
WîAOȚWXEA.; 
fâiflisWdDei ți Wmih. 
'3PAȘ9V, piața mase Sr. 30.

Scrisori nefrane&te un 
se primesc. Manuscripte 
nu se retrimet.
IUSERATE se primeno la AD- 

BiSUSTRAȚIUHE ta Brașov și la 
suemătilrelo Birouri de ununolurl: 

Xn Viena: U. Dukes Naeht'. 
SS«x. Augenfold & Emerloh Lesnar, 
Helnrloh Sohalek. Rudolf Hossa. 
A. OppellksNaohf. Anton Oppellk. 
in Budapesta : A. V. Qoldber- 
j«r, Ekstaln Bernet. In Ham
burg: Qarolyl & Liebmann.

PREȚUL IMSERȚIUH1LDR : o se
ria varmond pe o Colona 6 or. 
li 30 or. timbru pentru o pu- 
blioaro. — Publicări mai dese 
după tarifă și învoială.

RECLAME pe pagina a B.a o 
uoriă 10 or. său 30 bani.

„gazeta* jese în flicare fll. 
Abonamente pentru Anstro-Ungaiia: I 
Pe un an 12 71., pe șdae luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.

*) Cf. articolul meu Sâncțiana și Sâncjienele, 
„Gaz. Trans.“ 1898, Nr. 142—144.

*•) Teodorescu, Poesii poporale pag. 1410 
—415.

N-rii de Duminecă 2 Ji. pe an.

Pentrn România și străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la ttfte ofi- 

eiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Braști
Adminisiraftunea, Piața iunie 

Târgul Inului Nr. 30, etapiu 
I.: Pe un an 10 fi., pe ș6fl€ 
luni 5 f!pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă : Pe un ar 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., po trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. său 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 15. Brașov, Vineri 21 Ianuarie (2 Februarie). 1900.

Fasa cea mai nouă în Austria.
Așa-dâr așa numita conferență 

pentru înțelegerea dintre Germanii 
și Cehii Austriei, este asigurată. Ca
binetul Koerber a reușit se primâscă 
dela t6te cluburile partidelor cehice 
și germane dm parlament și din 
dietele Boemiei și Moraviei aderența 
de a lua parte prin representanții 
lor la amintita conferență.

A trebuit se trâcă cât-va timp 
pană a-se dobendi acest resultat, 
fîind-că au premers mai întâii! multe 
discusiunl în sînul partidelor și trac
țiunilor îndeosebi, și apoi în sînul 
întrunirilor generale ale cluburilor 
reunite din ambele tabere. In fine 
a succes guvernului de a primi din 
tote părțile răspunsuri afirmative la 
invitarea sa pentru plănuita confe
rență de înțelegere și astfel ea se 
va pută întruni deja peste câte-va 
dile, în 5 Februarie st. n. a anului 
curent.

Conferență va fi deschisă de că- 
tră d-1 ministru-președinte Dr. Koer
ber. Prima ședință va fi comună 
pentru delegații boemi și moravi. 
Discusiunile meritorie însă se vor 
face separat pentru Boemia și pen
tru Moravia. Conferență va consta 
din 22 membri pentru Boemia și 12 
membrii pentru Moravia. E preve- 
dut în programul guvernului, că decă 
în conferență se va ajunge la o înțe
legere relativ la proiectul de lege 
asupra limbilor, acest proiect va fi 
presentat așa cum l’a stabilit con- 
ferența. camerei deputaților. Ddcă 
însă nu se va ajunge la o astfel de 
înțelegere, se asigură, că guvernul 
are de gând se depună pe biroul 
camerei o lege a limbilor, pe basa 
propriilor sale hotărîrf.

Sub presiunea momentului și pu
tem di°e, că numai sub presiunea 
acăsta, s’a inaugurat acțiunea de în
țelegere între poporele Boemiei și 
Moraviei. Fie-care dintre partide șî-a 
făcut declarațiile, ba și reservele sale 

cu ocasiunea alegerei delegaților. Așa 
de esemplu partida poporală germană 
a decis participarea la conferență 
de înțelegere numai sub reserva, că 
ministrul președinte va convoca cât 
mai curend parlamentul central. Mi
nistrul președinte a și pus în vedere 
unuia din bărbații de încredere ai 
acestei partide, că parlamentul va 
fi convocat între 15 și 20 Februa
rie a. c.

Germanii ca și Cehii vor merge 
la conferență fiă-care cu programul 
său bine definit. Din partea Cehilor 
se accentueză mereu, ca condițiune 
primordială a ori cărei înțelegeri, sta
bilirea unei depline egale îndreptă
țiri a limbilor, er de altă parte sus
țin cu tăriă punctul de vedere de 
drept public, că țăra boemă este 
una și nedespărțită — ceea-ce vre 
se cjică, că Cehii nici-odată nu se 
vor învoi a-se tăia Boemia într’o 
parte cehică și una germană cu en
clave mixte, ci pe întreg teritoriul 
să se ducă în deplinire egalitatea 
perfectă între limba germană și 
boemă. Punctul de vedere german 
îl cunbscem. El părtinesce principiul 
ca în ținuturile curat germane limba 
cehică se nu fiă obligătbre pentru 
funcționarii publici, adecă separarea 
după naționalități a Boemiei.

Cehii mai merg la conferență 
c’un ghimpe în inimă. Ei adecă țin, 
că ministeriul Koerber vre se ajute 
Germanilor se isbutăscă cu cunoscu
tul lor program cel puțin în punc
tele principale. Organul conducăto
rului ceh din Moravia, Dr. Stransky, 
„Lidove Noviny“ spune, că în Viena 
cercurile politice de tote partidele 
sunt convinse, că conferențele de în
țelegere nu vor avă resultat. Pentru 
cașul acesta, 4ice; guvernul îșl are 
deja gata planul seu. Indată-ce con
ferențele vor fi terminate, va fi con
vocat parlamentul și i-se va pro
pune legea pentru limbi proiectată 
de guvern. Decă nu va primi nici 
acăsta lege, atunci „Reichsrath“-ul 

va fi disolvat și constituția va fi 
temporal sistată.

Guvernul, asigură numitul 4’ar> 
ar ave deja împuternicirea de a face 
acâsta. S’ar convoca apoi, pentru adu
cerea unei noue constituții, camera 
seniorilor, care va fi întregită ad 
hoc prin deputați aleși de cătră 
diete. Acestei constituante ’i va pre- 
senta guvernul proiectul nouei cons
tituții, după care se va înființa o 
cameră cu competență mai restrînsă 
cu 354 deputați, dintre cari jumă
tate vor fi aleși de dietă, âr cea
laltă jumătate de cătră poporațiune. 
pe basa votului universal.

Piarele germane 4ic, că din împăr
tășirile numitei foi cehice ies la ivelă 
numai dorințele de lovitură de stat 
ale Cehilor, cari vor să prepare fe
deralismul.

P6te așa să și fie. Der de ce 
n’ar fi cu putință și o astfel de so- 
luțiune, căci guvernul Koerber nu 
este mai sigur de posițiunea sa ca 
guvernele premerse și ușor îi pbte 
urma alt guvern, care să voâscă 
acea soluțiune.

La 1865 s’a mai făcut o încer
care de sistare a constituției, numită 
pe-atunci constituția din Februarie, 
de cătră ministeriul Belcredi, și s’a 
făcut tot cu tendință federalistă. 
După ea n’a urmat apoi federalis
mul, ci dualismul. Pote că după o 
nouă încercare de sistare a consti
tuției în Austria, să urmeze quadria- 
lismul. In tot cașul însă acăsta ar 
însemna un pas nou însemnat făcut 
spre federalism. Cu ce șanse și pros
pecte, este altă întrebare.

Toastul monarchului nostru 
pentru Wilhelm. „Nordd. Allg. Ztg.“ 
comunică textul din cuvânt în euvent al 
toastului, ce monarchul nostru, precum am 
amintit și altă-dată, l’a tinut din incidentul 
aniversărei iții0’ nascerei împăratului Wil
helm II. Toastul din euvent în euvent este 
următorul: „Din atragere intimă și ne

clintit în credința oătră alianță, ridic pa
harul în sănătatea amicului credincios, îm
păratul Wihelm“.

Afacerea rentei școlelor române 
din Brașov. Alaltaerl-sâra clubul partidei 
independente și dela 48 a ținut o ședință 
presidată de Francisc Kossuth. In ședința 
acăsta deputatul Komjathy a vorbit pe larg 
asupra „subvențiunei* , ce se dă din străină
tate școlelor române din Ungaria și a anun
țat, că cu privire la acâsta va adresa o 
interpelare ministrului președinte în decur
sul desbaterei budgetare. — Evident, că 
aici e vorba despre chipul în care s’a re- 
solvat afacerea rentei șcdlelor române din 
Brașov, despre care o foiă ungurâscă din 
Pesta <ficea (fii0!0 trecute, că va veni în 
discusiune ei în parlamentul ungar.

Autonomia catolică.
După oum am semnalat erl, în 30 

Ianuarie s’a ținut în Budapesta o oonfe- 
rență prealabilă a membrilor congresului 
pentru autonomia romano-catolică. Confe
rență a fost presidată de contele Iuliu 
Szapary.

In conferență acăsta s’a dat pe față, 
oă cestiunea autonomiei romano catolice nu 
prea stă străluoit. Președintele Szapary, ca 
să lămurâscă pe membrii congresului, a 
abordat cestiunea, dâcă n’ar fi cu scop, ca 
după desbaterea generală, congresul prin 
vr’o comisiune alâsă său care se va alege, 
să între în contact cu guvernul și. cu co
legiul episcopilor, întrebându-i care le sunt 
dorințele și așteptările cu privire la înlă
turarea piedecilor, ce stau în calea înfiin
țării autonomiei.

Față de aoâsta minoritatea în frunte 
ou Ugron a dat energic espresiune dorinței 
și hotărîrei sale de a nu suferi nici o amâ
nare, ci congresul luând ca basă proiec
tele comisiunilor, să între în desbatere asu
pra organismului autonomio și să aducă o 
deoisiune. înființarea autonomiei, (fise Ugron, 
e reolamată de însa-șl politica bisericescă, 
al oărei ascuțiș este direct îndreptat în 
oontra instituțiunilor biserioei catolice. '’>•

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

II.
Intrând în detaiurile etiologiei popo

rale române și cercând să sistemisăm ma
terialul folclorio, ce ni-1 ofere în punctul 
acesta literatura nostră poporală, vom pută 
distinge următorele grupe de povestiri etio
logice :

A. Metamorfose, seu acele narațiuni 
etiologice, cari ca formă de proveniență 
mai ales a vietăților (animale și plante) ad
mit transformarea corpului omenesc în oorp 
animalic său vegetal.

B. Accidente primordiale (protogene, 
protoplastice), seu acele povestiri etiolo
gice, cari ca motiv al nascerei, provenien
ței obieot.elor neînsuflețite, al fenomenelor 
naturale, al diferitelor obiceiuri și institu- 
țiunl, al însușirilor mai bătătore la ochi 
ale diverselor ființe seu obiecte etc. admit 
o întâmplare, un accident primordial de in- 

fluință determinătore asupra sorții poste- 
nore a obiectului din oestiune său a gru
pului, din care obiectul face parte oa 
speoie.

C. Onomatomorfose, seu acele legende, 
tradițiunl etiologice, cari au chemarea să 
esplice numirea vre-unui obiect său vietăți.

A. Metamorfose*).
Metamorfosele etiologice ating mai 

ales regnul zoologic și botanio, și sunt tot- 
dâuna de caracter antropomorfic, întru cât 
ca formă primordială a ființei trecute prin 
procesul de metamorfosare e admisă tot- 
dâuna forma omenâscă.

Metamorfosa e presentată său ca pe- 
dăpsă (blăstem, farmec) pentru ordinea mo
rală vătămată — și acesta este momentul 
etic, atât de caracteristic pentru etiologia 
poporală — său ca urmare a pornirei bi- 
nevoitore (îndurare, binecuvântare) a ființei 
supranaturale oompetente seu interesate,

*) Aici firesce e vorba numai de metamarfose 
permanente și nu provisorii seu vremelnice, în cari 
ființa metamorfosată espiându-șl păcatul seu aspi
rând terminul blăstămului, îșl recapătă erășl forma 
originală.

întru oât ca autor al metamorfoselor e con
siderată tot-dăuna o ființă supranaturală 
(Dumnedeu, Maica Precesta, Mama Săre- 
lui, Sf. Vinei! etc.), oare singură e în stare 
să esopereze o asemenea transformare a 
oorpului omenesc.

La grupa metamorfoselor etiologice 
se pot clasa:

a) Tradițiunile etiologice, înțelegând sub 
ele acele narațiuni, cari în esplicarea pro
venienței ființei din oestiune au tot-deuna 
ceva basă reală, cuprinzând în sine mo
mente istorice. Așa este tradițiunea lui 
Grui-Sânger, analisată mai sus, în care 
cumplitul ucigaș pote fi considerat oa per
sonagiii istoric.

b) Mituri etiologice, înțelegând sub ele 
acele povestiri, cari în esența lor nu sunt, 
decât o continuare a vechilor mituri ro
mane, dăr cari caracterul pe deplin, des- 
voltat etiologic și-l’au primit numai la po
porul nostru.

Așa este mitul sorelui și al lunei, a 
oărui proveniență romană, cel puțin în 
conoepțiunile sale fundamentale, e indis
cutabilă. Credința poporului nostru, că luna 
e sora sărelui nu e decât o reminiscență 

din veohea mitologia greco-română, după 
care Diana (luna) era soră gemenă a lui 
Apollo (sorele*).  Poporul român luând ca 
substrat acăstă credință moștenită și obser
vând perondarea regulată a sorelui și lunei, 
diua și noptea, — ceea-ce i-a făcut impre- 
siunea, că fratele și sora să alungă neîn
cetat, dăr fără să se potă ajunge vre-odată 
— a căutat să-și esplice acăstă straniă și 
neînțelesă aparițiune în sensul acela, că 
aici nu pote fi vorba decât de efectul vre
unui blăstim, respective de pedepsirea vre
unui mare păcat.

Transpunând deci, în urma tendinței 
sale de antropomorfis&re, relațiunile ome- 
nescl asupra celor două corpuri cerescl și 
pornind din cele mai profunde convingeri 
ale sale creștinesol, a ajuns la conelusiunea 
oă marele păcat cu urmări atât de fatale, 
ce l’a putut comite sorele față de sora 
sa, luna, trebue să fi fost încercarea-i sa
crilegă de a lua pe soru-sa de soțiă.

Așa s’a născut apoi mitul etiologic**)
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Contele Ziclw e de părere, că membri 
congresului nu stau față numai cu guver
nul, ci și cu Corona; este necesar deci 
a-se păși pe față, fără ca congresul să se 
dimită în tratări cu guvernul.

Conferența ținută la Szapary n’a 
decis nimic în merit, decât că asupra oes- 
tiunei puse de el, congresul să decidă după 
desbaterea generală.

Afară de acesta s’au mai ținut două 
conferențe: una a minorității, în care s’a 
decis a nu se îngădui nici o amânare; și 
alta în palatul contelui Zichy, în care acesta 
a desfășurat' pe larg punctul său de vedere 
în cestiunea autonomiei. El și aderenții 
lui vor întră în desbaterea generală pe 
basa elaboratului comisiunei de 27, reser- 
vându-șl însă dreptul de a-șl presenta 
amandamentele, ce le cred absolut nece
sare, pentru-oa autonomia să se potă în
ființa.

Sunt, va să c}ică, trei curente între 
membri congresului, afară de colegiul epis 
copilor catolici, cari pănă acum nu s’au 
pronunțat clar și deois asupra cestiunei 
dela ordinea dilei.

Deschiderea parlamentului engles.
După o pausă de trei luni, s’a 

deschis alaltăeri parlamentul engles în 
nisce împrejurări estraordinar de cri
tice și grele pentru Anglia.

Parlamentul a fost deschis cu 
ceremonialul obicinuit. Mesagiul regi
nei Victoria a fost cetit mai întâii! 
în camera lorzilor, apoi în camera 
comunelor. Mesagiul Țice între altele :

„Paoea, care în timpul din urmă a 
fost stricată în Africa de miadă-di, durere, 
nu s’a restabilit înoă. Escepționând acăsta, 
raporturile nostre cu celelalte state sunt 
amicale. La invasitmea din partea colonii
lor din Africa sudică, a republioei sud-afri- 
cane și a statului liber Oranje, poporul 
meu a răspuns ou devotament și însuflețire 
apelului, ce i-l’am adresat și bravura sol- 
daților mei de pe câmpul de lupte, preoum 
și a marinarilor și a trupelor de marină, 
oari au debarcat la țărm cu soopul comu
nei operațiuni, n’a rămas îndărătul celor 
mai nobile tradiții ale istoriei răsbdielor 
ndstre. Mă întristâză adânc, că răsboiului 
i-au căflut jertfe atâtea vieți scumpe ome
neștii, însă cu mândria și cu mulțumire in
ternă am vădut acel zel patriotio și aoea 
lealitate isvorîtă din liberă botărîre, cu 
oare supușii mei din tote părțile imperiu
lui s’au grăbit a lua parte în apărarea oo- 
mună a intereselor imperiului. Sunt oon- 
vinsă, că nu înzadar îmi îndreptez privi
rile spre ei, când ii îndemn să fia statornici 
in sforțările lor și să-și încordeze de nou pu
terile, pănă când vom fi sfîrșit în mod vic
torios lupta, ce o purtăm pentru susținerea 
imperiului și pentru garantarea supremației 
năstre în Africa sudică*. ..

cu mulțimea sa de variante, după oare so- 
rele, cel mai mândru flăcău al lumei cău
tând să-și afle soțiă, seamăn sie-șl și alta 
mai frumăsa decât sora sa Ileana Sândeana 
nu și-a aflat. A făcut deci încercarea ne- 
creștinâscă, de a peți pe soru-sa, oare ca 
să soape de persecuțiunile fratelui său, s’a 
aruncat în Marea Neagră, unde s’a pre
făcut într’o

Mreană de mare
Cu soltjii de zare,

pe care a luat’o apoi sfinții și au arunoat’o 
pe cer.

Colo moș Adam
Și cu maica Iova 
Unde mi-o vedea, 
Ei, măre, că-’ml sta, 
De mi-o sclivisia, 
Lună mi-o numea.

Eră Domnul sfânt 
Din gură’ml grăea 
Și mi-i osândea: 
— ,jLumea cât o fi 
Și s’o pomeni,
Nu v’ețl întâlni 
Nici nopte, nici cji; 
Sore cât o sta

Mesagiul anunță, că în urma opera
țiunilor militare din Africa sudică, cheltue- 
lile cu armata se vor spori în mod însemnat, 
și cjice: „Esperiența unui mare răsboiti, 
oferă în mod necesar autorităților militare 
învățăminte din cele mai însemnate. Sunt 
convinsă, oă parlamentul nu se va speria de 
nici un fel de cheltueTi necesare, pentru-ca 
înarmarea nostră de apărare s’o ridioăm la 
nivelul aoelor responsabilități, ce ni-le im
pune posesiunea unui imperiu atât de mare. 
Intr’un timp când și alte națiuni îșl per- 
fecționeză flotele lor cu puteri mari și 
cu jertfe, de sigur că nu va lângedi nici 
îngrijirea, cu oare parlamentul dispune asu
pra capacității de luptă a flotei englese și 
a apărării costelor".

Mesagiul observă mai departe, că tim
pul nu e favorabil pentru reforme interne, 
oari costă mari oheltuell, și încheie așa: 
„Atotputernicul Dumnefleu să binecuvinte 
și îndrepteze sfătuirile D-Vostre în aceste 
vremuri grele“.

îndată după cetirea mesagiului s’a în
ceput desbaterea asupra lui. Cu ocasiunea 
acăsta ministrul președinte Salisbury a de- 
olarat, că momentul nu e potrivit pentru 
critice. Toți trebue să se unăscă, ca din 
acăsta situația de umilire, care nu e de loc 
liberă de perieule, Englesii să scape. Ni- 
suințele generale trebue să se îndrepteze 
în direoția aoăsta, căci „amenință perioulul, 
ca gloria imperiului să fiă murdărită și pote 
și integritatea lui e amenințată* .

In camera comunelor încă s’a înoeputime- 
diat desbaterea. Guvernamentalul Prccyman, 
(jise, oă camera să răspundă printr’o adresă 
la mesagiu. După acăsta arătă situațiunea 
în care se află Anglia și esprimă speranța,- 
că camera va vota credite și mai mari 
pentru purtarea răsboiului. Din diua ultimă 
a vecului XIX Anglia stă față c’o situația 
fărte grea. De-o parte sunt inimicii, cari 
îi caută slăbiciunile, de altă parte un im
periu ce stă sub arme și aștăptă o hotă- 
rîre armonioă cu privire ia înoheierea mul- 
țumitore a luptelor.

Liberalul Gampbell Bannerman com
bătu viu politica guvernului și atitudinea 
lui în răsboiul de față. El dise, oă pănă 
acum nu sunt de loc semne, că Anglia îșl 
va ajunge scopul, oe și-a pus.

In urmă lordul Fitzmaurice a propus, 
ca camera să-și esprime regretelele asupra 
defectuosității prevederii și oapabilității, 
oe a dovedit’o guvernul în oonduoerea afa
cerilor din Africa-sudică dela 1895 încăoe, 
precum și în pregătirea răsboiului actual.

Bulgaria și Serbia.
Lui „P. Lloyd" i-se scrie din Sofia, 

că faimele asupra unei seriose încordări în
tre Serbia și Bulgaria, nu mai vor să înce
teze. P6te că ele se lățesc ou intențiune, 
spre a paralisa curentul ivit pentru redu
cerea armatei bulgare. Din partea oficială

Cătră răsărit 
Luna s’o vedea 
Tot cătră sfințit."

Și d’atuncl se trase 
Și d’atuncl rămase, 
Lumea oât o ti 
Și s’o pomeni, 
Că ei se gonesc 
Și nu să ’ntâlnesc: 
Luna când lucesce 
Sârele sfințesce, 
Sore când răsare, 
Luna întră ’n zare.

c) Legendele etiologice, înțelegând sub 
ele tote acele narațiuni, cari desbrăcate de 
orl-ce ingrediențe ale mitologiei antice, le 
putem considera ca producte directe ale 
fantasiei și ingeniosității poporului nostru. 
O bogată colecțiune de legende de soiul 
acesta, referitore esclusiv la originea pa
sărilor, avem în „Ornitologia poporală ro
mână" de S. FI. Marian, care mai că ar fi 
putut fi întitulată „Ornitogonia poporală 
română".

(Va urma.) Kicolae Sulică 

nu se dă nutrement acestor faime, ba aprope 
toți miniștrii bulgari au asistat la serata 
dată de cătră representantul Serbiei în 
Sofia, ca să demonstreze, că „nu-s adevă
rate".

De altă parte se susține în Belgrad 
morțiș faima, că guvernul bulgar pregă- 
tesce proclamarea independenței bulgare, 
în diua de 3 Maiîî, aniversarea păcii dela 
San-Stefano. Se dice, că Rusia e deja câș
tigată pentru acest plan și va primi ca 
compensația portul dela Burgas, nu ca po
sesiune, oi în arendă, după modelul chines. 
Nici pentru aoeste faime nu se aduc, de
cât presupuneri vagi, și părerea, că Rusia 
nu va lăsa să trăcă nefolosit momentul, 
când Anglia se află în strîmtdre cu răs
boiul african.

In fine mai este înoă o faimă, oe o 
aduce „Rossia" din Petersburg, după oare 
guvernul austro-ungar ar avă intențiune 
de-a proclama încurend anexiunea Bosniei 
și a Herțegovinei. „P. Lloyd" chce> că ȘÎ 
acâstă faimă nu are nici o basă. Pote că 
„Rossia" a lansat’o numai pentru a avă un 
pretext de-a suleva erășl pentru Rusia Ges
tiunea Dardanelelor. Prea mult se presu
pune, cjioe, dela Rusia toomai atunci, când 
de repețite-orl Țarul și-a manifestat iubirea 
de pace.

Cine soie însă, dăcă presupunerile, 
că Rusia pregătesce pretutindeni o acțiune 
a Rușilor, nu au totuși puțintică basă. 
Viitorul cel mai apropiat ne va arăta.

SC1R1.LE Di LEI.!
— 20 Ianuarie v.

Sciri militare. După manevrele din 
tdmna anului curent, regimentul de husari 
Nr. 1 din Brașov, Nr. 2 din Sibiiu și Nr. 
16 din Budapesta vor fi transferate, trimi- 
țendu-se regimentul dela Brașov la Sibiiu, 
cel dela Sibiiu la Budapesta, ăr cel dela 
Budapesta va veni la Brașov. — De-ase- 
menea vor fi strămutate imediat după ma
nevre două bataliăne din regimentul de in
fanteria Nr. 50, staționat în Brașov. Unul 
din bataliăne va fi dus la Făgăraș, ăr ce
lalalt la Alba-lulia. In locul lor vor veni 
la Brașov alte două batalione tot din re
gimentul Nr. 50, anume un batalion, care 
acum se află în Bosnia și altul, care se 
află în Alba-lulia.

— „Armee-Verordnungsblatt" a pu
blicat ordinul ministrului comun de răs- 
boiîi, după care legea privitore la regula- 
rea salariilor oficerilor se consideră ca in
trată în valore, începând cu 1 Ianuarie. 
Chiar și aceia, cari din Ianuarie vor treoe 
în pensiune, vor primi mai mare pensiă.

Miseriă în Ungaria superiors!. Din 
Satoralja-Ujhely se scrie, că într’on cerc 
din Ungaria superiără bântue băla numită 
tiphus ' exanthematicus, pricinuită de rapor
turile miserabile de traiîl și de lipsa de 
hrană. Una din comune a fost închisă cu 
cordon gendarmeresc, ca locuitorii să nu potă 
eși din ea.

0 decisiune a tribunalului admi
nistrativ, din (jhele ultime, a făcut ore- 
care sensațiă. In periodul de ex lex adecă 
multe părți cu advocații lor n’au fost pus 
timbrele prescrise pe actele înaintate auto
rităților. Despre acăsta s’au făcut obicinuitele 
reclamări din partea autorităților, cari au 
dictat și amendefe legale. Tribunalul admi
nistrativ însă a desființat de curând prin
tr’o decisiune aceste amende de timbru, cu 
motivarea, că guvernul, cât a durat starea 
de ex lex, n’a fost împuternicit de-a măswa 
și încassa dări, prin urmare părțile nu pot 
fi silite la plata acestor dări în formă de 
timbru. De aceea niol nu se păte pretinde 
dela ele să plătâscă o amendă de timbru 
din oausă, oă au neligiat de-a timbra ac
tele lor.

Demonstration! anti-maghiare în 
Fiume. Din Fiume se anunță cu data 29 
Ianuarie: In năptea trecută s’a petrecut în 
teatrul comunal la balul mascat, ce se dă 
de obiceiii acolo, o întâmplare caracteris
tică. Gând musioa a anunțat Contradansul 
unguresc (kormagyar), care după usul tra

dițional se juca totdeuna cu predilecțiune 
la tdte petrecerile fiumane, în mod de
monstrativ nu s’a presentat la joc nici o 
păreche; cele două contradansuri unguresc! 
înscrise în program n’au fost dansate de 
nimenea.

Cmiuniă. D-l loan Moldovan, funo- 
ționar la banca „Victoria" din Arad, sa va 
cununa Duminecă, în 4 Februarie n. o. cu 
d-ra Aurora Milovan din Mândruloc.

Trădare respinsă. „Narodni Lisțy" 
din Praga anunță, că oăpitanul în pesiune 
Koici fiind în mare miseriă, șl-a oferit ser
viciile sale în Berlin și Petersburg, ca 
spion. Guvernul din Berlin a încunosciințat 
imediat oficiul de așterne din Viena și în 
urma acăsta Koici, care este tată de fami
lia, a fost arestat în Praga.

Un nou diar umoristic. „Veselia" 
este titlul unui nou cjiar umorietio român, 
oare a început să apară la Arad. Redac
tor este d-l Emanuil Măglaș.

Conflict diplomatic din causa unei 
fete. In Gonstantinopol s’a ținut dilele tre
cute un consiliu ministerial, care s’a ocu
pat cu afacerea unei fete italiene cu nu
mele Gameli Silvia, oare fu răpită și dusă 
într’un harem turcesc. Ministrul otoman de 
justiția a denegat estradarea frumdsei ita
liene pe motiv, oă fata e majorenă și a 
trecut la religia mohamedană. Ambasada 
italiană din Oonstantinopol nu vrâ să ac- 
oepteze argumentul aoesta, dedre-ce fata, 
oa supusă italiană, e încă minorenă și stă 
sub puterea tatălui său. Cașul acesta ame
nință să ia forme seriose, oare p6te să 
aibă încă de resultat o rupere diplomatică. 
Ambasada italiană a făcut pași serioși la 
Pdrtă, ca să se dea satisfaoțiă și fata să 
fiă eliberată.

Regina Italiei zace de câte-va clile 
bolnavă de influenză.

Țarul binefăcător. Când a primit 
vestea despre grozavele stricăciuni și jertfe, 
oe a secerat marele outremur de pământ 
din Tiflis, se «Șioe, oă durerea i-a scos Ța
rului lacrimi în ochi și a asignat o sumă de 
50,000 ruble pentru potolirea momentană 
a miseriei.

O musică a Burilor în Europa. In 
Olanda se așteptă dilele acestea o orches
tră a Burilor, sosind toomai din sudul 
Africei. Acestor musicanțl li-se pregătesc 
mari ovațiunl din partea Olandesilor. Se 
crede, oă acestă musică va veni și pe la 
Viena.

Sultanul nu va merge la Paris, 
după cum s’a vestit dilele acestea pe urma 
unei telegrame din Gonstantinopol. Asta o 
constată ambasadorul otoman din Paris 
Munirbey.

Manifestația pentru Buri în Chi
cago. Musioanții teatrului Bijon 'din Chi
cago și-au părăsit pupitrele în cursul unei 
representații recente, refusând absolut să 
oânte imDul engles Got save the Queen, pe 
care șeful de orchestră voia să-l esecute 
cu orl-oe preț. Cel, oare a dat semnalul de
părtări1, a fost toboșarul, înfocat partisan 
al Burilor. Publicul a aplaudat pe musi
canțl și a fluerat pe șeful de orohestră, care 
a fost silit la urma urmelor să înlocuâscă 
imnul engles cu cel american: Drapelul 
presărat de stele.

Londra în cifre. O statistică mai 
nouă asupra Londrei dă următorele data 
interesante: Poporațiunea Londrei-uuite
este a<jl de d’/2 miliăne. Sporirea pe an e 
cam de 80,000. Tot la 3 minute se vine o 
nascere și la 5 minute un deoes. Londra 
are mai mulțl Jidovi, decât Palestina în- 
tregă; mai mulțl Scoțieni, decât Edinburg; 
mai mulțl Irlandesi, decât Belfast și mai 
mulțl catolici, decât Roma. Lungimea stra- 
delor Londrei este de 13,000 ohilometri. La 
fiă-care sută de locuitori se vin 31 de pierde- 
vară, fără nici o ocupațiă, de unde se pote 
esplica de ce poliția are în evidență anuală 
120,000 de delicvențl și criminali. Stomacul 
Londrei consumă la an 400,000 vite cor
nute, ll/2 milion berbeol, 8 miliâne aripate, 
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400 milion© fanți pesos, 500 milione ostriga 
și 500 milibne litri de bere.

Concert. Mus:ca orășenâscă va cânta 
Duminecă, în 4 Februarie n. la otel „Eu
ropa44. începutul la 7y2 ore. Intrarea 60 
bani.

Manifestul lui Mahmud-pașa.
De oând cu fuga lui Mahmud-pașa, 

s’au încordat și mai mult raporturile dintre 
junii Turci, cari cer reforme în imperiul 
otoman, administrația modernă și regim 
constituțional, și între bătrânii Turci, re- 
presentanții marilor demnitari ai statului, 
preoții influențl și toți cei cari profită din 
starea de lucruri înveohită și se opun din 
răsputeri la orl-oe îmbunătățire.

încordărilor acestora în relațiile am" 
belor partide turcescl le dă espresiune viuă 
manifestul, pe care Mahmud-pașa, cumna
tul Sultanului, l’a adresat acestuia din Paris.

El declară, oă a fugit pentru a pută 
spune despotului tot adevărul, care în 
Turoia e proscris cu desăvîrșire. II acusă 
de tot răul de care suferă țâra sa, de tote 
crimele al căror autor indirect este. Tot 
venitul imperiului se oheltuesce în lux și 
în lucruri netrebnice, pe când poporul zace 
în robiă și în miseriă. Administrația e hoță 
și destrăbălată; dreptate nu se pote căpăta 
în Turcia, deoât pentru bani. OrI-cine în- 
drăsnesce să aibă o altă părere decât cea 
'Oficială, este prosoris și persecutat.

Rusia și Turoia ar pută să-și dea 
-mâna în privința stării lor de libertate po
litică. Dăcă reforme nu se vor introduce, 
Turcia va continua să lăncezăscă și peirea 
ei nu e decât o cestiune de timp. Echili
brul european a mai salvat pănă acum 
zdruncinatul imperiu, dăr nu scie, dăcă în 
viitor același echilibru se va pută menține.

Cei-ce se opun reformelor <jic, că re
ligia proscrie orl-ce inovațiune. Der ore- 
dința nu are nimic a face și nu este in- 
comptabilă cu o formă modernă de stat. 
Asta e un protext al popimei turcescl, care 
scie, oă îșl va pierde influența în imperiu 
printr’o administrațiune oinstită și prin in
troducerea unui oontrol serios în tote afa
cerile statului.

H^sboiul din Africa sudicâ.
De pe câmpul de răsboiti n’au sosit 

de două <jil© înoooe soiri însemnate. Dela 
retragerea armatelor englese îndărăt peste 
Tugela, nu se mai aude nimic nici despre 
Buller, nici despre Warren. In Londra se 
tem, că Buni vor preveni pe Buller și vor 
ocupa Chieveley, tăind astfel linia de oo- 
munioațiune a Englesilor eu Durban.

*
Din Colesberg se anunță la Pretoria, 

că comandantul bur Dclarey a atacat o 
colonă englesă și a respins’o cu mari pier
deri, ăr din Kimberley vine soirea, că Burii 
au început să bombardeze din nou orașul.

*
In Londra s’a lățit alaltăerl faima, că 

regina Victoria va abdica în favorea fiului 
său prinoipele de Wales, în urma catastro
felor de pe oâmpul de răsboitt.

Contra generalilor englesl se mani
festă o amărăciune mare, deăre-ce s’a do
vedit, că la Spionskop nu s’au îngrijit să 
aibă mnnițiunl suficiente și din lipsa aces
tora armata englesă a trebuit să părăsăscă 
Spionskop.

*
Tot din Londra se vestesoe, că Jame

son a fost grav rănit la un pioior într’una 
din luptele din urmă, ăr generalul Twte, 
pe oare Burii l’au bătut la Dundee, a 
înebunit.

istoria națională și cea universală.
(Urmare).

In manualele francese și germane nu 
este nimio despre propovăduirea creștinismu
lui în Daoia ; prin urmare, pe hoc signo 
vinces, al lui Constantin, elevul nostru îl 
scie bine, oum soie și de introducerea creș
tinismului în Irlanda, său de creștinarea 

atâtor mii de Saxoni, în apele Weserului 
de Carol-cel-Mare; nimic însă despre pri
mele episcopate ale Daciei și de iegăturile 
bisericei nostre cu imperiul bizantin și cu 
Justinian, a cărui activitate la Dunăre este 
una din căușele mărirei sale. Elevul urmă
resc© pe VisigoțI prin Italia, der nu po
menesce nimic de munții Buzăului; Atila, 
în oâmpiile ca'alauuice, e totdeuna pre- 
sinte în memoria elevului român, der ființa 
Românilor-AusonI la curtea spăimentăto- 
rului cap al Hunilor, e cu desăvârșire ig
norată.

Feudalitatea și cavalerismul din evul 
mediu sunt pe aloourea amănunțit și fru
mos esplioate; nimio însă, — s’ar crede, că 
s’ar comite o eresiă istorică, — aducendu- 
se prin comparațiune, despre așetjămentul 
boerilor români față cu legile feudale; o 
feudă francesă esplicată printr’o moșia ro
mână, dată de Miroea său de Stefan ar pă
rea ciudat.

Se face cruciata a patra și se consa
cră, — dăcă se consacră, — trei rânduri 
lui Ioniță, împăratul româno-bulgar, când, 
în cap cu Villehardouin, toți soiu, că par
tea cumpănitore într’acest mare iuruș al 
Ocoidentului asupra Orientului a fost ma
rele împărat româno-bulgar. Activitatea 
ordinelor militaro-religiose se studiezi cu 
amănunte bogate în Asia-Minoră, în Egipt, 
în Franța: se soie, ce au făcut cavalerii 
ordinului de Calatrava în Estramadura și 
cavalerii ordinului Teutonic în Borussiaî; 
dăr ne ferim forte a vorbi despre activi
tatea cavalerilor ordinului Teutonic în ba
natul Severinului și în țăra Bârsei.

Se face istoria Oasei de Anjou în Ita
lia și în Ungaria, și nu se pomenesce 
nimic despre Românii Transilvaniei ; seenu- 
meră pe de rost bătăliile dela Cassovo, Ni- 
copole, Sânt-imbru, Porțile-de-Fer, dela 
Varna, ăr dela Cossovo (1448) și dela Bel
grad ; ae arată rolurile jucate de IoanHu- 
niady, Ladislau Huniady, Mathias Huniady 
„acești câini de Valachl44, oum îi numea 
contele Cilly, și nici un cuvânt despre par
tea preoumpănitore, pe care au jucat’o în- 
tr’aceste viforăse peripeții Bassarabescil 
Munteniei, Dăneștii și Drăguleștii secolu
lui XV.

De ce ași mai aminti rolul lui Stefan 
al Moldovei, în istoria universală a acelei 
de a doua jumătăți a secolului XV! Papa, 
Veneția, Persia, Polonia îșl au locul în isto
ria universală: Stefan nu; să fiă ore de 
vină numai manualele francese, seu ger
mane ?

Elevul român studieză oomeroiul Ve- 
nețianilor, Genovesilor, Pisanilor și Ragu- 
sanilor. Pănă acll, însă, în manualele fran
cese și germane, vânturi contrare au oprit 
navele negustorilor italieni din evul mediu 
să între peJa San-Georgio și Sulina pe 
Dunăre în sus și să înainteze pănă la Ne- 
deia-Cetate. Pagiuele cele mai frumose ale 
oomerciului italian medieval sunt încă ne
descifrate. (Junoscem ooncurența și vrăș- 
mășia Veneției cu Geneva în Italia; dăr 
nu la Dunăre, și îu Basarabia și în Cri- 
meea. Cunoscem drumurile comerciale ale 
Hansei Germane din Nordul Europei; dăr 
de marele drum comercial, care lâgă Dan- 
tzigul cu Sucăva, Iași, Bârlad, Galați și 
Marea-Negră, nu facem niol chiar pome
nire.

Intr’al doilea deoeniu al secolului XVI, 
elevul liceelor nostre scie, că puterile creș
tine negociau de zor între ele gonirea^Tur- 
cilor din Europa, dăr nici nu bănuesce, oă 
în fruntea armatelor aliate, pe oare regele 
Franței era să le aducă în Bosnia, aveau 
să nă puși Românii din principatele Mun
teniei și Moldovei. Și tot ast-fel, când ou 
o a doua ligă oreștină pentru gonirea Tur
cilor din Europa, Joachim Electorul de 
Brandenburg, pune ca principal factor al 
întreprinderei pe Petru Vodă Rareș, ma
rele și învățatul Domn al Moldovei. De 
altmintrell, întrăga politică orientală a Fran
ței, în secolul XVI, cu Franciso I, oare 
cere Tronul Transilvaniei pentru o soră a 
sa, cu Henric II, ale cărui relaținnl cu Pă- 
trașcu-cel Bun al Munteniei sunt cunoscute, 
cu Caterina de Medici, ale cărei planuri 
de colonisațiune cu FrancesI hughenoți 
în Brasilia se învață în liceele nostre, der 
ale cărei planuri de colonisațiune cu 500,000 
de FrancesI hughenoți în țările române 
dela Dunăre, sunt lăsate în întunerecul ui- 
tărei. Se studiază cu atențiune candidatura 
rivală la tronul Poloniei a ducelui d’Anjou 
viitorul Henric III rege al Franței, der nu 
se pomenesce nimic nici de Ion-Vodă-cel- 
Cumplit al Moldovei, nici de candidatura 
rivală la același tron a lui Mihn^a-Vodă, 
fiul lui Alexandru-Vodă și nepot lui Mircea 
Ciobanul. Sunt rari profesori, cari amintesc 
pe Petru Cercel la domnia efeminatului 
Henric III, deși tăt.e incidentele luptelor 
religiăse dintre GuisI și protestanți sunt 
enumărate.

(Va urma).

VARIETATE.
Pores ea lui Arlechin. Ne aflăm 

tocmai în carneval. Ritmele jocurilor viale 
răsună prin tote sălile și mascele cu cos
tumele pistrițe îșl fac glumele lor pe lângă 
totă „seriositatea timpului14, în care trăim. 
Prințul Carneval înt.ot-dâuna șl-a serbat ou 
mare alaiîi dilele sale, de aceea ored, că 
orl-cine doresc© să soie povestea lui Arle
chin, favoritul cavaler al carnevalului. Nu 
sciu, dâcă va fi adevărată povestea, der și 
decă nu-i adevărată, cel puțin e „bine in
ventată14 și e de interes a fi cetită. Eu am 
audit’o în Italia, classica țâră a carneva
lului. In Veneția fetele de țăran au chiar 
și un cântec despre Arlechin.

Așa-deră să vă spun, ce am aucjit: 
Era deja fârte demult, când într’o 4' sosî 
în orașul Bergamo un negustor turc însoțit 
de-un Negru. S’a întâmplat nenorocirea, că 
negustorul a murit subit și Negrul a ajuns 
în suspițiunea, oă el l’ar fi otrăvit. După 
ce s’a adeverit, că Negrul e nevinovat, a 
fost lăsat pe picior liber, der sermanul fe
cior rămase pe strade, fără ooupațiune. El 
nu scia limbi streine și arestul într’atâta 
l’a slăbit, încât abia se ținea pe piciore. 
Astfel mergea în locurile mai bine cerce
tate de public, înaintea ușei bisericelor și 
palatelor și, tăcând, întindea mâna trecă
torilor. Cerșitorii indigeni însă îl alungau 
și băteau din tot locul și afară de acesta 
nimeni n’avea plăcerea, ca de dragul Ne
grului să-și bage mâna în buzunar. Sărma
nul Negru ajunse cu timpul de numai câteva 
sdrențe îi mai acopereau corpul.

într’o 4b fimd fârte frig, merse îna
intea casei unui fabricant de postav, unde 
copiii fabricantului, vă4©ndu-l cum sgribură, 
li-se făcu milă de el și veniră la ideia, 
ca să-i facă o haină din petecele de pos
tav, ou cari se jucau ei. Negrul primi acest 
dar forte bucuros și în 4lua următore îl 
vă4ură umblând pe strade în curiosul cos
tum, ce era de tote colorile.

Aoum âmenii nu mai treceau pe lângă 
el indiferenți. Toți se opriau locului, rîdeau 
și aprope fiă-care se simțea dre-cum în
datorat a cinsti pe comicul Negru. De 
câte-ori copiii fabricantului vedeau pe Ne
gru, tot deuna strigau după el „Arlechino44 
(astfel se numea o pisică a fabricantului, 
care de-asemenea era pestriță, oa și haina 
Negrului). Mai târdiu și alții îl agrăiau tot 
astfel. Arlechino deveni o figură de stradă, 
era plăcut de toți în Bergamo și după-ce 
în fine ajunse om cu avere și îșl lăpădâ 
portul, acesta a rămas să fie purtat în car
neval de masce.

Acesta e povestea lui Arlechin.

ULTIME 8U1K1.
Budapesta, 31 Ianuarie. Congre

sul pentru autonomia romano-catoli- 
cilor a fost deschis acji înainte de 
amiacjî de cătră primatele Vaszary. 
De față erau toți episcopii romano- 
catolicl. Arcluereii români uniți nu s' au 
presented nici unul. După împlinirea 
formalităților, au luat cuvântul: mai 
întâiu raportorul majorității comisiu- 
nei de 27 Hovanyi a Congresului, 
apoi cel al minorității Gyorffy. 
Acesta a dat espresiune regretelor, 
că biserica română unită stă departe de 
acest congres. Timpul fiind înaintat, 
n’au putut vorbi în desbaterea ge
nerală, decât doi membri. Mâne va 
fi a doua ședință.

Londra, 31 Ianuarie. In desba
terea adresei de respuns la mesagifi 
a luat cuvântul lord Kimberley. El 
(fise, că timpul de față este pentru 
Anglia un timp de adânci și seriose 
griji. Guvernul lucră înțelepțesce 
când se pregătesce la tote eventua
litățile, ce pote sS le aducă viitorul. 
Anglia trebue se fiă pregătită și la pe
riodul nenorocirilor.

Londra, 31 Ianuarie. Partida ir- 
landesă a hotărît, se înainteze un 
amendament la adresa de respuns, 
în care se accentueze, că află sosit 
timpul de a-se încheia resboiul nedrept 
prin recunoscerea independenței Trans- 
vaalului și statulni Oranje.

Sunt semne forte seriose, că ca
binetul Salisbury va cade. Se crede, 
că Salisbury va fi înlocuit cu lord 
Rosebery.

Constantinopoi, 31 Ianuarie. Am
basada italiană a adresat erl Pbrtei 
otomane un ultimat, în care declară, 
că decă Silvia Gemeli nu va fi libe
rată pănă Miercuri, ambasada va 
rupe legăturile diplomatice cu Porta. 
Se crede, că Sultanul va satisface 
pretensiunea Italiei.

Constantinopol, 1 Februarie. Sil
via Gemeli a fost dusă la ambasada 
italiană, de unde a luat’o în primire 
tatăl ei.

»n i<: an sic.
Căsătoria împăratului Chinei. D© 

curând răposatul împărat al Chinei fu căsă
torit în 1889 la etatea de 14 ani cu Iehho- 
nola, fiica generalului chines Koeiciang. care 
a fost alâsă pe sâma iui dintre 1500 de 
de candidate, tot fete de prinți. Alegerea 
soților de căsătoriă împărătesc! este cea 
mai conservativă oeremoniă ohinesă, căreia 
trebue să se supună chiar și împăratul. In 
4iua destinată pentru vederea fetelor, prin 
laberintele stradelor orașului Peking se 
vede un lung șir de cară mari trase de 
boi, în cari stau aooperite cu multă îngri
jire micile prinoipese ou ochii lor migda- 
linl. i>upă ce aceste candidate sunt conduse 
în strălucita și marea sală a palatului, aci 
se așâ4ă în cerc, apoi vine între ele împă
ratul, având la braț pe împărătâsa-mamă, 
âr lângă ei marea ceată de eunuchl. îm
păratului i se ofer nisee tăblițe de lemn, 
de pe cari cetesce numele principeselor, 
etatea și originea lor. Numele persânelor, 
cari îi sunt pe plac, le pronunță cu glas 
tare. Aoâsta e partea primă a actului.

Fetele, cărora li-s’a făcut distincțiunea 
aoâsta, sunt conduse apoi înaintea împăra
tului, căruia îi sunt presentate din partea 
țâțânilor lor. De cumva fata nu-i convine îm
păratului, atunci împăratul aruncă tăblița de 
lemn și prin o mișcare a mânei dă permi
sia fetei, ai cărei obraji ard de rușine, oa 
să-și reocupe locul. De cumva însă îi plaoe 
împăratului fata, îucepe să vorbâscă cu ea 
și impresiile și-le însâmnă pe tăbliță. După 
ce se face încă-odată acâstă examinare, 
domnișorele prinoese sunt duse afară din 
palat și, după ce trec patru 4b6) acelea 
dintre ele, oarl n’au putut susțină critica 
împăratului, sunt transportate la casele și 
locuințele lor pe aceleași oară. Dăr și din
tre cele mai alese numai 15 serețin și d’n- 
tre aceste 15 împăratul îșl alege de obioeiti 
trei neveste. Dintre trei numai una este 
împărătâsa legitimă, prima soția a împăra
tului, celelalte două jocă în viața familiară 
a împăratului numai rolul de soții supli
nitor©.

„ALBINA" institut de credit și de economii
Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Ian. 1900.
Intrate:

Numărar ou 1 Ian. 1900 .
Depuneri spre fructificare 
Cambii răscumpărate 
Conturi curente . . . .
împrumuturi pe efecte și 

alte împrumuturi . . .
Monetă.............................
ComisiunI, cupone și efecte 
Băm’I..................................
Interese și provisiunl , .
Diverse.............................

cor. 20,585.40
„ 267,045.54
„ 261.840.44
„ .53,621.84

V-

„ 28,861.40
„ 6,715.94
„ 73,125.57
„ 393,539.86
„ 19,613.71
„ 230,496.34

cor. 1,355,446.(>4
E ș i t e :

cor. 305,586.50
„ 204,783.—
„ 91,293.22

Depuneri spre fructificare . 
Cambii escomptate . . .
Conto curent....................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi...................
împrumuturi pe producte . 
Monetă ....... 
ComisiunI, cupone și efecte 
Interese și provisiunl . .
Spese și salare . . . .
bău o’...................................
Diverse.............................
Numărar cu 31 lan. 1899 .

„ 9,060.—
, 2.600.—
„ 5'•1,465.15
„ 89,007.12
„ 9,531 75
„ 6,389.24
„ 304,340. •■‘1
„ 246,525,68
„ 26,864.07

N. P. Petrescu m. p.
dirigent.

cor. 1 356,446.04

C. Aiser m. p.
cassar.

Iosif Oncio’0 m. p
comptabi.1.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Sregoriu Maior.
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QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se află de vem’are 5a
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte cțile 
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 răsboiului 
pentru neatârnare de G. 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 economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-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). Venele- 
torii primesc rabatul cuvenit.

AVIS 
culegătorilor din tipografii.

Se caută un tiner cu bune pre
gătiri pentru de a putea conduce o 
mică tipografie din nou înființată în- 
tr’un sat curat românesc.

Emolummtele: Cuartir și ^ipt 
gratuit, precum și jumătate din ve
nitul curat.

A se adresa numai decât la. ad- 
ministrațiunea „Revistei ilustrate"

u. p. N..Sajo. în Solymos
840,2-3.

ANUNCIURI 

(taerțmi și redanw) 

sunt a se adresa MfescHs®’ 
adnministri&tiunL 3n cașul pu- 
blscărăs uraus anunciu mas mult
de odată se fsace scarfememt 
oas»® cpesce cu cât 
se fac® maâ de multe-oH.

Admiri istr. „Gazetei Trans/

Sz. 8046 — 1899. tlkvi.

Arveresi hsrdetmenyi kivonat
A fogarasi kir. jbirâsâg, mint telekkânyvi hatdsâg, kozbirre teszi, 

hogy Peia Jâuos vegrehajtatănak Opris Valâr es neje vegrehajtâst szen- 
vedb elleni 29 frt. 30 kr. tbkekdvetelâs 6s jârulâkai irânti vegrehajtâsi 
iigyeben a fogarasi kir. jârâsbiibsâg teriileten Iovă, Alsb Ucsân fekvb, 
az alsbucsai 468 sz. tjkvbeu A f 332. 333/1, 333/2, 334 hrsz îngatlan- 
ra 586 frt, 931/17 932 hrsz. ingtlra 157 frt, 933/1 hraz. ingtlra 46 frt, 
934/80 brsz. ingtra 99 frt, 1940/15 hrsz. ingtra 40 frt 2836/17, 2838/17 
hrsz ingtlra 72 frt, 4203/2, 4204/4 hrsz. ingtlra 88 frt, 4204/108 hrsz., 
4205/108, 4209/108 hraz. ingarlanckra 41 forintban az ârverâst ezennel 
megâllapitott kikiâlitâsi ârban elrendeite âs hogy a fennebb megjelblt 
ingatlanok 1900 evi Mârtius ho 30-ik napjăn d. e. 9 orakor Alsb-Ucsâu 
megtartando nyilvânoa ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is 
eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO0/0-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881-ik evi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sâgugy-miniszteri rendelet 8 §-âban kijelblt bvadekkepes ertekpapirban 
a kikiildbtt kezăhez letermi, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertel- 
meben a bânatpenznek a birbaâgnâl el61ege3 elhelyezeserbl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1899 evi November h<5 29-en.
A kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosâg.

CSĂSZAR,
841.1— kir. albiro.

-ZL. "V" î Si
Prenumerațiunila ia Gazeta Transilvaniei se pottl face și reînoi 

ari și când lela 1-ma și 15 a fiă-carei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

oa espedarea se li-se facă după stilul nou.

Admimstraț. „Oaz. Trans/

a? sj-o. 1 tren.-u.x'iloz'
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I Octomv> 1899

Cepșa-mică — SsbSiu— Avrig—
Tren 
de 

o arsdn.

Tren

aocel.

8.50
1 55
3 49
5.21
6.39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

10.08

Tren 
de

TrenTren
mixt, perflân. ttoooL

5.10
8.00
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57 
4.00
4.59
6.13
7.04
8.40
9.09 

10 40 
11.25 
11.40 
11.49
11.59 
12.29 
12.55

1.30
2.07
2.29
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5.27
5 47

5.45
9.27

11 33
1,48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.05
2.52
4 45
5.38
5 57
6.08
6.19
6.59
7.31

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3 26

4,16
4,52

5 56
6.11
6.27
7.26

7.50i
7 52/

pl.

sos. 1,
pk J

sos. (
pi. r

6 12
7.58
8.36
9.09
9.40

10.25
11.—
12.26

1.11
10

Tren 
de

TrenTren

mixt persdn. aocel.

Tren 
de

8.16
8.32
8.37 f

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B-Huiedin
Ghârbău

CI uși u .
Apahida 
Ghiriș .
Cucerdea 
Uiuăra .
Vințnl de 
Aiud

sus

BOB.
8.30
5.50

jpl.
isoe.
A

7 12
6 21
5.26 
4.51
3.30
4.58
3.I&
2.20 

f~!
5.24
5.02
3.37

1.50| 7.20
7.10| 1.50

11.36
9.59
8.43
8.38

Tren 

accel. peredn.

1.50 6.20
7.50 "6?20

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3.01
3.31
9.10

sos.
pl.

1

Teiuș
Cr&oiunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopo' 
Sighișdra . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

1 A

NO». .
pl. J Brașov .

Iv
sts.

Timiș .
Predeal
BucurescI

i pl.
Isoe.

i !

3.22
12.54
11.04
10.44

10 7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

4.51
4.20
3.32
2.10

7.47

7 09
6.40

5.23

«e 
u
<D

cV a!
< cn

cd

S •“ 
oii

■o 
<0

6.58
o.57
5.11

5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8.23
8.0^
8.00

7 34
7.08
6.56
6 64
6.41
6 20

3.25
1.12

11.32
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2,16
1.44
1.2b
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03 
^9.22
8.58
8.27
7.48
6.20
414
3.32
7.45-

Tren mixt și de pers.

| tr. prs. tr. dpr. tr. pre. tron mixt tr. pre. tr. mixt tr.dprt. tren de persdn.

2.21 4.43 11.30 7.10* pl. Copșa mică . SOS. 6.25 9.32 3.25 12.35
3.57 6.36 12.58 8.50 Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.15f sos.

Sibii® . . . 1 pb 4.40 7.41 1 21 10.30
tr. mxt. • «a _ . tr.mixt

»1.1 lA. ai tr.mixt

4.30 VS '<9A >_ m 2.- î1
5a

I sos. A 7.33 f-c CD 
cd 8.57

5.22 C =3
Fi
2

2 54 Tăi in a cin mare • • 1 6.45 8 04J
6.15 3.59 Avrig . . . 6.01 6 >• 7.15
8.34 6.35 8OS. Făgăraș . . pl. 3.32 o1 " 4.25

Tr. mia;t și de pers. |

Mureș-Lwdoș

4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

? 9.10
110.28 
£12.39 
» 1.53 
| 3.02 
= 3.52 
“■ 4.55

4.20
535
7.11
Bald
C'ro 
Marța 0

Mureș-Lndoș . . . . 
Z a u . . . . . . .
Țagn-Budatelio . . . 
St. Mihaiu de câmpie « 
Leehința........................,
Ș.-Măghiărnș . . . .
Bistrița........................

6.48
5.51
5.—

Ba'd
Ciro.

Marța

7.30
6.33
4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

2 <153 H g’ fi 
g S B CL -t i» p5< CD-
:9.44
8.48
7.43
6.52
5.55

Cucerdea — Oșerbeiu — SEegli.-săsesc.
2,08 8.10 3.11 11.01 pl. Cpcerdea . . sos. 7.42 2.38 8.35 12.4811
3 - 8.51 3.52 11.41 Ludoș . • 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Gipău . . • ■ 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 • 1.17 sos.)

Oșorhei
(pl.

* Isos.
5.30 12.25 5.50 9.54

5.15 16.42 5.39 pl. f 9.00 ,5.04 9.35
6 44 12.16 7.17 80S. Regh.-săs.. . d1. 4 b 7.39 3.30 v8:05

7 33 11,- o.- 10.23 Ghiriș
7.55 " •” " '11.22 5-22 10.45 Tarda

5.05 10.30 3.20 9.12
4.45 10.10 3.00 8.52

9 40 7 18] slej.
10 37 8.13 B •■'lean 6.02 2.33
12.01 9.49 Bistrița

6.55 3 18

4.38| 12.59
S i 1» i i it — C i s n ă d i e € I u ș i ii - Z â I a ii

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2,5.1

sos.

S ep s i - S t .-€■ e o r g- — Ciuc-îăyiBises — (f’a.Ianca)
Tren mixt

5.19 8.50 3.15
4.58 22
7.10 11.05 4.58 9

7 54 11 57 5 43
8 16 12 22 6.05
8 55 1.06 6 45 9
9.18 1.32 7.08

10.39 3.00 8.17
1.35 5.57

Notă:

Tren mixt

Oreie
nsemr.ezâ orHe de ndște. —

Brașov........................
Cezdi-OșorheiH, . . . 
Sepsi-Sângeorgiu . . 
llainaș........................
Băile Malnaș .... 
Băile Tușnad .... 
Tușnad ........................
Ciuc-Sereda .... 
Cicc-Gyimeș ....
însemnate în stânga stațiunilor sunt a

6

8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4.38
3.20

1.51 6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.47
2 3?
1.08
9.50

se ceti de rus
Somnul ; ■ urată cu cucul direcția. încătrăn

pl. Sibiiu .
„ Selemberk „
„ Cisnădie pl.

7.10
6 57
6.36

10.09
"956

9.35

SigMșem—©deraaeSu-secuesc

Sighișbra . . .
Hașfaleu . . . 
Odorhein-secnesc.

Tren mixt

7.25
7.50
9 —
9.25

10.10
2.37

4.33
5.14
6.30
6.56 9

8.35] 3.—
9.57 4.14

10 28 4.45

Clnșiu .
Apahida
Gherla .

6
5.35
5.13
4.03 

, 3.36 
(3.03 
10.41

9 32
9.07
7.45
7 10

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

Alba-Iulie — SHatua.
4 37 9 40 4 36|| Alba-Inlia 
~7?28 12.25 ~7Ă7| Zlatna .

7 22 11.01 6 L6
5.— 8 22 3 50

1.326.49
o. 51 12.41

Brașov
Râșnov
Zernești 5,20 |12.05i|

Tiinișora — M .-B&odna-Iâppa.
3 20 9.05 3.15

4 0u|9 51 3 32

SRrasov — C h d i - O ș o r li e i u

Pl-5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.51

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

Brașovn . . sos»
Prejmerft . .
Sepsi S. Georg.
Covasna . . “
C.-Oșorheiw. . pl.

10.04
9.34
8.47

.3.? m
©
a 

>—i nd Q-

8.25
7.55
7.04
6 49
5.37
4.58

1.51
1.21

12.30
12.15
11.01
10,.22

6.48
6.10
5.0u
4.51
3.16
2.27

în jos, cele însemnate în rirepta de jos în sus. — Numerii încuadr&țl ou linii mai negre 
merge trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


