprilie.

Berlinesii și visita monarchului. 
„Berliner Tageblatt" provocă într’un ar
ticol pe representanții orașului Berlin, oa 
fără de niol o disousiune și observare să 
voteze oheltuelile pentru îmfrumsețarea 
stradelor cu ocasia visitei împăratului Fran- 
cisc losif. Refusarea creditului cerut, dioe 
numita fâiă, ar însemna oea mai urîtă ne- 
oultură față cu inaltul âspe și tot odată ar

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Dela jubileul d-lui T. Maiorescn.
Albumul jubilar.

Craiova, 5 Aprilie 1900.
Pe la 1866, cu ooasiunea conferințe

lor sâu leoțiunilor poporale, inaugurate de 
d-1 Titu Maiorescu, se înființa în Iași so
cietatea literară „Junimea", al oărei organ 
deveni revista „Convorbiri Literare", sub 
redaoțiunea d-lui Iaoob Negruzzi. Nu sciu, 
dâoă pâte fi o sooietate, în ale cărei întru
niri să esiste mai multă libertate de discu- 
țiune, un spirit de oritioă mai obiectiv și 
mai fără reservă, și ou tote acestea mai 
puțină susceptibilitate personală. Formali
tăți de statute și regulamente nu s’au po
menit în acâstă societate. Dâcă întreba 
oine-va, care e scopul și devisa societății, 
’i-se răspundea: devisa nâstră este „întră 
cine vrâ, rămâne oine pote". Și în adevăr, 
mulțl înoepuseră a cerceta ședințele „Juni- 
mei". Fiă-oare membru putea să ducă cu 
sine un amic sâu cunoscut, oare toomai 
prin acâsta putea să devină membru al so- 

oietății. Insă rămâneau numai aceia, pe 
oarl îi întrunea o adevărată iubire de lite
ratură și sciință și între cari se născea ast
fel un spirit de amiciția și familiaritate. Po
litica era eBclusă. Societatea era numai li
terară.

Forte interesante sunt pentru cunâs- 
oerea și caracterisarea acestei societăți 
„Amintiri din Junimea" de d-1 Iacob Ne-, 
gruzzi, din cari un capitul se află publi
cat în fruntea albumului, de oare voim a 
vorbi aiol. Tonul obicinuit al întrunirilor 
societății erau glumele și veselia, cari, îm
preună ou libertatea și unitatea de vederi 
în ideile principale, formau cimentul so
cietății. Și, cum <jice d-1 Negruzi, rar s’a 
putut vedâ societate făoend lucruri seriose 
într’o formă așa de veselă.

„Junimea", priu „Criticele" d-lui T. 
Maiorescu, care era sufletul acestei socie
tăți, și prin operele literare eșite din sinul 
ei, & dat o nouă direcțiune literaturei și 
întregii nostre culturi. In poesiă a intro
dus cultul adevăratului ideal al frumseței, 
oare ține sâmă de o potrivă de fond oa și 
de formă; prin oritica în contra neologis
melor și prin răspândirea ideilor soienți- 

fice asupra ortografiei și limbei, a pus scrie
rea română și cultivarea limbei literare pe 
calea cea mai firâsoă de desvoltare, pe 
care se află astăcjl; studiul istoriei națio
nale a devenit sub influența acestui cu
rent mai obiectiv, mai soiențifio.

Acâstă direcțiune a literaturei nâstre, 
întemeiată pe principiul celei mai sănătose 
oritice, este cea mai adevărată și prin nr- 
urmare cea mai națională. Căci literatura 
și arta, ca producte .ale imaginațiunei și 
simțământului, nu pot fi decât naționale, și 
ou cât o operă, literară sâu artistică, va fi 
mai adevărată și mai frumosă, cu atât va 
fi mai originală *și  va purta mai lămurit 
sigilul naționalității autorului seu. Ce este 
mai englezesc, decât temperamentul și mo
dul de gândire și de espresiune al eroilor 
din dramele lui Shakespeare, chiar oând 
sunt luațl din viața altor națiuni?!

Prinoipiul stabilit în mod soiențifio 
pentru cultivarea limbei literare, principiu, 
oare tinde a apropia cât se pâte mai mult 
limba cultă de graiul poporului, e mai na
țional, decât prinoipiul vechei direcțiuni 
latiniste și neolatiniste, care prin o reînoire 
a limbei, contrară legilor ei firescl, pregă

tea o prăpastiă între limba poporului și 
limba cultă, și prin urmare punea o pie- 
decă oulturei naționale, oum se pâte vedâ 
în scrierile lui Eliade din ultimul period 
al activității sale, în dicționarul veohiă al 
Academiei Române și în majoritatea scrie
rilor literare pănă pe la 1867.

Erau și înainte scrieri făcute într’o 
limbă frumosă și ourată românâscă. Cei 
mai de frunte întemeietori ai limbei nâstre 
literare sunt V. Alecsandri, părintele poe- 
aiei poporale, C. Negruzzi prin novelele și 
epistolele sale, N. Băloesou, iBtoricul-poet 
al lui Mihaiîi Mitâzul și autorul mărgărita
rului literar „Cântarea României", Odo- 
besou, I. Ghioa prin „Scrisorile" sale și 
„Convorbirile economice" ; și însuși Eliade 
prin scrierile pănă pe la 1840 și prin prin- 
oipiele arătate în prefața gramaticei sale 
din 1828. Și, urmărind mai departe înce
putul limbei nostre literare, ar trebui să 
ne urcăm în trecut la orouicarl și la tra
ducătorii bibliei dela Alba-Iulia, 1648, și 
mai ales ai bibliei lui Șerban, dela Buou- 
rescl, 1688.

Dâr aceste bune începuturi fuseseră 
uitate, și alte idei și alte curente abătu- 
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înjosi Berlinul, oăcî și barbarii cinstesc și 
dărueso pe ospele lor.

Timbrul pe anunțuri și darea pe 
bursă. Comisiunea financiară a camerei 
■ungare a ținut alaltăerî ședință sub presi- 
denția lui Max Falk. Din partea guver
nului a fost de față ministru-președinte 
Szell și ministru de finanțe Lukacs. Gomi- 
siunea a desbătut mai întâiu proiectul de 
lege despre desființarea competinței de 
timbru pe anunțuri în d ire, a timbrului 
pe călindare, a inseratelor și competința de 
timbru pe cjiarele și revistele din străină,- 
tate. Proiectul a fost primit de comisiune 
atât în desbaterea generală, cât și pe pa- 
ragrafl. — A urmat apoi desbaterea pro
iectului de lege referitor la darea pe bursă. 
Și acest proieot a fost primit în general. 
La desbaterea pe paragrafl s’au făcut însă 
-câte-va modificări stilare.

Ministrul Wlassics, reînsănătoșat 
pe deplin, s’a reîntors alaltăerî în Buda
pesta și a luat imediat conducerea porto
foliului.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat următârele con
tribui rl :

a) Lista nr. 180: „Economia*  asociaț. 
de păstr. și anticipaț. în Lugoșiti 10 cor.

b) Lista nr, 69 (colecfant d-1 paroob 
gr. or. din Râșnov Ioan Hamsea) cu totul 
14 cor. și 40 lei; și anume: I. anual: 1. 
Hamsea paroch 2 cor., G. Hamsea înv. 1 
cor., G. Proca dir. șc. 2 oor., G. Butnar 
înv. 1 cor., II odată pentru tot-dăuna: G. 
Butnar oantor 1 cor., Vas. Illie 1 cor., Bi
serica gr. or. rom. Râșnov 4 cor., G. Crețu 
2 cor., N. Rădăcină 2 Lei, Filip I. Babeș 
2 1., A. M. 1 1., G. St. 1 1., I. Stinghe 1 
1., A. M. II. 1 1., A. M. Fasolesou 1 1., Tă- 
mânceanu 1 1., I. G. Ciocoi 2 1., Ales. Dor- 
dea 5 1., Th. Morărescu 1 1., G. B. D. 3 1., 
Inoognito 10 1., Dr. S. 3 1., D. Florian 1 1., 
I. Precup 1 1., Valeriu Bloțiu 2 1., C. M. 
Nioolesou 2 1.

*) VedI așa disele „Critice11 ale lui Gherea 
și unele ciudate articole din „Noua revistă ro- 
mână“.

Primâscă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor.

Corul plugarilor români din Bod 
va arangia o producțiune teatrală-musicală 
împreunată ou dans, Luni în 10 (23) Aprilie 
1900, (a doua di de Pasol) în sala hotelului 
„La stejar1*.  începutul la 7’/2 6re sera. 
•Intrarea: Locul I. 1 cor. Loo II 60 bani. 
'SuprasolvirI și oferte marinimâse se primeso 
ou mulțămită și se vor ohita pe oale pu- 
blioă.

Program: 1) a) Irmosul Pascilor, 
oor mixt de 0. Porumbesou. &) Oșteanul 
Român, 6 voci de G. Musioescu. 2) Mama 
Anghelușa, de V. Alexandri. 3) a) Sere
nadă, oor bărb. de H. Marsohner. &) Cân
tecul marinarilor, cor bărb. de T. de Flon- 
dor. 4) Buzatu la biserică, poesie de Th. 
Speranță. 5) Teatru „Veoinătatea periou- 
16să“, de Trocariu.

aeră literatura pe căi false. Unii tindeau să 
apropie limba română de cea latină, Eliade 
de oea italiană, socotindu-le pe amândouă 
-ca două dialecte ale unei singure limbi, 
•cum spune în „Paralelismul între dialeotul 
■român și cel italian1*; er alții întrebuințau 
cu grămada galioisme seu frase și ouvinte 
francese. Aron Pumnul, profesor de limba 
și literatura română la Cernăuți, apucând 
drumul opus latinisării, drumul purismului 
■esagerat, voia să creeze chiar și termino
logia sciențifică numai din tulpina graiului 
poporan și cjicea : limbăment, în loc de gra
matică, stelam&nt în loo de astronomiă, in- 
semnăment ș. a.

Lumina adusă în acest caos de socie
tatea „Junimea1*,  prin organul ei „Convor
biri Literare1*,  a fost un eveniment fericit 
>în istoria literaturei năstre. Și lucru ciu
dat, acâstă nouă școlă, oare predica res
pectarea și desvoltarea caraoterului națio- 
mal al limbei și al poporului român în cul
tivarea literaturei, a întâmpinat dela înce
put antagoniștl, care o oombăteau cu în
verșunare tocmai pe tema cosmopolitismu
lui. Insă cu totă oposițiunea, ce i-s’a făcut, 
atât dincoce, cât și dincolo de CarpațI, 

-noua direcțiune șl-a înmulțit pe fiă-oare di

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
5

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corone (12 îl.); pe șăse luni 12 
corone (6 îl.); pe trei luni 6 corone (3 
îl.); pe o lună 2 corone (1 îl.).

Pentru România si străinătate:5

pe un an 40 îrancl, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 îrancl, pe o 
lună 3.50 îrancl.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale,

A dministrațiunea.

Dela consiliul de epizootii. „Tim
pul din BucurescI raportâză următorele: 
Consiliul superior de epizootii, după-ce a 
terminat tote lucrările propuse de servi
ciul veterinar, șl-a închis sesiunea ordinară.

După-ce s’au admis modificările regu
lamentelor zonei preventive și liberărei cer
tificatelor, s’a resolvit și cestiunea caranti 
nelor pentru animale, nu numai cătră Rusia 
și Bulgaria, dâr și cătră Austro-Ungaria, 
de unde ni-a venit in ultimii ani pneumoen- 
terita infecțiosă a porcilor și de unde anul 
aoestas’a introdus la noi febra afecțiosă prin
tre vite.

Carantinele pentru observarea anima
lelor, ce se importă în România, vor servi 
și pentru oele ce se exportă, asigurându-se 
astfel oomerciul nostru de vite, care de si
gur se va restabili cât de curând, căci grațiă 
măsurilor de polițiă sanitară veterinară și 
a sacrificiilor făcute de guvern, gravele epi
zootii s’au stins în România.

O măsură de o estremă importanță 
s’a luat în ultima ședință a acestui consiliu 
superior.

S’a votat un regulament pentru apli
carea tuberoulinei la vacile de lapte și vi
tele puse la îngrășare pentru tăiere; prin 
acest mijloc se vor dovedi fote vitele atinse 
de tuberculosă și se vor înlătura din oon- 
sumațiune atât laptele lor infectat, cât și 
carnea afectată de tuberculosă.

Acâstă bâlă se ia dela animale la om 
prin lapte și prin carne, și măsura luată 
de consiliul superior de epizootii, este una 
din cele mai umane și mai însemnate.

Proporțiile îngrozitâre, ce a luat tu
berculosa și la noi în România, ca și în 
alte părți, și mortalitatea însemnată, ce pro
duce acâstă bolă, trebue să pue pe gân
duri pe toți omenii noștri de sciință și să 
ia măsuri de prevenirea răului, prin tote 
mijlâoele.

Acestui scop oorăspunde într’o bună 
și mare parte și măsura aprobată de con
siliul de epizootii.

aderenții, s’a răspândit și a devenit un ou- 
rent puternic, pe care înzadar se mai în- 
câroă unii pseudocritici a-1 combate*).  El 
cresce mereu și e îmbrățișat ou simpatiă 
de nouăle generațiunî ale națiunii române 
de pretutindeni. Căci, după cum c}ice o 
maximă vechiă, „mare e adevărul și în
vinge1*.

Intemeiătorul acestei direcțiuni a lite
raturei nostre, a împlinit la 15 Februarie 
a. o. 60 de ani. Cu acâstă ocasiune mem
brii cercului literar al Junimei, cari se 
aflau îu capitală, au presentat d-lui T. Ma- 
iorescu un frumos album, cu portretul d-sale 
și ou titlul: „Lui Titu Maiorescu, omagiu, 
15 Fevruarie 1900*.  Tot atunci s’au trimis 
d-lui Maiorescu numărose felicitări. Din 
Craiova, afară de simpaticele și oăldurosele 
urări ale membrilor clubului „Junimea1*,  al 
cărei președinte de ondre e d-sa, i-s’a tri
mis încă următorea telegramă din partea 
profesorilor liceului și al șoolei normale de 
învățători: „Cu ocasiunea aniversării sale 
sexagenare, subsemnații aduc respectuosele 
lor omagii ilustrului profesor și orator, în-

D 1 Dr. Obregia, directorul general al 
serviciului sanitar, sensibil emoționat de 
intențiunile consiliului, șl-a esprimat mul
țumirile sale în ședință publică.

Invitare.
Elevii șoâlei comerciale superiore gr. 

or. române din Brașov au onorea a învita 
onoratul public românesc la petrecerea cu 
dans, ce va ave loc sub patronagiul dâmnei 
Virginia A. Vlaicu, — pentru sporirea fon
dului de escursiunl al școlei — Marți la 
11 Aprilie v. 1900, în sala hotelului Orient.

Intrarea de personă 1 fl., de familiă 
2 fl. 50. Suprasolvirile se vor chita pe cale 
diarist.ică.

începutul la 8 6re sâra.
Comitetul arangiator.

Literatură.
A apărut Nr. 7 dela 1 Aprilie din 

Noua Revistă Română pentru politică, 
literatură, sciintă și artă, cu următorul su
mar: Cronica politică și economică: Șt. Oră- 
șanu : franța și Românii; I. Teodorescu : 
Crisa economioă (învățământul public și 
crisa); Dimitrie I. Gheorghifl: Situația te- 
saurului public pe trimestrul Ootomvre, No- 
emvre, Decemvre 1899; — Gestiuni sociale: 
Gr. I. Dianu: Societățile de patronagiu: — 
Literatură și artă: Ovid Densușianu : Cinci 
deci de ani de prietiniă; Haralamb G. 
Lecca: Furtuna (poesiă); L. Rus: Prea 
Sfinția Sa Nicolae Popea; — Antropologiă 
criminală: Dr. N. MinovicI: „Istoria închi
sorilor din România“ ; — Mișcarea literară 
și sciențifică: Octav-George Lecca: Familiile 
boerescl române (de I. Nădejde); loan Pe 
trovicl; O sărutare (poemă dramatică); V. 
Leonescu și T. Duțescu-Duțu. Jianu (legen
dă națională în versuri, în 5 acte); Eugen 
Vaian : Prosă și versuri; Alexandra St. Ver- 
nescu : Romanițe (poesii); G. Crăciunescu: 
Codru și singurătate (poesii); Grigore Cre- 
țescu: Școlarii (schiță). — Notițe biblio
grafice.

Suplimentul I. Scrisori de peste munți 
de I. Iosif Sceopul. — Din Basarabia. — 
Casa națională din Sibiiu. — Cântarea bi- 
sericescă de A. Podoleanu. — Dela „socie
tatea de sciințe din BucurescI1* de Emil 
Staicu. — Ateneul din Slatina de Dionisie 
Olinescu. — Din Botoșani. — Tabloul pic
torului G. Popovicitt. Suplimentul II. La 
redacțiă de I. I. Sceopul. — Glosă de Ion 
C. Bistrițeanu. — Sănducu de Du Midi. — 
Pe scările tribunalului (Din viâța țărănescă) 
de Em. Părăeanu.

*
Moda Llust/rată. Nr. 14 al acestei 

practice foi de modă aduce pe pagina pri
mă: Două costume de cicliste, pe a doua 
și a treia modele pentru lucruri de mână 
în stil și metodă nouă, cărora le urmâză 
multe și frumose grupuri de toalete și vest
minte pentru femei și fete tinere. Ca în 
țot deauna, conține și de astă dată un su
pliment ce represintă un tipar de Cache- 

I Corset, precum și o parte literară.

*

temeitorului nouei direoțiunl, adevărat na
ționale, în literatura și cultura română; și-i 
ureză încă mulțl ani pentru continuarea și 
desăvârșirea operei sale".

D-1 T. Maiorescu merită aoeste omagii 
nu numai ca critic, oa om de litere și ca 
profesor, oi și ca politic, ca om de stat. 
Activitatea sa ca deputat în Camera legis
lativă, ca senator și de două-orl ministru; 
articolele sale politice, ca d. e. mult criti
catul pe-atuncl articol din „Deutsche Rund- 
schauu, care a determinat întărcerea Ro
mâniei spre tripla alianță; discursurile sale 
parlamentare, în oarl sub o formă elegantă 
și ou o logică iresistibilă espunea princi
piile partidului, din care făcea parte, cu 
un larg spirit de toleranță apăra institu- 
țiunile și libertățile nostre chiar față cu 
membrii din partidul liberal, și cu o rară 
fineță de ironiă sfîrouia și continua a biciui 
erorile adversarilor — discursuri, cari se 
află publicate în trei volume pănă acum, 
cu interesante studii istorioe asupra politi
cei și evenimentelor contimporane din Ro
mânia — întrega acesta activitate nu puțin 
a tras în cumpăna politicei nâstre interiore 
și esteriore.

(Va urma.) X...

Vinuri din pome, de Griaorie Halip 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; cari pbme sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun etc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

NECROLOG. A dl diminâță văduva 
Reveca Nicolae Găitanariu născ. Onițiu 
și-a dat nobilul său suflet în mânile Crea
torului în al 84-lea an al etății sale, și al 
64-lea an al văduvirei, împărtășită fiind cu 
Sf. Taine ale muribunzilor.

Rămășițele pământescl ale defunctei 
se vor așecla spre odihnă eternă Sâmbătă 
în 8 (21) Aprilie a. c. la 3 ore p. m. în oi- 
miteriul Bisericei S. Nicolae din Brașov 
Scheiu, din al căreia palacris se vor ridica.

Despre acâstă durerosă perdere încu- 
nosciințăm pe toți amicii și cunoscuții ră
posatei.

Fie-i țărîna ușoră și memoria binecu
vântată.

Brașov, în 5 Aprilie 1900.
Jalnica Familiă.

ULTIME SC1B1.
Budapeșta, 20 Aprilie. In cercu

rile politice de aici este mult co
mentat ceea-ce scrie „Bud. Hirlap“ 
despre căletoria monarchului în Ber
lin, care, c|ice> stă în legătură cu 
marile schimbări din Balcani, mai 
ales în Bulgaria, unde liicrezămâna 
Rusiei.

Bloemfontein, 19 Aprilie. Ploia 
de erl a inundat tabăra, de aici; cu
rentul de apă a răpit o mare parte 
a corturilor trupelor.

Rectificare. In foița numărului nostru 
de erl pag. 3 colâna 4, rândul al 11-lea de 
jos în sus, este a se ceti: „în starea conș
tiinței depline* __în loc de „în starea con-
sciinței curate11...

B mî O® IE.
Clopotele dela Corneville. Din in

cidentul representării a 1800-a a operetei 
„Clopotele din Corneville11 în Paris, foile 
de aoolo publică un mic intermezzo inte
resant. Un parisian, în căletoria sa prin 
Normandia, se abătu și pe la orășelul din 
marginea rîului Isle, Corneville, oare prin 
opereta lui Planquette a devenit atât de 
vestit în lume. Cel dintâiă lucru al pari- 
sianului a fost, să se urce în turnul micei 
biseriol din Corneville să vadă clopotele 
acele fermecătore, cari cu sunetul lor plin 
de bucuriă au alungat pe unchiașul „Gas- 
paroDe1* și oarl au inspirat pe Planquette 
să sorie acea operetă. Cât de mult a fost 
surprins călătorul, când colo el vede, că 
biserioa n’are clopote. Comuna a‘decă> e 
fârte săracă, așa încât nu pote să-și cum
pere clopote. Cu atât mai mare e meritul 
lui Planquette, deorece s’a arătat, că în- 
trâgă opereta este un product al fantasiei 
sale. Când în Paris a ajuns soirea, că oră
șelul Corneville n’are clopote, îndată s’a 
format un comitet, care a început a colecta 
bani pentru cumpărarea de clopote. In frun
tea comitetului se află marchisul La Roche- 
tulon. Pănă acum deja coleota a ajuns la 
un resultat destul de frumos, așa că în 
scurt timp se vor aucji într’adevăr clopotele 
din Corneville. Și dâoă undele rîului Isle 
se vor amesteca cu sunetul doios al clopo
telor, pâte se va afla apoi în Corneville un 
adevărat Serpolette, care îmbrățișând pe 
un adevărat Germain, va aduce laude de 
mulțămire lui Planquette. Er bătrânul preot 
din Corneville într’o frumosă cfi 4® Dumi
necă va predica credincioșilor săi, dicen- 
du-le: Iubiții mei, rău fac cei ce înjură 
teatrele, fiind-că ceea ce au negles epis
copii noștri, au făout’o preoții Thaliei. Aces
tora le putem mulțumi numai, că pe lângă 
sunetul clopotelor putem lăuda pe Dumnedeu!

Proprietar: Dr. Aure! iMureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorîu fflaier.
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și mai sus! — 12 metri se trimite libere de vamă și porto. — Mostre 
se trimit imediat. — „Mătăsuri Henneberg“ negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. până la fi. 14.65 metru. gj

G. HEMEBERG fairicait ie mătăsuri Uitat al enrți c. si r.) 2 fine h.
Cursul Ba bursa din Viena.

Din 18 Aprilie 1900.
Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/20/0 .
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 40/0 ....

97.25
93.70

101.—
99.80
98.60
92.60

Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii......................164.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50
Renta de argint austr...........................99.05
Renta de hârtie austr...........................98.95
Renta de aur austr............................... 98.65
LosurI din 1860.................................  136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.20 

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 229.30
NapoleondorI...................................... 19.26
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista.................................. 242.8272
Paris vista...............................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.90
Note italiene...........................................90.4q

18.90
18.70
19.10
11.20 

253.— 
118.40
21.40

100.—

Cursul pieței Brașow.
Din 19 Aprilie 1900.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

18.98
18.80
19.16
11.30

101.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/o

XL "CL XX_________________ ______________ T»

V.
iii

licitație publică pentru

In Dumineca Tomei 16 Aprilie st.
a. c. la 10 ore a. m, se va ține
Sala de ședințe a comitetului pa

rochial dela Biserica Sf. Nicolee a 
doua 
arendarea Muntelui Sf. îlie din ju
dețul Prahova. (România.)

Doritorii au sâ-șl înainteze ofer
tele lor în scris, în care să fiă indicată 
și cu litere suma oferită, până la tim
pul amintit, la Epitropul: Sterie Sten- 
ghe, piața Prundului, nr. 18.

Brașov, 6(19) Aprilie 1900. 
'v-2 a Biroul comitetului.

Dela Tipografia
din Gherla — Szamosujvâr, 1==^-

1X3?” se următorele cărțas
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericesc! (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II..........................................................1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântării bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
L Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar................................................ 1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar.......................................—.40

Cuvinte de aur său învățături înțelepte 
date de un părinte Aiului seu, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Dnninefleâsca litnrgie a celui dintru 
sfinții părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual catechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Predice pe tote Duminecile și sfirbât. 
de peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

Rugăciunea D lui, Tatăl nostru, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș .... —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula.................................................—.10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule 
profesor gimn.....................................—.60

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul........................—.40

Nu me uita, Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de 
z'ron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ................................................ —.10

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung.................................................—.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu................................................ — .06

Cântul îu .școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Cartea ilustrată pentru copiii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . —.25

Codr ean, Craiul codrului, de George 
Simu . . . . ,........................ — .06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți scolastice și altele, apărute ori și unde. 
Recuisite «Se scris pentru școlă și casicefiarie. — Tot soiul de tipărituri olicsose.

Cataloge să compvLturi se trim.it g'reitis si frsm.oo ori si cui. ‘XSxS
Tote cărțîie de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. Wureșîanu din Brașov. '-vS

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de ciuT strigă feciorii 
în joc..................................................... —.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-humoris- 
tice de Anton. Popp. I. Monolâge. II. Humor 
și satiră. O broșură forte petrecătore —.40

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul.................................. —.08

Dialogul Ț'gannlni cu S. Petru în pdrta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

Done turturele de au»". Poveste de Laur. 
Ciorbea............................................—.12

Din făcutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu . . . ,........................ —.30

țbie negre. Versuri de Petrea dela Clu 
șifi — cu o prefață de G. Simu. . —.15

E onomia pentru școlele poporale, de 
T. Roșiu. Ed. II . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, cjiua nascerei și (jiua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, rreoțl, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca 
siunl școlastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.08 

Geografia și Isfotia în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiuol a d-lui V. Vetri pentru cl. IV., V., 
VI., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia lui Novac........................ —.10
Horia lui Pintea Vitâzul . . . —.10
lor erăția țiganilor pe verful unui plop 
A. Boca Velcherianul .... —.08
îndreptar pentru ortografia română.

Regule esplicate și prelucrate pe basa pro
iectului de ortografia al Academiei —.12

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de l-'e- 
tru Dulf............................................—-30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp.......................................- -20

Lira Sionnlui sâu cântarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... — .25 ,

Methide dela școlă seu învățături pen
tru popor, culese din cjiarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar............................................—.15

Mus» Someșan î. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —,25

N-fii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopțî de iarnă. Novele pentru popor 
de G Simu.......................................- .60

Opșngu r>. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 
Pop. Prețul.............................  —.04

Poesii de Vasiliu Hanta-Buticescu —.60 
Povestea Pasculni spu cre ’ința deșârtă 

poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08 
Părinele Nicolae. Schițe din viâța preo

ților, de G. Simu............................. — 30
Pietatea poporului român său cântări 

evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă

de

I.

de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-marI........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—.10

Prietenul sătânul'ii român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... — .30

Proba de foc Comediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdan............................................ —.15

Prin md'te la victoria. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan.................................. —.10

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile............................................ —.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
șaolarl, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Românul în sat și la oste, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul .................................................—.15

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
8e auijim! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ocas , de Tit. V. Gheaja . —.20
Suspine si zimbete de Ant. Pop —.40 
Trandafir ți viorele. Poesii poporale de

P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver-

sutl de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țgiiniil în Rain. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul....................—.08
Țivantil și Magnatul seu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Versuri de dor, adunate din poeții ro

mâni de A.......................................... —.25
îndreptar teoretic și practic pentru în- 

vețămentul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția IU.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană............................................— .2o

Orar General pentru școlă română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor- 
giu Magyar.......................................—.40

Cărța de rugăciuni :
Icona sufletului. Carte de lugăciuni și 

cântări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 

coresă și amplificată. — Legată 
. . -^50
. . -.80 
. . 1.60 
2.50-3.80

Ediț. V., 
simplu .

legată în pânză
n

n

de

„ piele . 
r catifea .

Mărgărit,ariul sufletului. Carte bogată 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru

mos ilustrată, 
gat simplu 

legat
n

n

gată 
forte

Prețul unui esemplar le-
..................................-.50 

cu pânză........................—.80
„ piele și aurit . . 1.60
„ legătură de lux 2.50—3.80

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
de rugăciuni și cântări bisericești, 
frumos ilustrată pentru pruncii șco-

lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iodne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.....................................................—.10-

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăoiunl frumose. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.12'

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

Din „Literatura poporală'1.
Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocanii 
lor) din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ......................................................—.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele, de Do
mețiu Dogariu. Prețul....................—.06

Nr. 3. hisurătorea Sorelui (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 4. Fiul bucătăresei împeratnlni 
(basm) de Domețiu Dogariu . . . —.06

Nr. 5. Vâcărelul (basm) de Domețiu 
Dogariu............................................- .06

Nr. 6. Diana, dîna munților și Fata de- 
împerat cu mânile tăiate (2 basmurl), de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 7 Cinci dialoguri întocmite pentru 
eleviișcolei popor, menite ca producțiunl 
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