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Anglia în strîmtore.
Prevederile omenesc!, ce au în

soțit isbucnirea resboiului dintre mi
cul popor al Burilor, care constitue 
cele două republice în Africa de 
mia^ă-di, și dintre puternica împeră- 
țiă a Marei Britanie, nu s’au împli
nit. Provedința, ce dirige nevăzut 
sbrtea poporelor și a resboielor lor, 
a dat o direcțiune neașteptată eve
nimentelor resboinice de pe pămân
tul african.

Au trecut trei Iun! de când s’au 
început inimicițiile după ultimatul 
presidentului Transvaalului Kruger. 
La început era de preveflut, că Bu
rii se vor folosi de timpul pănă-ce 
vor sosi armatele englese înaintând 
mai cu sâmă în Natal și ocupând 
aici câte va posițiun! strategice, fiind 
oștirea lor mult mai numerdsă de
cât garnisonele din coloniile en
glese. Se predicea însă ca sigur, că 
îndată ce va sosi oștirea englesă tri
misă în Africa, situațiunea se va 
schimba în defavorul Burilor și ei 
nu vor pute resista în cele din urfnă 
mult timp grelei năvale a Englesi- 
lor. Cei mai mulți erau de părere, 
că armata Burilor nu va pute ține 
piept pentru durată cu oștirile bine 
organiaste britanice.

Din aceste predicerl actul în- 
tâiu, în ce privesce înaintarea Buri
lor, s’a petrecut întocmai, âr actul 
al doilea, care s’a început dela de
barcarea trupelor englese în portu
rile Africei de sud, a avut pănă 
acuma un resultat cu totul neaștep
tat, mai ales pentru Englesî, car! 
erau așa mult încreduțl în forțele 
lor militare și în presupusa imposi
bilitate, ca Burii — pe cari îi cre
deau inferiori — se le potă resista 
cu succes.

Dumnezeu a ascultat însă rugă
ciunile Burilor și a făcut să învingă 
pănă acuma pe totă linia de resboiu 

dela răsărit spre apus, armele lor. 
înfrângerile ce le-a suferit armata 
comandantului superior al trupelor 
englese din Natal, generalul Buller, 
în luna lui Decemvre a anului trecut, 
erau privite la Londra ca un nesuc- 
ces trecător, și după întărirea cu 
nouă forțe a acestei oștiri, se credea 
că ea va pută în curând reuși a de
bloca Ladysmith-ul împresurat de 
Buri și a-se uni cu armata genera
lului White pentru a curăți apoi îm
preună Natalul de Buri și a năvăli 
în Transvaal.

In acesta speranță s’a efectuit 
trecerea peste rîul Tugela și s’a pus 
în lucrare planul de-a încunjura pe 
Buri și a forța astfel retragerea lor 
în scopul liberării Ladysmith-ului. 
înainte cu ijece dile generalul War
ren a introdus luptele cu scop de-a 
cuceri munții de pe țărmul stâng al 
rîului Tugela și de-a asigura astfel 
posițiunea armatei englese în valea 
acestui rîu. La început Englesilor 
li-a succes a ocupa una după alta 
câte-va posițium ale Burilor, er în 
noptea de Marția spre Miercurea 
trecută li-au fost succes a ocupa prin 
surprindere așa numitul Spionskop, 
una din înălțimile cele mai mar! ale 
lanțului de munți, ce se întind spre 
Ladysmith, de unde credeau vor 
domina terenul și vor forța pe Buri 
a-și părăsi și celelalte posițiuni.

Numai o di hise li-a fost dat 
Englesilor să stăpânescă acesta înăl
țime, căci deja Joi generalul Buller 
a stricat tdtă bucuria Englesilor asu
pra presupusului succes anunțând, 
că generalul Warren a fost silit a 
părăsi acea posițiă.

JEste este constatat, că Spionskop a 
fost părăsit numai în urma unui atac 
crâncen al Burilor. Der pănă acum 
nu avem sciri autentice din isvor 
englezesc despre acâsta bătăliă, care 
fără îndoială a fost una din cele 
mai fatale pentru Englesi. Din Pre

toria se anunță, că armata genera
lului Warren a fost mai mult ca 
decimată, a fost chiar nimicită și 
silită a-se retrage ărășl pe țărmul 
drept al Tugelei.

Catastrofa, ce a suferit’o armata 
generalului Buller prin acâsta nouă 
lovitură, încă nu se pote astădî apre- 
ția în ce privesce urmările grave, ce 
pote să le aibă în tbte privințele. 
Anglia se află într’o situațiă, încât 
nu pote alege, decât numai una din 
două: său să înghită hapul amar și 
chiar cu-o însemnată pierdere din pres
tigiul său să caute cu orl-ce chip a 
încheia pace cu Burii, seu, vrând cu 
ori-ce preț să-și apere acest pres
tigiu și să facă destul orgoliului na
țional, să continue răsboiul cu risi- 
cul chiar, ca acesta să dureze timp 
atât de îndelungat, încât pănă atunci 
să se potă nasce alte și mai mari 
încurcături și la alte puncte espuse 
ale marelui imperiu, ce se estinde 
peste totă lumea.

Mâne se întrunesce parlamentul 
engles, care va ave să-și dea votul 
său, dela care va atârna una sâu cea
laltă eventualitate. Situațiunea este 
cât se pote de critică pentru Anglia, 
așa că dela atitudinea ei în răsboiul 
cu Burii atârnă afli chiar pacea 
lumii.

Deja în China s’a dat achiul 
unor eventuale nouă încurcături pe 
alt continent, prin neașteptata schim
bare la tron. De aci se pot nasce 
complicațiuni, cari să aducă în con
flict pe Rusia și Francia cu Anglia.

Va trece curând și esposiția din 
Paris și la tomnă, când Anglia încă 
nu va fi gata cu Burii, pote isbucni 
răsboiul pregătit pe sub mână în 
Afghanistan.

In tot cașul, nici odată parla
mentul engles n’a stat înaintea unei 
decisiuni mai grave ca astăcjl.

Tinerii români, cari au manifestat 
de curend sentimentele de pietate ale ti- 
nerimei ndstre universitare prin depunerea 
unei cununi pe mormântul lui Avram Iancu, 
sunt trași în cercetare judecătorăscă pen
tru acest fapt. Anume d-nii Coriolan Steer, 
George Novacovicl și I6n Scurtu au fost oi- 
tațl pe cliua de 13 Febr. ca acusațl în 
causă penală înaintea judecătoriei din Baia 
de Criș. Preoum spune „Tribuna11, ei sunt 
aousați, că „ar fi agitat în contra religiei 
(?!) Nu înțelegem, ce ar fi putut comite 
acești tineri, conduși de iubire și venera- 
țiune față cu memoria unui mare bărbat 
al națiunei lor, „în contra religiei11. Este 
pote alt paraf al conducelui penal, care s’a 
folosit ca basă a prigonirei de față și co
dicele conține destui paragrafl pentru cei 
ce caută pretexte de urmărire.

Ori oum ar fi însă, faptul însu-șl do- 
vedesce, că șovinismul provooător nu se 
mulțumesce cu isprăvile sale dela pertrac
tarea de acum două luni dela tribunalul 
din Alba-Iulia, ci voesce să-și câștige noi 
lauri prin apucături de acestea, de-o po
trivă odibse, ca și învechite, cari nu dove
desc, decât slăbiciunea celor stăpâniți de 

f:nă și lipsiți de orl-oe tact și pre
vedere.

Fundațiune milenară respinsă. 
Ministrul unguresc de culte și instrucțiune 
publică a încunosciințat, printr’un rescript, 
orașul Budapesta, că guvernul austriac a 
respins cei 10,000 fl., pe cari capitala i-a 
votat la 1897 ca ajutor pentru șcdlele Gian- 
găilor din Bucovina. Motivul acestei respin
geri, cp0® rescriptul ministerial, este in ca
șul de față acela, că guvernul austriac nu 
p6te admite ca învățătorii țciangăi) din 
Bucovina să primescă ajutore din isvor 
străin. Rescriptul dice apoi :

„Dâcă privim afacerea din punct de 
vedere internațional, trebue să admitem, 
că nu putem ridica escepțiune în contra 
proeedurei ministeriului de culte ces. și reg. 
și trebue se ne implicăm cu hotărîrea lui, 
căci în general nu putem ridica pretens- 
iunl de amestec direct seu indirect în afa-

EOILETONUL „GAZ. TRANSU.

Din etiologia poporală română.
Vorbind despre etiologia, vom face cu

venita distincțiune între etiologiă ca ter
min technic botanic, și între etiologiă în 
sensul folcloric-literar al cuvântului.

In primul cas terminul de etiologiă, 
după formațiunea sa etimologică, ca resul
tat al compunerei substantivelor „e/ia“ 
{alt ia, causă) și flogosu- (Aoyog, ou vânt, teo- 
riă, sciință), indică acel ram al patologiei 
plantelor, oare ’șl are de obiect scrutarea 
căușelor diferitelor bole, la cari pot fi su
puse vegetalele. Ca termin technic literar- 
folclorio cuvântul etiologiă încă este un fel 
de sciință a căușelor, întru cât cuprinde în 
sfera sa tdte acele legende, povestiri ale 
poporului, cari oârcă să esplice, se afle ge- 
nesa, nasoerea, causa primordială a diferi
telor fenomene, obieote, ființe din natură, a 
diverselor instituțiunl, obiceiuri etc., cu un 
ouvânt al mulțimei infinite de variațiunl și 
forme mai bătătore la ochi, în cari se îd- 
fățișază marea lume reală, ce încunjură 
pe om.

Tendința de a fi în clar cu tdte, de 
a se iniția în tote tainele naturei e în fi
rea om°nimei peste tot, în tote stadiile 
sale de civisațiune, eră clarificarea, ce și-o 
va da însu-șl omul, va sta în deplină con
sonanță cu gradul său mai inferior său mai 
superior de cultură. Omul învățat de adl ba- 
sat pe cele mai clare resultate ale esperien- 
ței, precum și pe cele mai subtile resonamente 
ale rațiunei stabilesce diferitele teorii soienți- 
fice, cari vor fi cheia marei enigme a universu
lui. Omul primitiv în starea sa inferidră de 
cultură intelectuală, der într’un stadiu cu 
atât mai bogat al fantasiei, în poetioa sa 
naivitate, le transpune tote în fantastica 
lume a basmelor, aflându-șl aici isvorul oel 
mai îmbelșugat de clarificare și mai acce
sibil lui, pentru tot ce ’i-se presentă în 
vălul obscur al neînțelegerei.

„Fiind-că — 4’°e Vasile Conta*')  — 
omul conchide în mod trebuincios, prin in- 
ducțiune și analogiă, dela lucrurile cunos
cute la lucrurile necunoscute seu puțin cu
noscute, de aceea e interesant a se soi, 
care sunt cele diDtâiă și cele mai lămurite 
cunoscințe, pe cari le-a căpătat omul pri

mitiv, și cari i-au servit ca punct de ple
care al meditațiilor sale.

„Atențiunea omului primitiv fiind 
atrasă aprope esclusiv de trebuințele tru
pului său și de mișcările, ce el face pen
tru satisfacerea acelor trebuințe, oele în
tâii! cunoscințe vagi, ce el capătă, se ra- 
pdrtă la persona sa; și aceste cunoscințe 
devin apoi din ce în ce mai lămurite, și 
sunt în tot timpul viitor cele mai lămu
rite din tote, fiind-că resultă tot-deuna din 
cea mai mare sumă de esperiențe, ce face 
omul vre-odată. Cunoștința de sine fiind cea 
dintâiă formată și cea mei lămurită în 
urmă, devine basa de comparațiune fl punc
tul de plecare pentru td'e celelalte cunoștințe-, 
de aceea omul atribue prin analogiă și in- 
ducțiune, caracterele sale celorlalți omeni, 
apoi animalelor și în sfîrșit tuturor lucru
rilor din lume. Aoestă tendință a omului 
de a împrumuta tuturor lucrurilor chipul și 
asemănarea sa se numesoe antropomorfism, 
și s’a manifestat necontenit dela începutul 
omenirii și pănă astădlu.

De aici apoi așa numitul animism, său 
pornirea omului primitiv seu de rând de a 
personifica, de a înzestra cu vieță, așa- 
dâră voință, simțiri și pasiuni și în primul 
rând cu suflet {animus), semnul esterior al 

vieței, tote obiectele din natură, însuflețite^ 
oa și neînsuflețite.

E un fel de stăpânire aprdpe abso
lută a fantasiei combinătâre și creatdre în 
viâța intelectuală a omului primitiv, care 
nimic nu e în stare să concâpă în stare 
inertă, oi tote le vede în hainele însuflețite 
ale vieței omenesc!.

Pe calea acesta ajunge omul primi
tiv să identifice înainte de tdte natura 
umană cu cea animală, admițându-se așa 
numita metempsicosă seu emigrațiunea, 
supra viețuirea sufletului omenesc în ani
male, și în urmă însuflețirea tuturor plan
telor și apoi a obiectelor morte din natură 
fără deosebire.

In lumina dătătore de viață a fanta
siei poporului lumea îutregă, cerească oa și 
pământenâ se însuflețesce, său înzestrându- 
să cu tote atribuțiunile seu mai bice dis 
ou tote formele de manifestațiune ale vie- 
ței omenescl, său cel puțin admițendu se 
vieța și mai ales forma omenescă ea formă 
primordială, transformată apoi în forma 
neomenescă, în care apar diferitele vietăți 
și obiecte ale naturei. Acesta este isvorul 
așa numitelor metamorfose, cari constitue 
un element atât de preponderant în lumea 
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cerile instrucțiunei austriaco ... Cu atât 
mai puțin putem faoe observări la respun- 
sul de refus al ministeriului de culte austriac, 
deore-ce și punctul de vedere al legislati
vei maghiare față cu ajutorele din străînă- 
atât este acesta*. . . .

*) Helîotropice mai sunt dintre plantele 
mai cunoscute susaiul, inflorescența macului, cicorea 
a cărei legendă etiologică se va espune mai jos etc.

Rescriptul ministrului Wlassics a făcut 
sânge rău la șoviniștl.

Subvenția din Brașov.
Piarul acelei fracțiuni a stângei 

estreme maghiare, care combate mai 
înverșunat guvernul și pe șeful seu 
actual, ,,Egijetertes“, publică sub titlul 
de mai sus înnumerul seu de Sâmbătă 
un articol de fond, în care aprețieză 
faptul finalisării tratărilor diploma
tice în afacerea rentei școlelor ro
mâne din Brașov. Caracteristic este 
că față cu faptul împlinit, acest cjiar 
nu mai amenință a acusa de trădare 
guvernul Szell, ci se silesce a do
vedi numai cu multă amărăciune, că 
din afacerea rentei statul maghiar 
este, care a eșit „reu bătut. “ Etă 
ce scrie între altele:

„Românii au câștigat o viotoriă prin 
lașitatea guvarnului unguresc, pentru-că de 
aici înainte biserica Sf. Nicolae, care sus
ține gimnasiul din Brașov, nu va mai că
păta anual subvențiunea dela guvernul ro- 
mâu, oi capitalisată într’o sumă, ce i-se dă 
de-odată, așa că (biserica) ajunge în pose
siunea unui fond, a cărui natură stă în co- 
nexime cu cele mai vădite tendințe poli
tice de naționalitate.*

„Egyet.*  face aspre imputări guver
nului unguresc, că a fost atât de laș a-se 
preda și a recunosce îndreptățirea, ca „Ro
mânia să spriginâsoă cu bani institute din 
Ungaria oă a aoceptat o nebuniă, de 
care însă din parte română se lâgă „cel 
mai blăstămat scop*  ; apoi dice:

„Tote motivele sănătose: autoritatea 
statului, politica națională, înse-șl disposi- 
țiunile clare ale legei, interzic concesiunea 
de a-se sprigini institutele de învățământ 
din Ungaria cu bani străini. Der âtă, că 
Coloman Szell a trecut peste tbte acestea, 
peste tote interesele politioe și patriotice, 
și s’a dat prins influenței vienese, căci acesta 
a fost in cașul de față factorul normativ și 
decisiv*.  .. .

După-ce arată, cum ar fi trebuit să 
procâdă guvernul unguresc în „afacerea 
subvențiunei*,  adecă să protesteze energic 
în contra orl-cărei subvențiunl străine și să 
oprâscă primirea subvențiunei, lăsând ca 
biserica Sf. Nicolae să-și arangeze procesul 
său cu România înaintea tribunalului ; și 
după-oe spune, că dâcă totuși guvernul un- 
guveso a voit să pășâscă pe terenul tran- 
saoțiunei, silit fiind a ceda influenței vie- 
nese, dice: „Trebuia cel puțin să-și croâscă 
condițiunl seriose și înțelepte; trebuia să-și 

basmelor și a miturilor și cari devin în 
chipul acesta unul din factorii creatori mi
tologici de prima forță.*)

In chipul acesta în lumea poveștilor 
poporale se nasce o serie întrâgă de lege
nde, cari urmărind un scop special de cla
rificare, formâză sub numele de literatură 
etiologică un grup cu totul deosebit și am 
pută 4ice „sui generis*  în domeniul litera- 
turei poporale.

Etă un esemplu de legendă seu mit 
etiologio la poporul nostru.

Intre calitățile caracteristice și dis
tinctive ale multor plante istoria naturală 
înregistrâză în așa numitul „heliotropism*,  
înțelegându-se sub el capacitatea plan
tei de a-șl schimba posițiunea în con
sonanță său în oposițiune cu mișoarea sb- 
relui, resp. cu direcțiunea radelor de sore 
Intre plantele de acest soiu cea mai cunos 
cută la poporul nostru este *Fldrea  sdrelui*  
(Helianthus annuus) numită pe alocurea și

*) Să se vadă îu detail H. Spencer, Priciples 
of Socialogy. Sir Iohn Lubbock Origin of Civilisa
tion. Ed. Tylor Primitive Culture; comp, și 
Conta op. cit, L. Săineanu, Basmele române, în 
trod.

fi reservat dreptul de control asupra învă
țământului dela gimnasiul din Brașov și să 
nu fi lăsat neatinsă autonomia acestei școlei, 
pe lângă care banii din România pot fi fo
losiți și se și foloseso spre răspândirea spi
ritului, care cuprinde în sine un pericul 
pentru interesele statului maghiar*...

Dâr, încheie „Egyetertes", guvernul 
unguresc a făcut’o acâsta seu din ușu
rință, său din lașitatea cu care s’a plecat 
înaintea influenței străine. „Din acâsta Va
lahii vor oonchide din nou, că mâna vie- 
nesă, acea mână, care i-a spriginit tot- 
deuna, și acum li-a apărat causa față cu 
statul maghiar, care, a încercat, ce i drepț, 
să stdrcă ceva, ddr a trebuit să se retragă*...  
născând și întărind în „Valahi*  convinge
rea, care umflă și hrănesce „cutezanța agi- 
tațiunei valahe*.

învățătorii confesionali nu plă
tesc arunc comunal. Tribunalul admi
nistrativ a enunțat, prin un decis al său, 
că învățătorii confesionali nu pot fi obli
gați a plăti dare comunală. In timpul mai 
nou adecă unele comune au făcut asemenea 
arunouri și pe învățători susținând, oă scu
tirea dedarea comunală privesce numai pe 
învățătorii dela șcblele comunale și confe
sionale. Astfel între alții au neoesitat să 
plătâscă aoâstă dare pe un director școlar 
din Budapesta. Acesta s’a plâns la magis
trat și la comisiunea administrativă comi- 
tatensă, cari i’au respins cererea de-a fi 
soutit; dâr numitul a recurat la tribunalul 
administrativ, oare pe basa art. de lege 
XXIX din 1885. și XXII din 1886 a decis, 
că învățătorii poporali — fără privire de 
sunt aplicați la școle de stat, comunale, 
confesionale, ale reuniunilos, său la școle 
private — sunt scutiți de-a plăti aruncurl 
comunale.

Nu episcopii, ci solgăbireii împart 
congruă.

Deputatul partidei poporale Ioan Mol
nar a făcut în ședința dela 26 Ian. a ca
merei ungare o descoperire, care aruhcă o 
viuă lumină asupra scopurilor, ce le urmă- 
resce guvernul prin împărțirea ajutbrelor 
la preoți. El a cetit scrisbrea litografată, 
pe oare un fișpan a adresat’o unui preot 
greco-catolic. Fișpanul face prin aoâstă 
scrisore cunoscut preotului, că „la recoman
darea lui*  (a fispanului) ministrul de culte 
și instrucțiune publică i-a trimis prin epis
copul atâtea și atâtea corbne. Fișpanul îșl 
esprimă tot-odată în scrisore speranța, „că 
sfinția sa (preotul) îșl va împlini întot- 
dâuna cu credință datorințele sale cătră 
statul maghiar*.

Din acâstă scrisbre fișpănâscă — dise 
Molnar — văd înainte de tote, oă resol- 
varea cestiunei întregirei congruei nu se 
face după cum se scrie și s’a cțis. S’a dis și 
s’a soris, că respectivul episcop diecesan va 

„Sora sorelui*  care, precum se scrie, î-șl 
schimbă consecventposițiunea după mersul 
sorelui, așa că diminâța stă todeauna cu 
fața spre răsărit, la amâdl spre zenit, eră 
sera spre apus. Acâstă mișcare direct de
pendentă de posițiunea sorelui naturaliștil 
o interpretâză ca un fel de reacțiune a 
enervațiunei provocate de razele solare în 
celulele plantei.*)

Intima legătură între mișoarea plantei și 
posițiunea sorelui, și anume faptul, că flbrea 
sdrelui privesce veolnic ou fața în fața so
relui, nu i-a putut scăpa din vedere nici 
poporului nostru, âr constatarea acestei 
misteriose legături, a și fost motivul, că 
heliantul importat în Europa din Peru, a 
fost numit de poporul nostru „fldrea seu 
„rada*  seu și „sora sdrelui*.

Motivul aoestei tainice legături între 
fibre și sbre, poporul Dostru, în poetica sa 
naivitate l'a aflat în nisce relațiunl ante- 
ribre de dragoste între palida fibre și între 
sfântul sbre, căol numai o istovitore dra- 

presenta lista preoților, pe cari el îi află 
vrednici de ajutor și cari în adevăr au lipsă 
de a fi ajutorați. Acum însă aflăm din scri- 
sorea acbsta, că nu la recomandarea episco- 
fiului se face întregirea, ci la recomanda
rea fișpanului. De aci se esplieă, că mai 
mulțl dintre aceia, cari au fost recoman
dați de episcop, n’au căpătat ajutore, âr 
aceia, pe carl nu i-a recomandat, au că
pătat. Gum-că acâsta e umilitor și vătămă
tor pentru episoopl, cred, că nu mai tre- 
bue să spun.

„Mai departe văd din scrisorea acâsta 
— continuă Molnar,—că cei delaministe- 
riul de culte cer informațiunl despre preoți 
dela autoritățile lumescl și în prima liniă dela 
solgăbirăi, apoi notari. De aoi urmeză, că 
dâcă un preot voesce să se împărtășescă 
de congruă, atunci să îngrijâscă, ca cu 
notarul și solgăbirăul întotdâuna să se afle 
bine, căci de cumva ar cuteza să critice, 
oii să atace abusurile, ilegalitățile, volni- 
ciile aceluia, „atunci pote fi sigur, că in
formația va fi de cuprinsul, că acesta său ce
lalalt preot e daco-român, panslavist, pan- 
german și mai sciu ce fel de agitator de 
al naționalităților*.

In fine vorbitorul dovedi cu mult 
succes, că sub cuviutele „magyar allam*  ci
tate în scrisorea cătră preot a amin
titului fișpan, nu este a se înțelege alt-ceva, 
decât guvernul. Aceia dintre preoți, cari vor 
cuteza, prin urmare, de-a vota în contra 
guvernului, de-a adera la alt partid și nu 
la guvern, pot fi siguri, că nicl-odată 
nu vor căpăta măcar un ban frânt din 
congruă.

Viitorul monarchiei habsburgice.
Sub titlul „La monarchic Habsbourgoise*  

publicistul francos Renâ Henry publică în 
„B.evue politique et parlameniaire*  un studiu 
voluminos, în care se ocupă cu sbrtea și 
viitorul monarchiei habsburgice.

Henry e de părere, că Austria sâu se 
va reorganisa pe base federalistice, sâu se 
va dismembra. Pornind dela acestă alter
nativă arată în tote amănuntele, că po- 
porele monarchiei — atât cele din Austria, 
oât și din Ungaria — îșl caută tote feri
cirea lor în cadrele imperiului habsburgic. 
Nici unul din ele, afară dor de irredentiștii 
germani, nu se gândesce serios la o rupere 
de monarchiă. Viitorul imperiului, 4’°e 
Henry, nu pdte fi insă garantat decât atunci, 
când poporelor lui li-se va da autonomiă de
plină. Austria trebue să devină o Elvețiă.

Dinafară, continuă autorul, Austria 
nu e amenințată nici ohiar de Rusia. Ger
mania însă pregătesoe sistematic încorpo
rarea Austriei ; acâsta are numai noroc, că 
este în interesul echilibrului european esis- 
tența ei. Apoi cjioe:

„Nu este probabil, că la un cas dat 
Italia ar renunța la Triest. Apoi Anglia 
încă n’ar permite așa ușor, ca marea pu- 

goste pote fi, după concepțiunea ultrarea- 
listă a poporului, tainicul bold, care face 
posomorita plantă să privesoă vecinie în 
fața strălucitorului stăpânitor al cerului.

Așa s’a născut apoi legenda etiolo
gică a poporului nostru, că florea sbrelui 
n’a fost de când e lumea flore, ci ea din
tru început a fost o mândră fată de împă
rat, pe care pețind’o sfântul sbre a trăit 
multă vreme cu ea în deplină fericire 
în palatele sale de flori și de lumină. Dela 
o vreme insă un ghimpe a început să rodă 
inima frumosei fete, âr acest ghimpe îșl 
avea isvorul în faptul, că ea nu soia încă 
cine e iubitul ei, care-i interzisese sub grea 
amenințare de ai privi oând-va în față. 
Fata însă a trebuit să cadă jertfă dornicei 
sale ouriositățl, căreia nu i-a putut resista 
pănă în sfîrșit. îndemnată de pismașele 
sale surori într’o nbpte și-a luat inima în 
dinți și a aprins lumina, și vădend fața de 
lapte a sfântului sbre, două lacrăml ardă- 
tbre de fericire i-au scăpat din ochi pe 
fața îngerâscă a iubitului său, care deștep- 
tându-să s’a dus și dus a rămas pentru 
tot-dâuna. De atunci, ne spune legenda, s’a 
ales sfântul sbre cu cele câte-va pete din 

tere germană să se încuibe pe drumul, ce 
duoe la canalul de Suez. La cas de dis- 
membrare a Austriei, Rusia nu s’ar mul
țumi cu recompensații pentru periculul, ce 
ar amenința-o statornic in urma estinderii 
vecinului său la sud. In Berlin nu și-au 
uitat de sigur, că ochii Rusiei sunt îndrep
tați spre Constantinopol. Apoi se pote pre
supune, că atitudinea Rusiei o va îndrepta 
în mare parte și Franoia, er Franoia va 
avâ tovarăși în privința acâsta. Așadâr 
oheile Pragei, Vienei și ale Triestului sunt 
în Paris*  ....

Articulul, care de sigur va fi făcut 
sensațiă și la Berlin și la Viena, încheie 
astfel:

„Europa va salva de peire monarchia 
Habsburgilor, presupunând însă, că în mo
mentul pericolului Franoia nu va fi dis- 
membrată, sâu slăbită*.

Rgsboiul din Africa sudică,.
Desastru! dela Spionskop

Pe când în Londra jubilau asupra 
„succesului" dobândit Marția trecută de 
generalul Warren, etă că, ca un fulger 
din senin, sosesce telegrama lui Buller des
pre desastrul Fnglesilor la Spionskop, întâm
plat Joi.

Foile englese nu publică amănunte 
despre acest desastru, căci censura militară 
suprimă orl-ce fel de scirl nefavorabile En- 
glesilor. Ministeriul de răsboifi din Londra a 
publicat numai soirile sourte și forte defec- 
tubse trimise de Buller, care anunță „ou 
regret*,  că Warren a fost silit să părasescă 
posițiunea, ce o ocupase la Spionskop și să 
se retragă Joi în zori de di.

Afară de telegrama lui Warren a mai 
sosit la ministeriul de resboiă din Londra 
o altă soire, din oare reiese, că retragerea 
lui Warren a fo3t precedată de lupte estra- 
or dinar de sângerdse, în oare Englesii au 
avut mari pierderi.

La 27 1. c. oficiul engles de esterne 
a dat un comunicat, în oare se 410R, că 
pierderile anunțate de Buller se referă la 
batalionele de sub oomanda lui Littleton, 
cari n’au luat parte la lupta dela Spions
kop, prin urmare pierderile adevărate ale 
Englesilor sunt mult mai mari, decum s’a 
comunicat la început.

Mult mai clar și mai aprope de ade
văr vorbesc soirile oomunicate din partea 
Burilor. După o telegramă din Pretoria so
sită la Bruxella, pierderile lui Warren în 
catastrofa dela Spionskop sunt: 800 morți, 
1200 răniți și aprope intrăga artileriă pier
dută. Burii au persecutat pe EnglesI pănă 
la cartierul principal al lui Buller. „Victoria 
Burilor — încheie telegrama — a decis asu
pra sorții răsboi.uluia.

Soirea desastrului la Londra.

Soirea desastrului dela Spionskop s’a 
lățit în Londra ou^iuțâla fulgerului. Omenii

i ...i

fată, ca urme neșterse ale ardătorelor 
lacrăml, âră fata de împărat

De pe câmpuri și ogore 
Totă diua din picibre 
Se uita duios la sbre, 
Și ou ochii petrecându-1 
Și cu dor mare privindul 
Cu lungi lacnme pe față 
II chema la ea pe brațe. 
Și de dor cât îl doria 
Ca și frund» ’ngălbinea 
Ca și ceara să topia. 
Și ’n durere fără nume 
A trăit copila ’n lume 
Păn’ ce drâpta ursitore 
A schimbat'o într’o fldre 
Fibre tristă și mâhnită 
Și în sbre îndrăgită, 
Florea sdrelui numită ! 
Cât e 4>Qa biata fibre 
Nu’șl mai ia ochii din sbre, 
Făr’ îi ține tot la el 
Ca mândra la voinicel

Aoâsta este duibsa legendă etiologică 
a heliantului, scosă din neefîrșita bogățiă 
a lumei legendare a poporului nostru și 
cu un deoseb’t succes versificată de Stefan 
Caooveanu*).

O legendă analogă este în literatura 
nbstră poporală și legenda Cicorei, oare 
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«eteau gazetele palicjl și îngroziți, căci ni
meni nu se aștepta la o înfrângere atât de 
cumplită. Cuvintele li-se opriau pe buze, 
nu sciau, cum să dea espresiune mirării și 
întristării lor. Tăcuți, cu oohii pleoațl și 
ferindu-se unii de alții treceau pe strade 
în sus și în jos. Pressa deplânge desastrul, 
însă cele mai multe diare oaută să înoura- 
geze publicul și să-i inspire speranțe. Unele 
din ele oer guvernului să trimită trupe nouă 
la Africa, deore-ce „răsboiul trebue sfîrșit 
cu succes pentru Anglia".

Consiliu de miniștri.

Alaltăerl s’a ținut în Londra un con
siliu de miniștri, după-care s’a întrunit ime
diat comisiunea armatei teritoriale, ca să 
discute asupra situațiunei. Se șoptesce prin 
unele cercuri, că comisiunea ar fi deoisă a 
renunța la liberarea Ladysmithului și va 
da ordin lui Buller de a-se retrage, pentru- 
ca să încâpă din nou operațiunile. La cas 
când s’ar adeveri soirea acâsta, Englesilor 
nu le rămâne, decât să se retragă ârăși 
peste rîul Tugela, ca să scape din oursa în 
nare i-au înșelat Burii.

Dr. Leyds la Berlin.

Intr’aceea se anunță, că agentul trans- 
vaalian Dr. Leyds se află în Berlin, unde a 
mers, dice-se, din incidentul onomasticei îm
păratului Wilhelm. Se crede însă, că el s’a 
dus la Berlin în scopuri mult mai seriose. 
Leyds a conferit mult cu contele Bulow.

Un colaborator al lui „Lolcalanzeiger*  
publică o convorbire, ce a avut’o cu Dr. 
Leyds, care, afirmativ, i-a declarat, oă pe
trecerea lui în Berlin nu e de natură 
politică. El a mers la Berlin ohemat de 
cancelarul Hohenlohe, care l’a înv'tat la un 
j'rânfl diplomatic. Privitor la încercările de 
intervenție, Dr. Leyds declară:

*) Legenda a fost publicată în „Convoibirile 
literare'1 și de aici reprodusă în „Cartea de cetire11 
pentru clasa a IV, gimn. a d lui director gimna- 

.•sial V. Onițiu (pg. 26—40).
**) Teodorescu. Poesii poporale, pg. 45b.

„Noi n’avern causă de a cere ajutorul 
cuiva. Nouă iote ne merg strălucit*.  Despre 
■condițiile de pace nu șl-a spus decât pă
rerea individuală. El la totă întâmplarea 
orede, că Anglia trebue să retrocedeze partea 
cea mai mare a teritoriilor răpite mai îna
inte. încât despre independența absolută a 
celor două republice, nu mai încape vorbă. 
Intre altele Leyds a mai observat, că Mafe- 
king, Ladysmith și Kimberley sunt înohisorl, 
în care Englesii îșl consumă tot ce au.

*
piarele streine spun, oă săptămâna 

trecută pote fi considerată ca „săptămâna 
negră" . pentru corespondenții fiarelor en- 
.glese, aflători pe teatrul răsboiului din sudul 
Africei.

Intr’adevăr, în cursul săptămânei tre
cute, trei corespondenți ai fiarelor englese 
au fost omorîțl la Ladysmith de obuzele 
Burilor; Luni a fost omorît d-1 Robert 
Mitchell, corespondentul c)iarului;„Standard*,  
Ar Marți d-1 G. W. Steevens, coresponden
tul lui „Daily Mail*.  Acest diarist cult și 
talentat era cunoscut în oerourl largi prin 

asemenea se distinge prin caracterul său 
heliotropic, întoomai ca și fibre*  sorelui. 
Legenda ne spune, că „cțîna florilor, flărea 
porilor"'’pețită de sf. sore prin doi luceferei, 
l’a refusat, răspuntjendu-i ou vorbe sumețe, 
•ir atunci

Sârele s’aprinse 
De năcaz și cjise: 
— Lăsați-mi-o :n pace 
Gă mi-o voi preface 
Ln fragedă fiăre 
Hore de Cicicdre, 
Cu-ochii după sore: 
Când oi răsări 
Ea s’o ’n veseli, 
Când oi asființi, 
Ea s’o ofili 
Când oi scăpăta 
Ea s’o aduna !**)

(Va urma;) Nicolae Sulică 

sorierea sa întitulată: „Cu Kitchener la 
Chartum“,

Sâmbăta treoută telegraful a transmis 
la Londra scirea despre mortea d-lui Alfred 
Ferraud, corespondentul cjiarului „Morning 
Post*  rănit de mbrte ou ocasia atacului, 
făcut de Buri asupra Ladysmithului, în cjiua 
de 6 Ianuarie st. nou.

„L’autonomie de la Transylva 
nie“. Sub titlul aoesta a apărut la Paris 
o broșură importantă politică, în care se 
tratâză despre „autonomia Transilvaniei*.  
Autorul ei arată, că Transilvania vâcurl 
de-a rândul a trăit vință de stat autonom 
și că prin urmare postulatul la autoDomiă 
a Românilor în cadrul monarchiei Habs- 
burgice se basâză pe un drept istoric ne- 
disputabil.
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Teodor Aslan, directorul de scenă 
al operei române, a încetat din viață săp
tămâna trecută în Bucurescl. El este unul 
din cei ce au contribuit mai mult la înte
meierea operei române. „Constit." sehițeză 
astfel activitatea sa roditâre pe acest teren : 
Teodor Aslan a făcut, ca director al Tea
trului dela Iași, la 1874 prima stagiune 
lirică cu operetele Fata mamei Angot, Girofle- 
Girofla, Princesa de Trapezunl, etc. Mai târ- 
cliu s’a silit, ca să se dea într’o stagiune tot 
la Iași, operele comice Le Câlet, Fata re
gimentului, Fata răzeșului, Olteanca, aceste 
două din urmă de compositorul român 
Caudella. Urtnărind aceeași idee, a contri
buit cel mai mult la încercările, ce s’au 
făcut la Bucurescl, pănă acum, de a-se în
temeia Opera Română. Succesele repurtate 
în ultimul timp cu representațiunile opere
lor Aida, Lohengrin și Tannhauser, i-au fost 
meritata răsplată. Teodor Aslan, având un 
dar deosebit de dicțiune, a creat oa ama
tor, în frumosele representațiunl de odi- 
nidră ale elitei Ieșene, mai tâte cântecele 
(șansonete) și chiar rolurile principale din 
unele comedii ale lui Alexandri, cu care a 
fost fârte bun prieten, ca și cântecele d-lni 
lanov. — La înmormântarea, ce s’a făcut 
Vinerea trecută, a asistat întreg personalul 
artistic al Operei și corul operei a oântat 
prohodul la biserică și la eimiter.

Dela Academia Română. In ședința 
publică dela 14 Ianuarie st. v., care s’a 
ținut sub președinția d-lui N. Crețulesou, 
d-1 Dr. V. Babeș a desfășurat tema, că tra
tarea cu serum are influență mare asupra 
bilelor nervose. Preparând serum artificial 
cu creer de berbec și făcând injecțiunl la 
bolnavi suferincjl de maladii nervose, d-1 
Dr. Babeș a observat o mare ameliorare.) 
Un savant francos, Dr. Constantin Paul a 
întrebuințat același tratament în clinicele 
din Paris și a dobândit frumose resultate. 
D-1 Dr. N. Tomesou din Bucurescl a avut 
aoeleașl succese, întrebuințând tratamentul 
cu serul preparat din substanțe nervâse. 
Se vindecă prin acest tratament mai ales 
melancolia, semi-epilepsia și pulsațiunea 
esagerată. — D-1 Dr. V. Babeș se ocupă 
apoi cu descoperirile altor savanțl străini 
cu privire la același mod de injectare și 
oonchide, că d-sa a fost anterior celorlalți 
în întrebuințarea serului preparat din sub
stanțe nervise pentru combaterea bălelor 
nervose. Combate în urmă părerile unor 
medici italianl și unguri, cari nu s’au putut 
împăca cu modul său de prooedare în com
baterea epidemiilor nervose și sfîrșesce pro
mițând, că le va da răspuns prin publica- 
țiunile medicale străine.

Pentru casa națională au mai in
curs, după^cum ne raporteză d-1 secretar al 
Asociațiunei, următorele contribuirl: George 
Maier, preot, Toplița, 2 oor., Dr. Al. Vaida, 
medic, Viena, 5 cor., Dr. loan Vaida- 
Voevod, când, de adv., 6 cor., Petru Cal- 
ciunariu, advocat, Orșova, 2 cor., Aneta 
Calciunariu, soțiă de adv., 2 cor., Georgiu 
Gorog, loo. ces. și reg., 2 cor., Mihail 
Jourca, notar Rășinari, 2 cor., Dim. Ră- 
breanu, Bistrița, 1 cor. — Suma totală 690 
cor. 10 bani.

Timbrele vechi poștale vor mai 
rămâne în valdre timp de trei luni, adecă 
pănă vor fi folosite tote. După aceea vor 
fi îulocuite cu timbre nouă.

Aniversarea nascerei împăratului 
german. Alaltăerl, 27 Ian. n., împăratul 
Wilhelm II al Germaniei și-a serbat ani
versarea de 40 de ani dela 4'ua nascerei. 
Membrii consiliului imperial au arangiat 
din acest incident un banchet festiv, la 
care președintele Ballestrem a ținut un 
toast pentru împărat. In toastul său, el 
preseDtâ oonsiliul imperial și pe împărat ca 
strîns uniți, oarl împreună representă uni
tatea germană. Pe cât ei vor țină unii la 
alții, afaoerile Germaniei vor sta bine. îm
păratul, dise mai departe președintele, a 
înțeles glasul epocei sale și a dis, că el 
nu voesoe să fiă așa numit domnitor consti
tuțional, care domnesce și nu guvernăză. Ter
mina declarând, că „membrii consiliului 
imperial, întru oât le va permite convin
gerea, în totdâuna vor promova intențiu- 
nile vrednice de admirat ale împăratului11. 
— Acestă cji aniversară a fost serbată și 
la Viena, unde s’a dat un prând la Curte. 
Monarchul a toastat pentru împăratul Wil
helm.

Fbiă cu program banffyst. Cu 1 
Febr. n. c. va apără în Budapesta o nouă 
foia cotidiană sub firma „Magyar Szo“. Se 
dice, că foia va avă program banffyst.

Logodnă. Din Tulgheș ni-se anunță 
logodna d-rei Fugenia A. Dobrean cu d-1 
căpitan Vasile V. Teodorei din Piatra- 
Neamțu.

Cărți poștale ilustrate. In editura 
„Tipografiei", societate pe acții în Sibiiu, 
au apărut de curând trei cărți poștale ilus
trate representând : una „cimiterul din Țe- 
bea", alta „Gorouul lui Horia" și a treia 
„înmormântarea lui Avram Iancu" (1 (13) 
Sept. 1872). In dosul publicului asistent la 
înmormântare se vede vechea biserică din 
Țebea și goronul lui Horia.

Desmințire oficiosă. Seim, că „Egye- 
tertes11 publicase scirea despre o crisă mi
nisterială, ce amenință cabinetul Szell în 
actuala lui composițiă. Numita foiă a fost 
susținut, că din pricina unor diferențe ivite 
ntre ministrul-președinte Szell și ministrul 
de finanțe Lukâcs, acesta din urmă se va 
retrage îndată după desbaterea budgetară. 
Mai dicea „E—s“. că retragerea lui Wlas- 
sics și a contelui Szeohenyi încă pote fi 
privită ca sigură. — Oficiosă „M. Tav. 
Iroda*  desminte acum acâstă scire, decla
rând, că ea e lipsită de orl-ce basă.

Tragedia împăratului Chinei.
Din China sosesce o soire însemnată, 

împăratul Kvang-Su, după-ce a fost forțat 
să subscrie un decret, prin care e declarat 
moștenitor de tron Put-Sing, fiiul prințului 
Tuano, s’a sinucis.

Nenorocitul împărat a căflut jertfa 
ideilor sale de reformă. El voia să reorga- 
niseze China după model europenesc, ca 
s’o scutesoă de nimicire totală. A și dat 
un ordin în direcția acesta, dâr și-a atras 
asupră-i ura dușmanilor săi în frunte cu 
împărătâsa și cu Li-Hung-Ciang.

‘Kvang-Sii a ocupat tronul Chinei la 
vârsta de 5 ani. El a urmat în domniă un
chiului său. Pănă la vârsta de majorean a 
avut de coregent pe însa-șl mamă-sa împă- 
rătâsa văduvă Cu-Hsi, adl în etate de 68 
ani. După-ce a devenit majoren, Kvang-Sii 
a luat însu-șl frânele guvernării și deja 
dela început a fost aderent al partidei cu 
idei de reforme europenesel. Tendințele lui 
erau privite cu ochi răi de însa-șl mamă-sa. 
Insă oât timp a trăit tatăl tînărului împă
rat, ea nu a putut face nimic contra fiiului.

La 1894, nimioită fiind flota și ar
mata chinesă în răsboiul cu Japonia, China 
și-a pierdut suzeranitatea asupra Coreei, a 
renunțat la insula Formosa în favorul Ja
poniei, a plătit indemnisărl mari de răs- 
boiii și i-au venit pe cap poftele de ouce- 
rire ale statelor europene. Rușii i-au luat 
Port-Arthur, Englesii Vej-Haj-Vej, Germa
nii Kiao-Ciau, porturi însemnate. In urma 

acestora nemulțămirea în China crescu tot 
mai mare. Starea acesta și intrigile, ce se 
porniseră la curte, au ajutat împărătesei 
văduve să iâe în mâna ei domnia. In Sep- 
temvre 1898 s’a făout o revoluția de palat 
și imenii împărătesei au intrat în aparta
mentele împăratului silindu-1 să isoălăseă 
un deoret, prin care Cu-Hsi e ridicată la 
rangul de coregent. Nenorocitul Kvang Sil, 
ca să-și scape viața, a subscris tot ce ’i-s’a 
cerut. Deja atunci se lățise faima, că fu 
ucis, der n’a fost adevărat. El fu însă tra
tat ca prisonier de atunci și pănă aoum.

In 26 Ianuarie „New-York Herald*  a 
adus scirea, din Sanghai, că afirmativ îm
păratul chines s’a sinucis. Alte soiri însă 
spun, că el a fost asasinat, după-ce a sub
scris decretul de numire a prințului Put- 
Sing, ca moștenitor de tron, despre oare se 
(jice, că la 6 Februarie va fi proclamat îm
părat sub numele de Hi-Kuang.

Dare de seină și mulțămită publică-
Tărlungent, 8 Ianuarie 1900.

Onorată Redaoțiune! In săra anului 
nou s’a dat în Tărlungenl (Săcele) o pe
trecere împreunată cu joc, din al oăreia ve
nit curat s’a deois a se înființa un fond 
de ajutorare al parochiei numite într’un 
viitor mai depărtat. Petrecerea a avut un 
succes moral strălucit. A participat și pu
blic strein din comuna nostră, care a ră
mas mulțumit, cu atât mai vârtos, oă pe- 
treoerea a decurs pănă în zorile dilei în 
ordinea cea mai perfectă, duoând cu sine 
fiă-oare impresiunile cele mai plăcute. In 
cununa frumosă de domnișire am zărit pe: 
Emilia Manole, Paraschiva Taboo, Elena 
Frățilă, Emilia Jantea și Elena Neguțiu.

Resultatul material a produs un ve
nit curat de 221 corone 56 filerî, care s’a 
realisat prin înoassarea antioipativă a ba
nilor resultațt dela distribuirea biletelor 
prin împrejurimile comunei și România. 
Sâra la oassă s’au vândut forte puține. 
Partea cea mai mare a venitului a produs’o 
oolecta parochianului nostru d-lui Radu 
Pasăre, oomersant în Brăilă,|în suma de 105 
oorbne 40 filerî, căruia ca primul inițiator 
al scopului sublim, i-se aduc sincerile nostre 
mulțumite; er restul dela oeilalțl distribui
tori de aici și de dincolo.

Pentra ajungerea soopului nostru su
blim s’a decis, ca în tot anul să arangiăm 
în sărbătorile de ârnă o petrecere variantă 
cu deolamărl și cântări.

Nu mă îndoesc, că se va pută ajunge sco
pul aoesta, când binevitorii parochiei nostre 
vor resoua astfel: „ Concordia parvae res cres- 
cunt, discordia maximae dilabuntur*.

In numele comitetului aranjator: 
Dimitrie MLa/nole, 

preot.

Literatură.
In institutul de arte grafice și editura 

„Minerea11 din Bucurescl a apărut. „Vatra 
părăsită*,  novelă din popor de I. Slaîuel. 
De venejare la tote librăriile. Prețul 2 lei 
(92 or.)

bs/ă «o.
JPuterea de miros a bărbatului 

și femeei. Doi membrii ai societății 
biologice din Paris au studiat cestiunea 
de a soi, care sex are putere de miros mai 
mare. In acest scop au ales 41 de bărbați 
și 41 femei, toți în vârstă între 20 —30 ani 
în condițiunl de cultură și mod de viață 
corăspuncjStore. Prima experiență a fost 
făcută cu canforul, și din ea a resultat, că 
femeile sunt superiâre în miros bărbaților. 
S’a ridicat observațiunea, că bărbații pierd 
din simțul mirosului, din causa beuturilor 
alcoolice și a famatului, dâr în urma unei 
examinări la copii și fete, cari nu obicî- 
nueso fumatul și beutura, s’a oonstatat ace
eași deosebire ca și Jla adulții fumători. 
Ast fel se dovedesce în mod incontestabil, 
că femeia are calitatea înnăsoută a simțului 
mirosului.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu, 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursui ia bupsa din Vtepa.
Din 27 Ianuarie 1900.

Swhta ung. de aur 4%........................ 98.80
Sent» de corbne ung. 4°/0. . . . 94.80
ha'pr. căii. fer. ung. în aur 100.50
Impr. căii. fer. ung. in argint 41/,0/0. 99 70
r blig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 99.60 
Bonuri rural», ungare 4% .... 94.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
Rapr. ung, ou premii......................162.50
£ osurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
lîenta de argint austr. ..... 99.65
Renta de hârtie austr........................... 94.45
Renta de aur austr........................... 98 80
Leșuri din 1860.................................  139.25
;koții de-ale Bănoei austro-ungară . 131.75 
«feoții de-ale Bănoei ung. de credit. 187.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 237 50
Napoleondori . ..................................19.20
iifărol imperiale germane . . . 118.10
London vista . •.................... 242.10
Paris vista......................... 96.10
Rente de corone austr. 4% . . . 98.65
Note italiene................................ 89.80

©mfsm! pieței IBra^ov.
Din 29 Ianuarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Dump.
Ruble Rusesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesct Cump.

18.30 Vând. 1840
18.10 Vend. 18 20
19.- Vând. 19.20
11.24 Vând. 11.35

2'>4.—
58 50
21.40

Vând.
Vend.
Vend.

Scris, fono. Albina 202.— V*md  5% 203.—

Nr. 403—1900.

Publicațiile.
Acei possesorl de casă, cari au 

clădit în anul 1899 un edificiu dgu, 
se provocă a înainta oficiului 
orășenesc de dare pănă la 10 Febr. 
a. C. făia de mărturisire despre venitul 
Chiria) casei.

Formulare pentru acest scop se 
căpăta la subscrisul oficiu.

Brașov, 17 Ianuarie 1900. 
8281,-2. Oficiul orășenesc de dare.

QĂLWDARUL PLUGARULUI 
pe anul visect 1900.

se afflă de vendare 2a •i
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au întrat în anul 
VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte <țile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resbojului 
pentru neatârnare de Gr. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea higie
nică și econo mică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). ’Vencfe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

0 
0 a
2 i

Nicu Ă. PopoYiGl 
Doctor în drept, 

avocat.
București, Strada Dionisie 58.
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„ALBINA*  institut de credit și de economii în SiBllU.

29.

cu Cor. 4 815.500

A. Muresiam;
SSrașov, Tergial Inuiuâ W. S®.

Acest stabiliment este provâdut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putb esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

£

£

'^5

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE, 

roi PERIODICI. 

biletele visit!
DIFERITE FORMATE,

PROGRAME JELEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMSJirș.’UMă.

Publicaținne.
In sensul art. de lege XXXVI din anul 1876 §.

1. Suma scrisurilor fonciare puse în circulațiune 
diua de 31 Decembre 1899 face..................................

2 Pretensiunile institutului de împrumuturi hi-
poteeare, cari servesc de acoperirea acestor scrisuri fon
ciare sunt de .....................................................................

3 Valbrea hipotecelor luate de basâ la sus nu
mitele împrumuturi hipotecare 69te de........................

4. Iu sensul § 97 din statute „fondul special*  
pentru asigurarea scrisurilor foDciare e de .... 

acesta e indus în cont separat și plasat în urmă- 
tbrele efecte publice:

Sorți de stat din 1854 ; 
„ „ 1860 

Obligaț. cu premii ale 
băncii ung. hip. cu 4°/0 

Sorți ale imprum. pen
tru regularea Tisei 4°/0 - 

Obligaț. cu premii ale 
institutului austriac priv. 
de credit fonciar cu 3% 
Scrisuri fonc. ung Lan- 
des-Cent. Sparcassa 4y2% 
Scris, fonc. Pester-ung.- 
Comercial-Bank 4,/2°/0 
Acțiuni de ale reuniunei 
gen. de cred. fonc. pen
tru proprietarii mici din 
Ungaria eu 5°/0 . 
Sorți pentru regularea 
Dunărei dm 1870 cu 5% 
Decembre 1899.

Cor.
w

î?

n

»

r>

n

4.835 891.92

18 014.360.—

410 669.50

3.000.—
11.400 —

5 800.—

4.800.—

6.000.—

200.000.—

163.200.

4.000.—

2.800.

Si b ii u, în 31

» „
ă
n

ă

»

n

Cor.
n

159.25
136.—

c. 4.777.50
15.504.—

B

n

»

236.—

137.—

235.

99.75

99.75

100.—

259.

5?

>?

H

n

6.844.—

6.576.—

7.050.—

199.500.—

162.792.

4.000.—

3.626.—

Oirecțiuneti.

Mim $i Dhcma îrmriliif de stat rce. ut în Brașov.
Valabil «Ban fi Oct®iMvire st. n. fi®®®.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la strașov:

L Trenul de persons 1» 8 ore dim.
II. Tr. aooel. peste Cinștu k 2 o. 9 in. p. m. 

1(1. Trenul mist la 10 ore 25 mia. aera
Dela Bueuresci la Brașov:

I. Treimi mixe oiroulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 bre — min. dim.

IL Trenul aooel. ia 2 bre 18 min. p. m.
III. Trenul mixt, k 5 bre 20 rrin, p. m.
IV. Trenul d« pers., la 9 bre 27 min. sbra.

Dela Kezdi-Oșoriieiu la Brașov:
I. Trenul de persoce la 8 bre 25 m. d.,

(are legătură jn St.-GeorgI ou Oiuo- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persons la 1 oră 51 m. p. m.
III. Trenul mix., la 6 bre 48 m. aera, (are 

I-giitură eu Cme-Sz.-.reda).
Dela Zenmscî ia Brașov (O, Bartolomeiu). >

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

Dela Ciuc-Gyiiues la Brașov:
I. Trenul do pers, la 8 ore 25 rnin. dim
II. Treuul de pers, la 1 oră 51 min. p. ni. 

III. Treuul mixt la 6 ore 48 min. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov..
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. didviubț,»
II. Tr. aooel. (peste Olușiu) la 2 6.45 m. p, m. 

III. Trenul de pers, la 7 bre 48 min. sbr-.,.
Dela Brașov la iiiictirescl:

I. Trenul de persons k 3 bre 55 min,
II. Trenul mixt k 11 bre a. m.
III. Trenul accelerat (oe vine pe la Oradk..

Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. T'enul de persons la o bre 19 min„
dim. (are legătură ou Tușnad) 
Oiuo-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 Ore 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. rî>„ 
are legătură ou linia Tușnad-Ciuc-Szereda.. 
Dela Brașov la Zârsiesci (G. Bartolomeiu).

I. Treuul mixt la 9 b-e și 2 min. a. m.
II. Treuul mixt la 3 bre 18 mm p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyiiues:
I. Trenul de pers, la 5 ore 19 min. dim..

II. Trenul mixt la 8 ore 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 mi», p. m.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tete speciile de serviciurî

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Couvetlc, în -Iotă măzvmea

ABATE COMffiWIALS, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE IMOSMENTARI.

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov^. „Gazeta Transilvaniei*  cn numeral ă 10 fii. se vinde
la librăria Nic. 1. și la Eremias NepoțiL

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


