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Szell și clica Banffy.
Desbaterea budgetară în camera 

ungară decurge liniștit. Dovadă, că 
falanga guvernamentală, care cu
prinde pe vechii și noii liberali, 
ocupă sub egida politicei lui Szell 
o positiune covîrșitbre. Mai strigă 
icl-colo cei din stânga estremă, se 
mai ridică câte un partisan al mal- 
contenților aderenți ai vechiului sis
tem Tisza-Banffy, ca să declare po
litica actualului guvern de prea slabă 
față cu naționalitățile și se glorifice 
astfel politica brutală din era Banffy- 
Jeszenszky, der tote acestea se pe
trec fără a. produce vre-o emoțiune 
seu mișcare deosebită în sînul parla
mentului și fără de scenele turbu
lente, ce se petreceau de esemplu 
pe când Banffy ședea pe fotoliul 
ministerial.

Fiind vorba de Banffy trebue 
se remarcăm, că cel-ce a făcut mai 
mare gură, aducând în discusiune și 
cestiunea naționalităților, a fost toc
mai un adorator, ca se nu (țicem 
trabant al lui, din acea fracțiune a 
stângei estreme, care mergea mână 
în mână cu fostul ministru-președinte 
în acțiunea de prigonire a naționa
lităților. E vorba de voinicosul șo- 
vinist Bela Komjathy, care a inter
pelat guvernul și în afacerea rentei 
șcdlelor române din Brașov. Acesta 
s’a produs cu câte verc|I și uscate, 
despre cele ce se petrec și nu se 
petrec sub regimul Szell în detri
mentul statului și al maghiarismu
lui. El sciu se povestescă minuni 
despre ceea-ce s’ar petrece mai ales 
între Români și Sași în sensul in
dicat.

Privind mai de aprope la da
tele, ce le-a produs ca argumente, 
îți vine se rîfil. Nu sunt decât fle
curi și în mare parte minciuni adu
nate de prin soirile de sensațiă ale 
foilor șoviniste. Gasuri cu totul par

ticulare întâmplate ici-colo și presen- 
tate și descrise în mod tendențios și 
fals de cătră amintitele foi.

Ou tdte acestea, ministrul pre
ședinte Szell va trebui se respundă 
și la acusațiunile lui Komjathy. Și 
se asigură din parte inspirată, că 
luând cuvântul ac|i mâne, cu oca- 
siunea încheiării desbaterii generale 
asupra budgetului, d-1 Szell va răs
punde vorbitorilor oposiționali și se 
va pronunța totodată și în cestiunea 
naționalităților. Deși nune așteptăm 
la nimic nou, suntem totuși curioși 
se vedem ce va mai flice ministrul 
președinte relativ la naționalități 
acum când se apropie anul de când 
se află în funcțiune.

Noi credem, că dâcă în adevăr 
s’a pregătit a vorbi în amintita ces- 
tiune, el nu se va ocupa de moda
litățile soluțiunei ei, ci își va lua 
în apărare politica sa față cu învi
nuirile constante, ce se îndrâptă 
contra lui din tabăra aderenților lui 
Banffy și Tisza.♦ Cu totă liniștea 
aparentă în sînul majorității parla
mentare, fierbe și colcăe în acea ta
bără a așa cjisei veche partide li
berale.

Arma ei cea mai puternică în 
contra tacticei politice a lui Szell 
este acusațiunea, că nu desfășură 
energia cuvenită în cestiunea națio
nalităților. Cu arma acesta cred cei 
din jurul corifeilor căduțl, că vor 
câștiga adhesiunea masselor maghiare 
fanatisate și vor depopularisa pe 
actualul ministru președinte, pre
gătind astfel restabilirea vechiului 
regim.

Cumeă clica Tisza-Banffy lu- 
creză sistematic în direcția acesta, 
se pote conchide și din împrejura
rea, că și-a înființat o fâie cotidiană 
politică nouă, „Magyar Szo“ (Cu
vântul maghiar), care apare deja de 
câte-va cjile.

Se asigură, că grupul liberal al 
lui Banffy stă la spatele acestei foi. 
In programul ei s’a introdus direc
țiunea cea mai estremă a politicei 
șoviniste maghiare. Se pretinde pe 
față, că Ungaria trebue să devină 
maghiară și, lucru de altmintrelea 
învechit, naționalitățile se declară 
de cei mai mari dușmani ai Unga
riei. Părtinesce politica răsboinică a 
lui Tisza și Banffy și condamnă 
„noul sistem" al „nouei“ partide li
berale, care umblă pe cărări „pacl- 
nice“ — ceea-ce ar nasce un mare 
pericul pentru partida liberală etc. 
„Trebue să desfășurăm stegul răs- 
boinic", esclamă noul c|iar, „și tre
bue să nisuim de a uni interesele 
dinastiei habsburgice cu interesele 
națiunei maghiare, pentru-ca să pu
tem purta o politică neesorabilă șo- 
vinistă, o politică de rassă absolut 
maghiară".

Va să flică contrarii lui Szell 
vor să ațîțe pasiunile masselor, cre- 
cjend, că prin mijlocul acesta răs- 
boinic pe terenul național și nu mai 
puțin pe cel social, să facă posibilă 
revenirea lor la cârmă.

In fața unor astfel de uneltiri, 
cari pot lua dimensiuni forte pericu- 
16se pentru posițiunea actualului 
miuistru-președinte, e lucru firesc, 
ca acesta să ia cuvântul în cameră 
în combaterea contrarilor săi.

Conferența din Viena.
Viena, 5 Februarie n.

Nu eu puțină încordare publioul cel 
mare de aici urmăresce aoțiunea de înțe
legere inaugurată de cătră guvernul Koer- 
ber, dela al oăreia succes ori nesucces 
atârnă viitărea desvoltare a lucrurilor în 
Austria.

AstădI conferența de înțelegere, cum 
se numesce ea pe aici, șl-a ținut prima sa 
ședință,' la orele 2 d. a. in salinele presi- 

diului ministerial. Acestei ședințe i au pre
mers înainte de amâdl câte va oonsfătuirl »
ale membrilor ei la oameră. Astfel au ținut 
membrii cehi o consfătuire, în care minis
trul boem Dr. Rezek a făout nisce decla
rații remarcabile. El cps0 între altele, că 
va rămâne în cabinet numai pănă când îm
prejurările vor face cu putință chiămarea 
în guvern a unui representant parlamentar 
al Cehilor.

La ședința de după amecjl s’au pre- 
sentat toți delegații cehi și germani, cari 
au primit invitări, afară de deputatul din 
partida germană poporală boemă, Dr. Schu- 
cker, care a refusat de-a lua parte. Radi
calii germani și oehl au refusat dela înce
put participarea la conferență.

Discursul, prin care ministrul-preșe- 
dinte Koerber a deschis conferența, a făcut, 
precum se asigură, în tote părțile o bubă 
impresiune. S’a și silit d-1 Koerber a fi cât 
mai obiectiv și a nu atinge nici cea mai 
mică susceptibilitate. Mulțumind membrilor, 
că au urmat învitărei sale, dise, că însă-și 
preseuța lor o consideră ca un succes 
pentru causa înțelegerei și a păcii. Vorbi 
despre concordia cetățenilor, fără de care 
o țâră nu pote fi țâre și gloriosă. Conti
nuele lupte naționale au sguduit tâtă în
crederea, poporațiunea însă doresce liniște 
și pace. In locul certelor, ce împedecă to
tul, ea doresce o politică de concordia și 
de desvoltare a puterilor economice, și gu
vernul resimte adânc urmările rele ale cer
telor, cari îl împedecă de-a administra sta
tul cum se cade. Lui Koerber i-se pare, că 
greutățile nu sunt așa de mari, ca să nu 
potă fi învinse. Cu tote luptele din anii 
trecuțl, totuși s’a săvârșit o apriare de ve
deri în multe puncte. Speră, că membrii 
conferenței vor nisui a delătura punctele 
de divergență în mod oonsciliant, ceea-ce 
va ave cele mai bune efecte asupra stărei 
economice a’ imperiului. Guvernul vrâ să 
pună puterea statului în serviciul culturei 
și al economiei naționale. El încheiă cu 
cuvintele: „Pot elice, domnilor, că imperiul 
privesce la d-văstră; redați-i fericirea și 
liniștea sa!"

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

Dintre legendele zoologice, care caută 
se ăsplioe pe oale etiologică apucăturile și 
însușirile mai bătătore la oohl ale anima
lelor, drept speoimen tipic ne pote servi 
ounoscuta legendă a corbului și Noe, după 
care corbul dintru început a fost alb ca 
zăpada iernii și numai în urmă, blăstămat 
de Noe, s’a înegrit ca tăciunele, — și oare 
după una din variantele culese de S. Fl. 
Marian, e următorea :

O legendă*)  ne spune, oă Corbii de 
aceea s’au făcut negrii la pene, pentru-că 
Noe după potop dându-le drumul din co
rabia afară s’ar fi negrit de arșița sorelui, 
căci atunci sorele ardea forte tare spre a 
usca mai de grabă fața pământului, care 
ohiftia de apă, apoi și de aceea, că s’ar fi 
întinat ou molul cel negru, care se afla 
adunat pe vârful munților.

*) Marian, Omit. II, pg. 5—8.

Mai departe dice tot a doua legendă, 
că dând Noe drumul corbului din corabiă, 
ca să-i aducă soire, cum se află prin lume, 
fiind vârfurile munților ivite afară din apă 
și aflând pe densele corpuri de vite perite 
și mâncând el hoiturile cele aflate a uitat 
ou totul să se mai întorcă îndărăpt și să 
vestâsoă lui Noe, ce se află pe-afară. Deci, 
după ce a eșit acuma Noe din corabiă, se 
(jioe, că întâlnind el pe corb și întrebân- 
du-1, de ce nu s’a întors să-i spue cum se 
află prin lume, să-i fi răspuns corbul, că el 
de aceea nu s’a înturnat, pentru-că s’a dat 
de-a mâncat la hoituri.

Atunol Noe, mâniindu-se pe dânsul, 
l’a blăstămat <jicându-i:

„De hoituri să nu te saturi și numai 
hoiturile să fiă buoata ta oea bună, și din 
ori și ce depărtare să-ți mirose ție hoitu
rile, ca să le poți afla, pentru ca să-ți 
aduci aminte de mine!"

De-aicI vine apoi, după credința po
porului, că corbii vintresc cine soie de 
unde hoitul și tot din causa blăstămului 
lui Noe nutrețul de căpetenia al corbilor îl 
formâză hoiturile.

<1 f

Eră ca să nu se înmulțâscă corbii ca 

alte pasări, să nu potă scote mulțl pui, tot 
după ce a încetat potopul și s’au așed^t 
apele, i-a blăstămat Noe ca să se ouă în 
luna lui Decemvre și să clocescă pănă în 
luna lui Faur. Deci de-atunol și pănă în 
cjiua de astăfll, amăsurat credinței popo
rale, se ouă oorbii tot-fiâuna în luna lui 
Decemvre și clocesc pănă în luna lui Faur. 
Eră în luna lui Faur, fiind-că, după spusa 
poporului, nici un fel de ouă nu sunt așa 
de tari, ca ouăle de corb, oând e gerul 
mai cumplit, oând crăpă și lemnele de frig, 
atunci sboră corbii de pe ouă, lăsându-le 
să crepe de ger, și când văd, că acuma 
ouăle sunt bine orepate se duc apoi la 
densele și scoțendu-șl puii din găocl caută 
mai departe la dânșii.

De aici apoi, dela acestă credință 
vine, că d’° Românii, când e gerul mai 
mare în luna lui Faur: „acuma vor fi cre- 
pat ouăle corbului", seu „așa e de frig, că 
crăpă ouăle corbului".

Decă Noe nu l’ar fi blăstămat pe corb 
se-șl clocăscă ouăle sale din luna lui De 
cemvre și pănă in luna lui Faur, și să iasă 
puii săi din găocl numai atunci când îi 
crapă ouăle de ger, ci ar fi rămas să clo
cescă vara ca și alte pasări, atunci ar fi 

așa de mulțl corbi, că dmenii n’ar fi în 
stare să se apere de dânșii.

Asemenea se crede, că corbul, când 
i-a dat Noe drumul din corabiă, trebue să 
fi aflat numai vârful munților, căci corbii 
arare-orl trec prin sate, dâră numai atunol 
se opresc ei în vre-un sat, când într’ensul 
află vre-un hoit de cal său de altă vită pe- 
rită. De-altmintrelea pănă și în <jiua de as- 
tădl petrec cerbii numai pe vârfurile mun
ților și a stâncilor.

Tot printr’un accident primordial 
cârcă să-’șl esplice poporul nostru faptul, 
că ciorele nu pot suferi pe uliu, ci unde îl 
întâlnesc, se pun pe el și îl omoră*),  ase
menea și împrejurarea, că vrăbiile sunt 
atât de mici și nu mai îmbătrânesc nici
odată**).

E cunoscută și legenda etiologică, 
după care ursul, păcălit odată de vulpe, s’a 
așeejat cu ooda într’o baltă și a tot aștep
tat să i-se anine pescii de ea, pănă ce a 
înghețat apa, și atunci smucindu-se Moș 
Mărtin cu putere a rămas cu căda în baltă; 
de-atuncl nu mai au urșii codă’).

etaj.it
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După o pausă 6re-care solemnelă, ur
mară declarațiunile Cehilor și ale Germa
nilor, prin cari ei și-au preoisat posiția lor 
în conferență.

In numele Cehilor a vorbit deputatul 
Engel, care declară înainte de tote, că în 
lipsa unui program concret, participarea 
Cehilor la conferență pote ave numai un 
caracter informativ, vrând să vadă, dbcă 
nu se pbte cel puțin restrînge terenul lup
telor naționale în Austria.

Ca primul pa9, dise Engel, trebue să 
pretindem restabilirea stărei legale relativ 
la limba oficială cehică in serviciul interior. 
Ce-i drept, un succes salutar al operei de 
împăcare se pbte aștepta numai atunci, 
când vor fi mulțumite postulatele de limbă 
și în Silesia și în alte diferite țâri. In fine 
declară, accentuând din nou posiția de 
drept a Cehilor, că ei țînteso la aplanarea 
conflictului ceho-german pe calea legisla- 
țiunei țârii (adecă prin dietă), tot-odată 
sunt convinși, că fără a regula cbrta con
stituțională de față nu se pbte ajunge la o 
aplanare durabilă a încurcăturilor în Aus
tria. In fine declară, că o participare even
tuală la conferențele acestea nu pote pre- 
judeca atitudinei Cehilor în cameră.

In declararea Germanilor, făcută de 
deputatul Dr. Funke, se dice: Am vânit 
la conferință, ca să dovedim, că voim sâ 
se stabilescă stări regulate în patria nos- 
tră. Credem, că e bine, ca conferență sâ se 
ocupe numai de cestiunea limbilor în Boe- 
mia și Moravia, pentru-oă prin resul- 
tatele dobândite pe aceste terene s’ar pute 
mai cu efect micșora lupta națională în 
Austria, și vedem cu mulțumire, că și din 
partea cealaltă (cehică) s’a accentuat acesta. 
Tocmai de aceea însă refusăm de a intra 
astăzi în discusiunea cestiunei limbilor în 
alte țâri.

Față cu amintirea limbei oficiale in
terne și a luptei constituționale, ce ar esista, 
noi Germanii — declară mai departe Dr. 
Funke — suntem siliți de a ne accentua 
din nou convingerea, că stabilirea legală a 
limbei generale de mijlocire (a limbei ger
mane) și susținerea administrațiunei uni
tare se pbte uni forte bine nu numai cu 
conviețuirea paclnică, de toți dorită, între 
națiunile Austriei, ci oă acest postulat nu 
se pbte despărți de posiția de putere și de 
vadă a statului, care în lupta de emulația 
internațională are sâ resolve cele mai grele 
probleme. încheia prin a declara, că și 
Germanii îșl reservă libertatea de acțiune 
în 'corpurile parlamentare.

S’a decis, ca aceste două declarațiunl 
să fiă introduse în procesul verbal al șe
dinței, apoi ca în 6 Februarie sâ se țină o 
conferență asupra afacerilor morave, br în 
7 Februarie o conferență asupra afacerilor 
boeme. Presidiul îl va ave în conferențe 
ministrul-președinte Koerber; numai când 
secțiunea boemă și moravă vor ține de
odată ședință, va presida în secțiunea mo

Petele din lună, care fac impresiunea 
unui oioban, oare-’șl uscă obielele, Româ
nul le esplioă tot pe cale etiologică prin 
legenda ciobanului, care a ajuns după multe 
peripeții să se stabilbscă în lună2 3).

2) Ibid. 25—31.
3) Epistolia Domnului nostru Isus Christos, 

Brașov, ed. Ciurcu, pg. 3G—38.

Ca specimen de legendă etiologică 
botanică citez din „Minunile S-lui Sisoe“s) 
următorul accident primordial referitor la 
salcie, rug, paltin și măslin:

„Deol el îndată se sculă și încăleca 
pe cal și-’șl luă paloșul în mână și pleca 
după diavolul, ca să-1 găsescă, și mergând 
pe drum afla pe marginea mărei o salcie și 
stătu în loc și descăleca de pe cal jos, și 
se ruga lui Dumnedeu cu lacrimi, ca să i 
grăiasoă salcia și începu a o întreba: 
sfântă salcie a lui Dumnedeu, n’ai vădut 
pe diavolul fugind cu un copil în brațe? 
br salcia văduse și dise, că n’a vădut, deol 
sfântul cunoscând vicleșugul dintr’ânsa, i-a 
<jis să fi blăstămată de Dumnezeu, ce vei 
înflori să nu legi, și fu așa; și sfântul tot 
alerga după diavol și văcjând în oale un 
rug îi <jLe: rugule a lui Dumnefieu n’ai 

ravă ministrul de justițiă. Conferență a de
cis, ca discusiunile să fiă considerate ea 
secrete. Se vor face însă, după trebuință, 
comuuicate despre mersul consfătuirilor. 
Aceste comunicate vor fi redactate de un 
comitet anume ales, compus din doi dele
gați germani, doi cehi și ud ministru.

Așa s’a petrecut ședința întâi ti de des
chidere a conferenței conehiămată de gu
vern pentru aplanarea divergențelor națio
nale în Boemia și Moravia. Ea a decurs 
în tonul cel mai conciliant, der multele re
serve, ce se fac în declarațiunl — deși 
Cehii au evitat să accentueze dreptul pu
blic al Boemiei, er Germanii au observat 
și ei o reservă precaută — 'nu prea nu
tresc speranțele guvernului într’o bună reu
șită a consfătuirilor.

Congresul pentru autonomia.
Alaltăerl, Luni, s’a ținut a 4-a șe

dință a Congresului romano-catolicilor un
guri. Discusiunile s’au învîrtit, ca și în 
ședințele premergătore, în jurul elaboratului 
comisiunei de 27 a Congresului și așupra 
votului separat Ugron-Gyorffy, adecă al 
minori țății.

Este interesant a-se cunbsoe grupările 
din acest congres. In aripa dreptă estremă 
stau episcopii în număr de vre-o lb. Ei — 
cum dice „B. H.u — sunt atențl și tac; 
îșl păfleso drepturile hierarchice de auto
nomia. Episcopii nu se dimit în disousiunl, 
căci nu vor să fiă majorisațl. Intre epis- 
copl nu este decât unul greco-catolic, Bu
tonul Pirczak dela Munoaoitt. De-a drbpta 
episcopilor stă oposiția politicei biserioescl : 
partida poporală. Cel mai vigilent dintre 
aderenții acestui grup constătător din „mel- 
toșagoșl“ este contele Ferdinand Zichy. 
Centrul îl formbză delegații fostei partide 
apponyiste în frunte cu Horansslcy; e gru
pul de care sunt mai apropiațl episcopii. 
La stânga estremă stă tabăra radicală, în 
care se află și catolicii ardeleni și ruteni.

Ședința de alaltăerl a presidat’o pri
matele Vaszary. Primul orator a fost Eug. 
Szabo, capul mișcării pentru introducerea 
limbei liturgice maghiare. El declară, oă 
„greco-catolicii“ se alătură la mișcarea 
pentru autonomia și aprobă proiectul ma
jorității. Vorbesce și despre Românii uniți 
dicând, că speră, că și acești „frațl“ se vor 
alătura la autonomia — Alt orator „greoo- 
catolic“ este Rabar. El ține să esplice po
siția de drept a greco-catolicilor și spune, 
că biserica română greco-catolică a avut 
putere de contopire, pentru-că limba ei li
turgică și limba socială îi este una. Vor
besce despre limba liturgică maghiară și sus
ține, că cestiunea acbsta s’a pus deja în 
primul sinod din Lateran, că creștinii ma
ghiari dela început au fost greco-catolici» 
Recomandă episcopatului să se înțelbgă cu 
congresul, căci cine scie când se va mai 
întruni un astfel de congres. — Ralcovslcy 

vădut pe diavol fugind cu un copil în 
brațe? dbr rugul văduse și d'se, că n’a vă
dut, deci și pe acesta ca pe salcie l’a blăs- 
tămat, cjioen d: unde-țl este rădăcina să-ți 
fiă și vârful, și să fi împiedecarea omeni- 
lor și fu așa. Er sfântul tot alerga după 
diavolul și văcju în marginea mării un pal
tin și dise : sfinte paltine al lui Dumnecjeu, 
n’ai vădut pe diavolul fugind cu un copil 
în brațe? br el spuse drept, că l’a vădut, 
dbră a și audit copilul țipând pe cale, deci 
sfântul îi c|ise : să fi blagoslovit de Dum
nedeu și să stai înaintea bisericei cu păcă
toșii la pooăință și cu drepții la ispăsenie, 
și fu așa, br sfântul tot alerga după dia
vol, și vătju în marginea mării un măslin, 
și dise: sfinte măsline a lui Dumnedeu, n’ai 
vădut pe diavol fugind ou un copil în 
brațe? br măslinul spuse drept, l’am vădut, 
s’au afundat în mare și se juca cu pescii 
mării și cu copilul împreună: br sfântul 
dise; să fi blagoslovit de Dumnedeu, din 
tine să fiă mirul, și fără tine să nu se bo
teze omul, și fu așa“.

(Va urma.) JStcolae Sitlică 

se alătură la proiectul majorității, dbr vrb 
să ia și din proiectul minorității partea 
referitore la alegerile nemijlocite.

Vorbesce apoi și primatele-președinte 
Vaszary. Cea mai importantă declarația a 
lui a fost, oă colegiul episcopilor voesce o 
autonomiă corăspundfitore organismului bise
ricei catolice. Nu pote să între în discuțiune 
nici cu majoritatea, niol cu minoritatea, 
pentru-că nu vrb să vină în conflict cu 
proprii săi fii sufletescl. Mai întâiîî să se 
stabilbscă principiile.

Ugron G. ține un discurs remarcabil. 
El dise, că șovăirea cu care congresul 
se dă îndărăt dela resolvarea bărbătescă 
a problemelor, ce ’i-s’au dat, este o slă
biciune. Congresul stă pe basă legală 
dată de supremul patron. El, ca congres, 
nu vrb să discute cu guvernul. Revindică cu 
energiă pentru organismul autonomie drep
tul de a candida episcopl, drept care nu 
se opune organismului bisericesc. Statul, 
continuă Ugron, pote să ridice școli, der 
el să dea catolicilor posibilitatea de a lua 
parte la emularea spirituală, dând fiilor 
lor o crescere, fără de care nu se pbte do
bândi decât o generația incapabilă și ne
statornică. Cere de asemenea, administrarea 
fondurilor și fundațiunilor, cari sunt adl în 
mânile unui guvern neconfesional sub con
trolul unui parlament brășl neconfesional, 
căci: „regii noștri n’au dat catolicilor acele 
fonduri, pentru-ca un guvern, care nu se 
pbte debarsa de spiritul de partid, să re
munereze din ele pe slujitorii săi corteșl“. 
Ugron arată cu mult efect, cum proiectul 
majorității eschide din autonomiă inteli
gența mirbnă catolică și °S, decât așa,
mai bine să nu fiă autonomiă.

ErI s’au continuat desbalerile..

24 Ianuarie.
Luni, în 24 Ianuarie st. v. a 

fost marea sărbătore națională a ani
versarei unirei principatelor române.

Acest măreț eveniment în is
toria poporului român, sevîrșit la 24 
Ianuarie 1859, a fost sărbătorit cu 
mare solemnitate în totă România, 
er mai ales în capitală și în orașele 
principale ale țerei.

In Bucurescî s’a cântat un Te 
Deum la metropoliă pe Dealul Spi
rei, oficiând Metropolitul Primat în 
presența M. S. Regelui și a autori
tăților superidre civile și militare.

După serviciul divin a urmat o 
revistă a trupelor în fața bisericei.

Capitala a fost în decursul cțilei 
împodobită cu stegurl naționale. In 
celelalte orașe s’a serbat asemenea 
aedstă (ți cu diferite solemnități, la 
cari au luat parte și școlele; s’au 
ținut și meetingurl, în cari s’au pro
nunțat discursuri entusiaste ca la 
Focșani, Constanța etc.

In Bucurescî s’au mai ținut ur- 
mătorele serbări:

Serbarea dela Ateneu.
Societatea profesorilor secundari din 

România a serbat Luni c’o deosebită pompă 
a 41-a aniversare a unirei Principatelor și a 
3-a aniversare a fondărei societăței. Ser
barea s’a ținut în sala Ateneului și a avut 
mare succes; un public forte număros a 
asistat.

După cântarea imnului regal de oătră 
corul școlei normale de institutori, d-1 V. 
A. Urechiă profesor universitar, a ținut o 
patriotică și frumbsă cuvântare, arătând 
importanța cjd?-’ de 24 Ianuarie în istoria 
nostră națională.

In urmă d-1 profesor V. Dimitriu a 
cetit darea de semă a comitetului, după 
care s’au esecutat mai multe bucăți de mu- 
sică din gură și din violină, procedându-se 
apoi la împărțirea premiilor. Cele mai multe 
premii le-au obținut elevii liceului Sf. Sava.

La societatea „Tinerimea romcmău.
Societatea „Tinerimea românău a ser

bat diua de 24 Ianuarie.-cu o deosebită 
pompă. — Serbarea a avut loc asbră și a 
avut un succes desevîrșit.

D-1 N. Dumitrescu, în conferență sa 
asupra importanței dilei de 24 Ianuarie, 
după ce a făcut o mică espunere istorică, 
a sciut să entusiasmeze întrbga sală, care 
i-a făcut adevărate ovațiunl.

In urmă s’au esecutat mai multe bu
căți din gură, piano și violină de oătră 
d-na Dumitrescu, o pianistă escelentă, și 
d-nii Grigoriu, Lioiu, Hațiescu, Panaitescu, 
Buzini, Mărunțeanu și Copăoineanu. Ser
barea a avut un adevărat caracter na
țional.

Rgsboiul din Africa sndicâ.
Mare bucuriă era în 4 Februarie n. 

la Londra în urma scirei, că Buller ar fi 
trecut din nou rîul Tugela și că merge 
spre Ladysmith. Firesce, soirea acbsta a 
făcut ca spiritele să fiă brășl estrem de 
agitate, poporul să-și recâștige pofta de 
răsboiG, ba unii mai înfierbântați la creerl, 
vedeau chiar pe Buller înaintea Ladysmi- 
thului cum luptă, ca să elibereze pe White 
și orașul de împresurarea inimicului.

Pe când însă lumea pândea cu sete 
soirile mai prospete despre isprăvile lui 
Buller, btă că sera târdiu ministeriul de 
răsboiii desminte printr’un comunicat oficios 
tbte soirile despre trecerea lui Buller peste 
Tugela. Etă anume, ce se telegrafbză din 
Londra cu data de b Februarie:

„După informațiunile ageuței „Reu- 
ter“, la ministeriul de răsboiii n’a sosit de 
loc o confirmare a scirei, după care Duller 
ar fi trecut din nou Tugela mergând spre 
Ladysmith. Dinpotrivă, tdte semnele arată, 
aă în linia de luptă totul e liniștit și nu 
se aștbptă nici un fel de mișcare fără de 
veste u.

Desmințirea ministeriului de răsboiii 
a luat orl-ce basă a faimelor referitbre la 
planurile și faptele lui Buller și de-odată 
cu acbsta însuflețirea din cțilele de 4 și 5 
1. c. a scăcjut la zero.

Englesii bătuți.

La Bruxella a sosit alaltăerl sbra târ
ziu o telegramă din Pretoria, pe care însă 
censura englesbscă a ciungărit’o rău. După 
acbsta telegramă Durii au bătut și alungat 
pe Englesi din Desters și li au luat mai multe 
tunuri de calibru mare și două cară de mu- 
nițiuni.

Afară de ’acbsta Durii au secerat o 
nouă victoria asupra Englesilor la Colesberg, 
unde au cădut 13 EnglesI, 32 au fost răniți 
și 114 au fost făouțl prisonierl.

SC1RILE DILEI.I

— 26 Ianuarie v.

Sporirea contingentului de recruți. 
Din Viena se anunță, că petrecerea baro
nului Fejervary acolo stă în legătură cu 
sporirea contingentului de recruți, ce se va 
face în 1901. După cum sa asigură,. acest 
spor va ti de 60,000 omeni.

Pentru masa studenților români 
din Brașov a mai contribuit onor. Familia 
Pușcariu în amintirea iubitului nepot Vir
gil Popea cu 20 cor.

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

O demonstrația a Bavarezilor. 
Diarul „Wiirzburger Generalanzeiger“ îm- 
părtășesce interesanta scire, că în tjiua ani
versarei dil0i nasoerei împăratului pe clădi
rile de stat din Bavaria nu s’au arborat 
stindarde, br de pe acele clădiri, unde se 
arborase, în scurt timp stindardele au fost 
delăturate.

0 sinucidere îngrozitore. Din A- 
gram se telegrafbză, că căpitanul pensio
nat de-acolo Paie, s’a sinucis într’un mod 
îngrozitor. Mai întâiti a luat morfiu, apoi 
și-a tăiat gâtul cu briciul, der fiind-că mor
te» nu sosia, a luat sabia și și-a tăiat și 
cu aepsta gâtul, apoi s’a aruncat prin te
restră în curte, unde fu aflat, dbr nu mort, 
ci trăgând de mbrte.

Romanul principelui George. O
soire telegrafică din Constantinopol spune, 
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că guvernorul Cretei, principele grecesc 
George, este aprâpe să vină în conflict cu 
Țarul Rusiei. Principele s’a îndrăgostit de 
morte într’o prințesă englesă, pe care vrâ 
s’o și ia în căsătoriă. Țarul însă nu-și dă 
învoirea la acâstă căsătoriă și principele 
trebue să alâgă între amor și guvernare.

Mișcarea în favorul „complotiști
lor șerbi. Din Belgrad se. vestesce, că 
guvernul a ajuns la cunoscința mișcării, ce 
se face în interesul așa c^ișDor complotiști 
■șerbi, cari zao în temnițele serbescl. Miș
carea acesta are de scop a aduna cât mai 
multe subscripții pentru o petiția, oe are 
să se adreseze regelui Alesandru, cerând 
grațiarea condamnărilor. Guvernul însă a 
oprit acest mod de „agitațiune14 și ame
nință pe „agitatori14 cu prooes. De aici se 
pote conchide, că amnestia nu este de loc 
sigură.

Resboiu „buro-engles44 în Brașov. 
Se pare, că spiritul răsboinic din Africa 
de mâdă-(ji s’a transportat chiar în — Bra
șov, împintenând la „luptă14 pe nisoe 
băețl de șcâlă sași și maghiari. Băeții sași 
și-au luat numele de „Buri4*,  cei maghiari 
numele de „EnglesI44. Lupta decurge di de 
di pe „Spionskop44 (din jos de cetățue). Se 
întâmplă uneori, oă „colonele14 acestor „răs- 
boiniol44 se ciocnesc strașnio și mulțime 
din ei rimă pământul în căderea oe urmâză 
după trântell fatale. Ajungând la cunos
cința poliției acest „răsboih44, ,'se dice, că 
directorii respectivelor școle au fost făcutl 
atențl să intervină, oa să se facă „pace44 
între „beligeranțl44.

Mâncată de lup. Femeia Elena Ra- 
covicl din MarșanI (județul Dolj, România) 
ducându-se împreună cu copilul său, în etate 
de vre-o trei ani, la nisoe rude din alt 
sat, a întâlnit în drumul său un lup, femeia 
speriată, a luat’o la fugă îuapoi, scăpând 
copilul din brațe. Lupul însă, lucru curios, 
nu s’a atins de copil, ci s’a luat după biata 
femeie, pe care a și ajuns-o și a sfâșiat-o. 
Cadavrul ei a fost găsit tocmai sera de 
câtra nisoe țărane, cari fuseseră însciintațl 
despre îngrozitorea morte, de cătră însuși 
copilul victimei.

Meseriașii români din Turda in
vită la petrecerea ce-o vor arangia Dumi
necă în 18 Febr. n. c. la otel „Corona44, 
începutul la 8 ore săra. Intrarea: de per- 
sână 1 cor. 20 fii., de familiă 3 corone, 
peste 3 membri de fiă-care 1 cor. Venitul 
curat e destinat pentru ajutorarea învăță
ceilor meseriași lipsiți de mijloce. Ofertele 
marinimose sunt a se adresa d-lui Iosif 
Urcan măsar. De viptualil și beuturl se în- 
grijesce ospătarul. Comitetul părtinitor: 
Viotor Buguer, Valeriu Bugner, Erniliu Ci- 
gărean, Juliu Codarcea, Dr. George Ciuta, 
Drd. Vaier Moldovan, Dr. Eugeniu Pătă- 
oean, Simion Poruțiu. Comitetul arangiator 
constă din vre-o 34 de tineri.

îndoit asasinat în Ploești. Cetim 
în „România Jună44: Venind Duminecă 
sera în prăvălia cârciumarului Nae Gh. Ar- 
năucheanu, nisoe Bulgari tăiător de păduri, 
nisce tipuri sălbatice, acesta nu fu de loc 
surprins, căci îi erau ounoscuțl ca vechi 
mușterii. După ce Bulgarii chefuiră acolo, 
treoură în odaia alăturată, pe care o în
chiriaseră pentru durmit, și începură chiar 
a se desbrăca, în timp ce băiatul Mitică 
trecuse în camera lui de culcare er stăpâ
nul stinsese lămpile. In momentul acesta 
unul din Bulgari cu o voce prefăcută, 
blândă, ruga pe cârciumar să-i deschidă, 
spre a mai trage o dușoă înainte de cul
care. Când victima le deschise ușa, doi 
dint’renșii se aruncară asupra lui și’l su
grumară, în timp ce al treilea tortura din
colo într’uu mod îugrocjitor pe băiatul din 
prăvălie cerând să-i arete cum se deschide 
cassa cu banii. Băiatul de frioă mărturisi 
totul și arătă chiar și locul Jn sînul stă
pânului) unde se găsesc cheile oasei. Aflând 
acestea criminalii au deschis cassa, în care 
erau, pe lângă o mulțime de bijuterii și 
oeasornice amanetate, în valore de peste 
500 (lei, și bani numerar ca la 7.000 lei. 
Asasinii luară totul, descălțară chiar și ciș
mele și oiorapii băiatului și luară și o 
.manta veche a bătrânului. Se crede, că la 

âra 2 noptea totul era sfîrșit și criminalii 
erau deja ascunși. La aoestă oră, gardistul 
postat în acea parte observă răzimat de 
felinarul din fața prăvăliei lui Arnăucheanu 
pe un Bulgar, care mai de vreme chefuise 
și el acolo în societatea celorlalți trei, gar
distul bănuind ceva îl aresta. Dimineța 
oând s’a dat alarma, poliția și parchetul 
ordonară aducerea și confruntarea lui Stan 
Bucoff — așa se numesce Bulgarul prins 
— cu ginerile în fața victimelor. De și 
scie puțin românesoe, acest Bulgar tăgă- 
duesce în conținu, că ar fi comis el fapta 
și că ar fi însoțit pe criminali în timpul 
comiterei asasinatului. El spune numai, că 
dâcă ar vede pe bulgari i-ar putâ cunosce. 
Pănă la alte descoperiri el se află însă 
arestat. — Luni sâra comandantul gardiș
tilor însă trimite telegramă poliției locale: 
„Prinderea oriminarilor la Pitești44.- Sosit 
în Chitila, șeful ni-a spus, că în sala de 
așteptare se afla în acest moment nisoe 
Bulgari, cari se asemănau perfect cu cei 
desemnați de autoritățile ploeștene. Ime
diat a întrat în sală, însă era prea târdiu 
criminalii.— căci ei trebue să fi fost— fugi
seră, abia se zăreau fugind în câmp. După 
3 ore, apoi, o telegramă din Pitesol anunță 
că acolo s’au prins trei Bulgari. Suntaoeș- 
tia urmăriții? Nu se soie.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei4'.
Alba>-Dilia, 30 Ian. 1900.

Ou viuă satisfacțiune vin a raporta, că 
producțiunea teatrală împreunată cu joc, 
anunțată pe diua de 25 Ianuarie a. c. la 
Alba-Iulia, a reușit forte bine. Sala cea 
mare dela hotelul „Elisabeta44, destul de 
spațiâsă, pe la orele 8 era tixită de un pu
blic număros și ales din Alba-Iulia și jur. 
D-nii arangerl pot fi mândri de succesul 
petrecerei ; îndeosebi d-1 Antonie Crico- 
vean, oare acum a 3 a oră s’a pus în frun
tea tinerimei de meseriași și economi, sa
crificând multă ostenelă numai să satisfacă 
pe publicul participant, merită totă lauda.

S’a jucat piesa teatrală: „Spada res- 
bunărei44, dramă în 2 acte, de cătră 26 
bravi fii și fiice ale economilor și mese
riașilor români din loc. După teatru s’a 
continuat jooul cu însuflețire pănă în dori.

Mă cred absolvat din partea P. T. 
public, care a participat, aprețiind succe
sul rolelor de tot grele și a frumoselor 
cântări cu atâta numai, că au fost inter
pretate cu destul haz, încât dibăcia lor de 
începători a fost răscumpărată cu aplause 
prelungite.

Fac totuși mioa observare, ca în viitor 
la alegerea piesei să se țină cont de îm
prejurările locale și de aptitudinea diletan- 
ților ; ar fi bine să se consulteze tot-dâuna 
și alțl inteligpnțl, cum sunt bunăoră d-nii 
învățători seu alții, căci — sunt sigur — 
nimeni nu varefusa de a-șl da sfatul bine
voitor.

Succesul material de-asemenea a fost 
satisfăoător. Ne având la mână numele 
suprasolvenților nu-i pot publica; alt-cum 
scriptura dice: că ce dă drepta se nu seie 
stânga, — domnii, cari au suprasolvit pri- 
mâscă mulțumită.

Din venitul brut de 167 fl. 40 cr. sub 
Btrăgendu-se spesele a resultat un venit 
ourat de 37 fl. 10 cr., care e destinat spre 
a-se cumpăra elevilor săraci dela școlele ro
mâne rechisite de învățământ.

Nu pot să nu amintesc și faptul re
gretabil, că unii, ignorând succesul moral, 
ee l’a ajuns d-1 Cricovean prin stăruința 
și procederea ea demnă, părendu-li-se mic 
venitul curat al petrecerei au început a 
răspândi soiri calumniatore prin oraș, cari 
au tins a lovi în d-1 Cricovean ca condu
cător, în tinerii diletanțl precum și în re
putația celor din comitetul arangiator.

D-1 Cricovean, om cu puțină carte, 
dâr deștept, jertfesce la totă ocasiunea și 
spre orl-ce scop comun ca puțini alții. E 
un om a) școlei și al bisericei. Densului 
i-se atribue meritul, că dela petrecerea din 
anul treout au rămas pentru elevii seracl 
100 fl. Astă-vară făcând învățătorii dela 
ambele școle române cu elevii, cam 190 la 
număr, escursiune la „fântâna hoților41, d-1 

Cricovean a fost acela, care a provăflut pe 
fiă-care elev cu mâncare și beutură, cu tdte 
că dispune de puțină avere, âr prunci de 
șcdlă n’are. După petrecerea de acum i-a 
tractat cu mâncare și beutură. Bărbați, cari 
prin asemenea jertfe caută a încuragia 
pornirile tinerimei, trebue stimați și nu cle
vetiți. ..

J... el.

ULTIME SC1KL
Viena, 6 Februarie. Foia ofi

cială publică o ordonanță a minis- 
teriului de agricultură cu data de 
24 Ianuarie 1900 privitor la un nou 
regulament al administrărei fondu
rilor bisericei greco-orientale din Bu
covina.

Londra, 6 Februarie. Ț)iarele en- 
glese se ocupă viu cu tripla alianță. 
In deosebi „Glob44 c|ice, că în urma 
certelor de naționalitate și a crise- 
lor austriace, Austria-Ungaria a de
venit un aliat nesigur. Celelalte foi 
scriu, că între puterile aliate se ur- 
mhză negocieri cu privire la modi
ficarea alianței.

Roma, 6 Februarie. Soirile (fia
relor englese despre modificarea tri
plei alianfe se desmint din isvor 
oficios.

Bruxella, 6 Februarie. „Petit 
Bleu44 anunță, că și a treia încercare 
a lui Buller de a libera Ladysmithul 
s’a zădărnicit.

O 9 & su
Valea trandafirilor. Ou mult mai 

înainte de luarea Adrianopolului de Sulta
nul Murat L, în secolul al patru-spre-tfece- 
lea, trandafirii din Valea Kazanlîkului erau 
deja celebri, și esența ce se scotea din- 
tr’ânșii, rivalisa ou a Persiei și Egipetu- 
lui. AstăclI chiar, aceeași cultură se face în 
acâstă vale, și locuitorii săi n’au alt meș
teșug, decât distilarea roșelor. Trandafirii 
roșii și trandafirii albi cresc firesce pe po- 
lele munților Balcani. Ou tote acestea lo
cuitorii au fost siliți să facă sădiri noue. 
Este ușor a-șl înlesni cineva la Kazanlîc, 
seu Cârlova sâu alt sat, 300 lese, bune de 
sădit, numai pe un galben. Trei ani după 
plantarea lor, trandafirii 'încep a produce, 
și în timp de cjeoe ani nu e trebuință să 
fiă reînoiți. Arbureii cresc în voie. Locui
torii se mărgineso a ștîrpi ramurile morte, 
dâr nu-i tae nicl-odată. Tocmai în luna 
lui Maiu, florile răsar și valea se face mi
nunată la vedere. Recolta roșelor ține trei 
săptămâni. Trebue ca florile culese dimi- 
neța- să fiă distilate chiar în diua aceea, 
dâcă ține cineva, ca ei să nu-șî perdă ni
mic din profumul lor. Le distileză vreme 
de două cesurl în apă, apoi le soot și le 
supun la o a doua distilare în apă ast fel 
parfumată. îndată esența mai ușoră se des- 
faoe și ese pe suprafața lichidului, o culeg 
cu lingura.

Trebuesc 20 kilograme de trandafiri, 
sâu aprope 300 flori, ca să dea 30 grame 
de esență. Când cineva scie, că valea Ka- 
zanlicului produce aprope '2.000 kil. de 
esență pe an, îșl pdte face ideiă de numă
rul nepomenit de trandafiri, oe cresc în 
acâstă vale. Un kilogram de esență de rose 
prețuesco, termin mijlociu, 1,000 fr. Pentru 
munca culegerii și distilării se întrebuin- 
țâză mai cu semă femei și copii, a căror 
plată este de 50 bani pe di. Pe la 15 Iulie 
esențele cele noue încep a se vinde și sunt 
espediate pe la porturile vecine. Trebue din 
nefericire să adăogăm, că locuitorii însăr
cinați cu vinderea acestui prețios parfum 
îl falsifică amestecându-1 cu alte esențe 
mult mai comune. Una din fraudele cele 
mai dese consistă în a adăoga la esența 
trandafirilor o a treia seu a oincia parte 
de esență, produsă de o altă flore mirosi- 
tore, ce cresce în Anatolia. Acestă falsificare 
acum obicinuită, este aoceptată în comerciu. 
Industria distilărei trandafirilor aduce bune 
averi locuitorilor din valea Kazanlîkului, 
cari sunt în număr de 12000.

Nervositatea bărbaților. In opul 
„Prelegeri din lumea vie tei nervilor*,  d-1 Ca
rol Laufenauer, profesor universitar, răspunde 
la multe întrebări referitore la Gestiunea 
nervosității bărbaților, din oare dăm în es- 
tras câte-va. Etă ce spune numitul pro
fesor : 1

Bărbații seu îșl aduo nervositatea din 
viața de holtei, sâu o câștigă în căsătoria. 
In cji'ia de adl oel-ce doresce a se căsători 
nu arare-orl se adreseză cătră medicul de 
nervi eu întrebarea, că ore se pâte căsă
tori. Medicii pot da două feluri de răspuns, 
sâu spun respectivului, că întâifl. să se 
cureze și după aceea se pote însura, seu îi 
recomandă căsătoria ca singurul remediu 
contra nervosității. Natural, oă o condiția 
principală a cașului din urmă e, ca mirâsa 
să fie liniștită, înțeleptă și să nu fie ner- 
vosă, căci în cașul contrar ar fi o mare 
nenorocire. Că nu e bine pentru cel ner
vos să se însore, acâsta n’are lipsă de es- 
plicațiă, căci pote da de mai multe pri
mejdii. De lipsă e să se esplice afirmația, 
oă de multe-ori se recomandă căsătoria ca 
remediu celor nervoși. Luorul stă așa, că 
sunt mulțl tineri, cari în urma construoției 
sistemului lor nervos și corporal, sunt aple
cați în genere spre nervositate. Acestora 
viața de holtei le strică; sunt espuși mul
tor tentațiunl ruinătâre de nervi, îșl strică 
stomacul îu birturi, nu dorm de ajuns, beau, 
fumâză mult; în viața lor morală n’au niol 
un punct fix, nu se nisueso spre o țîntă 
înaltă, pierd idealismul adus din școle și 
devin blasațl, disgustațl de viață. Pentru 
aceștia, decă se amoresâză de o fată, alvia 
regulată și paolnică a vieței familiare, in- 
fluința nobilitară a femeei, e o adevărată 
binefacere, liniștea idilică și moralul vieței 
familiare ’i apără de tote influințele strică- 
cidse, ruinătâre de nervi; țînta lor, lumea 
gândirilor află un scop înalt și un punct 
fix și în câteva luni se vindecă mai bine 
și mai sigur, decât dâcă ar fi adunat tote 
medicamentele farmaciei sâu s’ar fi dus în 
cel mai bun sanatoriu din lume.

Așa-dâr nu e de tot nebasată părerea, 
că între holtei bătrâni sunt forte mulțl ner
voși. Sunt cașuri însă, că bărbații ’șl câș
tigă nervositatea în căsătoriă. Causa cea 
mai desă a acestei apariții e munca spiri
tuală escesivă, înoordarea fără pausă. Nu 
se pote nega, că viața familiară te îndâmnă 
mai mult la munoă, decât cea de necăsă
torit. Munca silnică însă ruineză și face ner
vos organismul, de aceea prima și princi
pala grije a fiă-cărei soții îngriji tore să fie, 
ca bărbatul ei să nu lucre pănă să omoră» 
să-și împartă înțelepțesce lucrul. Afară de 
aceea bărbații pot deveni nervoși și din 
alte cause, astfel d. e. atunci când soția 
sa e nervâsă, pote deveni și el, ba se în
tâmplă chiar, că nervositatea ei a trecut 
direct asupra bărbatului. Cașul contrar, pre
cum arată esperiența, se întâmplă mai rar.

atssrăi. " “
Partea a Vl-a Din Memoriul lui 

losif Sterca Șuluțiu de Cărpeniș44, mem
bru fundator și membru în comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român44 etc. Sibiiu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acesta — care se estinde pe 295 pa- 
gine, tipar condensat, volumul având format 
8° mare — domnul losif Șterca Șiuluțiu 
face un prețios serviciu literaturei nostre 
istorice. „Memoriul44 partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului44 d-sale, din care 5 părți au 
apărut deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vil-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lui 
Iancu, au neapărată trebuință de acest „Me
moriu44. Prețul ei este 1 fl. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto. Se vinde la li
brăria W. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fl. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională44, er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acesta valorosă 
publicațiune.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu41 
<8 hi Brașov,

se pot procura următorele cărți:
/

Scrieri osforice.
Din oartea d-)ui Axentie Severii, vete

ranul nostru luptător dela 1848, întitulată 
„RUspuns la cartea negrău, ou un bogat 
adaus despre arderea Aiudului, se mai pot 
căpăta esemplare cu prețul de 1 fi. -|- 5 cr. 
porto.

Memorii din 1848-49 de regre
tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu
ne! III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt sorise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 or. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel*,  
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei O. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Râsboiid nostru pentru neaternare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțeti. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri ti-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare“ costă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corbne de oțel11 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul CzOnstanft'n Morariu din cartea nem- 
țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina11, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ea și partea 
îutâifi, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu11 și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o sohiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acestă 
oarte pentru bit liotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
11. 5- cr).

„Pintea VitezuP, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera nostrăA. Descrierea părților 
Ardealului dela Mur<.ș spre miadă-diși valea 
Murășulm, de Silvestru Moldovan, — e o 
sori ere unică în felul său, atst de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Românul in sat și la 6ste4 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Rcteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

Scrieri economice:
Din mult prețiosul „Manual de agri

cultura rațională^ de Dr. George Maior, pro
fesor de agricultură la șcdla superioră din 
BucurescI (Ferăstrău) a apărut volumul III, 
intitulat Zootehnia, seu Cultura gene
rală și specială a vitelor cornute. 
Acest volum este, ca și cele două de mai 
înainte, forte mare, cuprindend 779 pag., 
format mare 4°. In text conține 225 figuri.

Cuprinsul acestui volum e de un in
teres deosebit pentru economii de vite, căci 
tracteză amenunțit și din tote punctele de 
vedere cultura vitelor de tot soiul, cum nu 
s’a mai scris încă nici într’o carte româ- 
nescă.

Materia întregă e împărțită în 12 părți, 
tratând diferitele specii de culturi a vitelor, 
corpul animalelor, rasa și divisiunile (regule 

■ de observat la împărecherea vitelor, etatea 
impărecherei etc.); mijldcele și metodele 
zootehnice de reproducțiune (arta împăre- |

cherei, diferitele feluri de încrucișări etc.); 
îngrijirea și crescerea vitelor domestice, 
nutrirea lor și alte multe. In capitulul XI 
se vorbesce despre ovicultură, seu cultura 
oilor cu tote amănuntele lor, er în capitlul 
XII despre industria laptelui, arătând mo
dul de conservare și fabricațiune a untului, 
smântânei, brânzei et. etc.

Opul d-lui Dr. Maior, după cum se 
scie, a fost premiat și din partea Aca
demiei române. El a fost în modul cel mai 
favorabil aprețiat de tote diarele și revis
tele nostre, fiind în literatura română unic 
în felul său.

Agrologia seu Agricultura gene 
ralăde de Dr. G. Maior, profesor la școla 
centrală de agricultură din BucurescI. E 
cea mai bogată ăi tot-odată cea mai temei
nică scriere românescă cu privire la cultu
ra. pământului (aratul sămânatul, gunoiul 
etc., etc.) Conțin 217 figuri de-ale dife
ritelor aparate economi (pluguri, grape, tă- 
văluguri etc.) E o carte forte, mare, de 524 
pag. și costă numai 2 fi. 50. (cu posta re
comandat 2 fi. 75 cr.)

Fitotechnia siu Cultura sbecială a, 
plantelor, scrisă tot de D-1 G. Maior. 
Acestă carte se estinde pe 611 pagine 
format mare și conține în text 202 figuri. 
Cuprinsul e forte bogat, arătând cu de-amă- 
runtul soiul modul de cultură, bolele și 
vindecarea etc. gentru fiă care plantă, pre
cum cereale (tot felul de cucate, ca grâu, 
săcară, orz, oves, orez, meifi, cucuruz, hri
șcă, etc.); apoi mazere, linte, mazăriche, 
rapiță, mac, șofran, hemeiu, in, cânepă, 
tutun, cartofi, tot felul de sfecle, hren cu- 
rechiu, și alte multe. Apoi diferite plante 
de nutreț, ca lucerna, trifoii!, mohor, cu- 
curuzuul verde nutreț, diferite composițiunl 
pentru fenațe și pășuni artificiale etc. Al- 
capitlu tracteză despre cultura fânațelor, al
tul irigațiunl, altul despre pășuni etc. Pre
țul 4 fi. (trimis cu posta recomandat 4 fl 
25 cr.)

„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Cartea stuparilor săteni de Bomul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibi'iului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vândare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

(Grădina de legume, de Ioan E. 
Negruțiu, profesor în Blașifi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și. pe cât 
seim, în literatura n6stră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Cele mai de lipsă cunoscivțe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vițe. Editura Reuniunii 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiil, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Uu esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

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

Cnag»su0 pieței Brașov.
Din 7 Februarie 1900.

CaarssaS Ssur-sia dim Wiena.
Din 6 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.......................... 98.90
Renta de corone ung. 4%. . . . 94.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2%- 100.70
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/î°/0. 99 60
Oblig, căii. fer. ung. de nat. I. emis. 99.40
Bonuri rurak ungare 4°/u .... 93.70
Bonuri rurale croate-slavone . . 94.—
Lnpr. ung. cu premii........................ 162.25
Losnrî pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—

1

Renta de argint austr...............................99.70
Renta de hârtie austr...............................99.6t>
Fenta de aur austr.................................. 99.25
Losurl din 1860...................................... 138.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 131.60 
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 189.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 237.15 
NapoleondorI......................................19 25
Mărci imperiale germane . . . 118.15
London vista . •...................... 242.35
Paris vista...................................... 96.25
Rente de cordne austr. 4°/0 . . . 99.20
Hote italiene...........................................89.80

V\VOGRA^
A. Mureșianu

Acest stabiliment este prov£<Jut cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUli, AB.GINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STAuTTTTE.FOI PERIODICE.
BILETE IIE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROSRAMEJELESANTE.BILETE DE LOEODNĂ ȘI DE EDMĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CcniAteXri‘ti in lolă măvimea- 

mw ââmss&g, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
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. MUREȘIANU, Brașovu.

zsoaoooooocX

ft

i
|*S

Sancnota rom. Cump. 18.56 Vând. 18.62 
Argint român. Cump. 18.16 Vend. 18 22 
Napoleond’orl. Cump. 19.18 Vând. 19.24 
Galbeni Cump. 11.20 Vând. 11.30
Ruble Rusescl Cump. 2.54 Vând. 2.55 
Mărci germane Cump. 117.90 Vând. —.— 
Lrie turcescl Cump. 21.40 Vând. —.— 
Scris, tone. Albina 5°/^ 101.— V»nd. 102.—

„Gazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nie. L Ciiircu și 
la Eremias Nepoții.

g 
M 
X 
X 
X 
M 
M 
X 
X 
X g 
g 
x 
x 
M 
X 
X g
X 
X 
X 
X

ABONAMENTE
„GAZETA TRAWSILV ANTEI

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni.. 
șese luiii . ,
un an ...

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

if.

3
6

12

ti. 
11. 
fl.

Pe
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Pe

> 4

10
20
40
l

fr.
fr.
fr.

X
M 
X
X
X
X
X
K
X
X
X
X
X
88 X

Dumiaeeâ.
2
l

fl. —
fl. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe

prin

Abonamente h oi data dt
Pentru Anstro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
an..............................................................................8 franci,
șese luni....................................................4 franci,
trei lunî........................................... .2 franci.

Abonamentele ae fac mai ușor și mai repede
mandate pastele.

Comnii cari ae vor abona din nou, se binevoiescă 
arcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațmm „Bazetei TransHvamei".
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X
X
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


