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Semne liniștitore?
Spre marea mângâiere a cercu

rilor politice din Peșta, mult îngri- 
jate de sortea pactului cu Austria, 
parlamentul din Viena, înainte de a 
fi amânat, a făcut alegerile pentru 
viitorele delegațiunl. Acesta se con
sideră în Budapesta, ca o dovadă, 
că în partea de dincolo a monar- 
chiei încă nu e nimicită orî-ce spe 
ranță de a-se afla calea pentru a 
eși din încurcăturile de astăfli. Tot
odată a satisfăcut mult faptul acesta, 
pentru-că prin asigurarea întrunirei 
regulate a delegafiunilor, afacerile 
comune ale monarchiei vor ave 
erășl un an de flile un mers liniștit, 
căci de sigur dieta ungară va răs
punde și ea prin a săverși alegerile 
pentru delegațiuni.

Asemenea este privit ca un 
semn liniștitor, că cu cjiua de eri 
s’a întrunit drăși conferența de în
țelegere între Germani și Cehi. E 
vorba acum s§ se modifice pro
gramul lucrărilor acestei conferențe, 
care va dura de-ocamdată numai 
pănă Joi. Cehii stăruesc mult, ca 
guvernul se-și dea cărțile pe față; 
ei vor se scie încă înainte de a-se 
întruni dieta Boemiei, la ce au să 
se aștepte din partea guvernului cu 
privire la limba oficială internă ce- 
hică. Organul lor conducător, re
clamând o grabnică soluțiune a a- 
cestei cestiuni, flice; Decă Koerber 
va merge pe aceleași cărări ca Clary, 
va avă un sfîrșit ca și Clary; Cehii 
vor avă destulă putere a pregăti lui 
Koerber sortea ce a avut’o Clary.

„Narodni Listy“ formulăză acum 
din nou postulatele Cehilor, cari în
trec mult ceea-ce li s’a fost conces 
prin ordonanțele lui Badeni și 
Gautsch. Se afirmă tot-odată la acest 
organ, că decă nu li-se va concede 
li.riba internă oficială cehică în totă 
Boemia, Moravia și Silesia la tote 
trei instanțele, Cehii nu vor mai sta 

de vorbă în dieta boemă cu Ger
manii asupra pretensiunilor acestora.

Complexul lucrărilor, ce va avă 
se le resolve conferența de împă
ciuire, este destul de mare și greu. 
Germanii vor căuta a-și apera cât 
mai mult teritoriul lor de limbă, ca 
se nu fiă silite oficiile, acolo unde 
nu sunt amestecați cu Cehii, se lu
creze și în limba cehică. Er față cu 
pretensiunea limbei oficiale interne 
cehice, ei vor ridica pretensiunea de 
a-se regula pe cale legală valabili
tatea limbei germane, ca limbă 
mijlocităre, său de stat, conform 
programului german. Cehii la rândul 
lor nu vor se lase ca limba mij- 
locitdre germană se fiă stabilită prin 
lege, deore-ce esistă în praxă.

In situațiunea acâsta s’au reîn
ceput lucrările conferenței, ale cărei 
desbaterl vor fi urmărite cu multă 
încordare, mai ales, că dela resulta- 
tul lor aternă de-ocamdată, dăcă gu
vernul va pută presenta dietei boeme 
la întrunirea sa deja câte-va pro
iecte de legi, prin cari se se intro
ducă împăciuirea națională în Boemia.

Dăr aternă încă ceva mai mult 
dela resultatul conferenței. Dăcă el 
nu va fi cât de puțin favorabil, atunci 
tote speranțele într’o întorcere spre 
bine a crisei vor fi, pote, pentru tot- 
dăuna nimicite.

O ligă a studenților germani in 
Viena. Foile maghiare țipă ea din gura 
șarpelui, că în Viena s’a înființat o ligă a 
studenților germani din țările corânei un
gare („ Vereinigung deutscher Hochschiller aus 
den Ldndern der Ungarischen Krone in 
Wienu.') Comitetul ei a redactat și a îm
părțit un apel, în care se arată scopul ce 1 
urmăresce: oultivarea limbei germane, răs
pândirea datinelor și moravurilor germane 
pe teritoriul Ungariei; crearea și sprigini- 
rea de școli germane etc. Vom reveni.

Din dieta ungară
fDesbaterea budgetului de agricultură.)

Deja de-o săptămână se desbate în 
dieta din Peșta, budgetul ministeriului de 
agrioultură. S’au înscris oa oratori membri 
din tdte partidele, curios însă este, că cei 
mai mulți au fost pănă acuma vorbitorii 
din partida guvernamentală, unii dintre ei 
au criticat ohiar în termini aspri politioa 
eoonomioă a minstrului Daranyi. Aceștia 
sunt, firesoe, tot omeni din clica lui Banfiy, 
cărora li-ar plăcâ, ca desbaterea budgetară 
să se trăgăneze și prelungâsoă cât de mult. 
Pe calea aoâsta speră Banffy și ai săi, că 
le vor succede să creeze greutăți minis- 
trului-președiute Szell, împedecând astfel 
pănă la vacanțele de Pasai votarea bud
getului. Dăr nici ministru-președinte nu 
este atât de orb, să nu vadă apucătura. 
El a făcut camerei o propunere, oa ședin
țele să se încâpă la 10 bre înainte de 
amâcjl și să se sfirșâscă numai la 3 d. a. 
Asupra acestei propuneri s'a și votat în 
ședința de Sâmbătă și s’a primit cu mare 
majoritate. Din desbaterile acestei ședințe 
remarcăm, că oratorii ei au fost toți, afară 
de unul, din partida guvernului. Primul 
vorbitor

PiukovîCS a arătat între altele, că 
între cetățenii țării, abia decă esistă vr’o 
clasă atât de mult lipsită de ennoscințe 
specialiste, de studii și de spirit de afa
ceri, cum este clasa proprietarilor maghiari.

El pune întrebarea, dâoă avântul 
economic în ținuturile locuite de naționa
lități n’ar da ore putere tendințelor centri
fugale? și tot el îșl răspunde, oă cu cât 
naționalitățile se vor desvolta în privința 
materială și spirituală, cu cât se vor alipi 
mai tare de statul maghiar.

Barta Odon critică pe larg vorbirea 
din urmă a ministrului Daranyi. El vede o 
mare calamitate în aceea, oă tinerimea ma
ghiară nu capătă instruoțiune economică 
suficientă aici acasă și e silită a oerceta 
șcâlele din Germania, de unde aduce cu 
sine sentimente și gândiri de Junker. Se 
ocupă mai-departe cu propunerea, oe a făcut 
în parlamentul austriao deputatul Skrbensky, 

care a și fost primită și la care parlamen
tul austriao va și țină. Ișl esprimă regre
tele privitor la defeotuositatea acțiunii eco
nomics, pornite în favorul Rutenilor, și con
damnă cunoscuta vorbire a oomisarului gu- 
vernial Egan, care a produs, cjice, mare 
nemulțumire printre Jidani. Nu este iertat, 
ca din cestiunea rutână să se facă o Ges
tiune ovreiescă, căci de Jidani se simte marc 
necesitate în Ungaria.

Makfalvay Geza nu scie niol el, care 
dintre oestiunile atinse de ministrul de agri
cultură este mai însemnată, căol tdte sunt 
însemnate în felul lor. Faoe o constatare 
forte comică și în același timp și caracte
ristică, anume: vorbind despre prăsirea de 
cai și despre stațiunile de armăsari, în- 
trâbă, că de ce aoestea nu se iau din mâna 
împărătesoilor și să se dea în mâna hon- 
vecjimei. Nu i-se impare mai departe, de 
ce la aoestea stațiuni sunt aplicați atâția 
Nemți, Șvabi, Slovaci, Români etc., când 
sciut este, că Ungurul e cel mai bun cociș 
(vizitiu) din lume.

A vorbit apoi contele Tisza Pista și 
a ținut un discurs fdrte lung. S’a ocu
pat și el cu venerările de moșii, despre 
cari dise> că se întâmplă cjilnio mai ales 
în ținuturile locuite de naționalități, făcând 
alusiune la aoeea, că proprietățile de pă
mânt trec din mână maghiară în mâDa 
naționalităților. Intrâbă, de ce pe terenul 
acesta societatea maghiară n’ar pută reu- 
lisa succese și operațiuni, oa de pildă băn
cile românescl? De oe sooietatea maghiară 
să nu fiă ajutată de guvern și de ce gu
vernul să nu facă măo&r puținul, oă ajun
gând o avere ungurâscă să fiă bătută la 
tobă, ea să nu trâcă în mâni străine, oi 
tot în proprietatea aoelora, oarl serveso 
scopul național maghiar? Astfel de vâncjărl 
și paroelărl de pământ se fac mai ales 
în comitatele Bichiș, Ciongrad, Arad, Bi
hor etc. tot în ținuturi locuite de Maghiari 
și se fac fără nici un sistem, fără niol un 
ajutor din partea statului și cu mari pa
gube. Ga un fel de imputare, contele Tisza 
elice, că decă Ungurii nu vrâu să fiă es- 
pușl periodului de-a fi deposedați, toomai 
când ei se ocupă cum să facăoolonisărl,

FOILETONUL „GAZ. TRA.NS“.

Spionul.
Tradus din armene see, de Gr. M. B *).

La Constantinopol, în mahalaua ar- 
menesoă, după ultimele turburărl.

— Musu Jorj lipsesce în astă sără, 
(lice ouedna de gazdă, pe când vre-o <Jeoe 
musafiri, obiclnuițl de ai casei, se pregă
tesc să se așeefe în jurul unei mese dejoo.

— L’am zărit mai dinedră pe ulița 
Drdptă c’un om ou fes înalt, răspunde Kir- 
kov Efendi, amestecând cărțile.

— Cum ai spus, cu fes înalt? întrâbă 
altul.

— Da; părea să fiă un Turc.
— E adevărat, oă spionii portă fes 

înalt ? întrâbă cu naivitate domnișdra de 
gazdă, o oopilă de vre-o cinol-spre-tjeoe ani.

Nu-i răspunde niminea.
— Se vede o’am spus vre-o prostiă, 

îșl <jice oopila rușinată.
Cărțile se impart, jooul se începe; 

dâr pe fața fiă-căruia se vede ore-oare 
grijă.

Omul cu fes înalt îi pusese pe 
gânduri,

— Mergeau la deal său la vale? în
trâbă unul, adresându-se cătră Kirkov 
Efendi.

— Ba la vale, și păreau grăbiți.
Răspunsul în loc de-a liniști, turbură 

și mai mult pe musafiri.
— Ore unde să fi mers ei la vale?— 

se întrebă pe sine cu glas tare Sarkis 
Efendi, și rămâne cu ochii ațintiți, par’ că 
ar aștepta răspuns de pe ceea lume.

Jooul urmâză înainte, dăr și grija 
musafirilor.

Intervine priceputul Ovanes Agha cu 
vorba-i lată și măsurată.

— Cam pe unde i-ai întâlnit în ulița 
Drâptă?

— Înaintea ambasadei rusescl.
— Pe la câte oâsurl?
— Vor fi fost vre-o două-spre-tjece 

câsurl. Toomai se aprindea gazul.
— pici, că se ducea la vale ?
— Da, la vale.
Apoi adunând t6te aceste lămuriri, le 

numără pe degete:

— Pe la câsurile două-spre-cjece, pe 
ulița Drâptă, pe lângă ambasada rusdscă, 
Musu Jorj mergând la vale, c’un om cu 
fes înalt sămănând a Turc, și părând amân
doi a fi grăbiți...

Toți așteptau cu nerăbdare să vadă, 
oe conolusiă are să tragă cel mai priceput 
din ei, din apropierea acestor împrejurări.

Dâr nimic. El stă câte-va secunde pe 
gânduri cu oohii în tavan; apoi îșl încre- 
țesce fruntea, îșl strîmbă gura și îșl ridică 
umerele în sus, pentru a da a înțelege, 
oă lucru-i înourcat, și mai pe sus chiar de 
mintea lui.

— Ore n’o fi mers la polițiă? strigă 
de-odată cuodna de gazdă, speriată eaînsă-șl 
de ideia ce i-a venit.

Tot atunci s’aude bătând la ușă.
— Etă-1, că vine!
— Să fim prudenți!
Nu era el, oi advocatul Garabed 

Efendi.
— Cum? v’ațl și așezat la joo? cjice 

el c’un ton familiar și vesel.
După preschimbarea salutărilor obici

nuite cu toți, noul venit e interpelat de 
gazdă, oare luându-șl aerul cel mai serios 
și cu glasul cam tremurând :

— Garabed Efendi, îi am vă
întreb oeva, dâr să-mi spuneți drept. Ce 
idee aveți de Musu Jorj ?

— Ce idee să am. Mi-a rămas dator 
dela pocher cu vre-o doi napoleoni, pe oarl 
nu i-am mai văcjut.

— Nu, nu-i vorbă de asta. Eu voii! 
eă soiu ce fel de om este el?

— Ia, un chilipirgiu.
— Asta o soim cu toții. Dâr orecjl, 

că să fiă spion?
— Se pdte; ba ohiar se prea pdte.... 

Dâr, ce ? ați auclit cum-va oă...
— Kirkov Efendi l’a zărit în astă 

sâră, în ulița Drâptă, c’un om ou fes înalt.
— Intr’amurg, adaugă Ovanes Agha, 

pe lâDgă ambasada rusâsoă, mergând la 
vale.

— Să vg spun drept, cooână, cam de 
mult eu aveam ore-oare bănuell asupra 
acestui om. De ce ? nu soiu. De aucfit 
oeva? n’am aucflt. De văcjut? niol atât. 
Dâr aveam bănuell... Să ne păcjim, oooână, 
să ne păcjjm. Trăim în nisee vremuri, unde 
cine-va trebue să se păcjâscă chiar de um
bra lui.

— Pănă acum eu n’am spus nimica, 
cjioe un bătrân din capul mesei; dâr, fiind-
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atunci trebue negreșit să cumpănâsoă bine 
din tâte părțile cestiunea colonisărilor etc.

Desbaterea a continuat în ședința 
de ieri.

8C1R1LE DILEI.I
— 7 (20) Martie.

Dieta Bucovinei, după cum scrie 
„Patria14, va fi deschisă în cailele proxime.

Intre membrii delegațiunei aus- 
triace, cari au fost aleși în ședința dela 
16 Martie n., se află și d-1 Dr. George Fo- 
povicî, oa delegat al țării Buoovina.

Szell despre pressă. Reuniunea Zia
riștilor maghiari din Budapesta a dat Du
minecă un banchet. Intre cei invitați a 
fost și ministru-președinte Szell. Răspun
zând la un toast, ce l’a ridicat în sănă
tatea lui gazetarul jidano-maghiar Veszi 
alias Weiss, ministru-președinte Z'se> oă 
isvorul marei influențe și a resultatelor 
pressei maghiare, nu pote fi alt-ceva decât 
dreptatea. — Dâcă ministru-președinte Szell 
ar fi mai adăugat „și adevărul11, lecția fină 
dată gazetarilor șoviniștl ar fi fost com
pletă.

Un ciudat, profet. D. Henri de Nous- 
sane, în numărul din urmă al revistei fran- 
cese „Monde Ilustre11, prorooesoe un răsboifl 
franco-ruso-engles, care va înoepe la 3 Iulie 
1900 și se va sfârși la 20 Sept, a aceluiași 
an. Acest ciudat profet arată cele mai in
teresante epoce ale răsboiului dând pănă 
și portretele conducătorilor. Etă cum în
oepe d. de Noussane : „Peste trei luni în- 
trâga suprafață a pământului va fi sohim- 
bată. Se va asigura pacea pentru un veac 
întreg. Rușii vor ajunge pănă la lnd. Me- 
nelic va stăpâni tot Egiptul, TranBvaalul 
va fi eliberat, Irlanda va fi republioă, En- 
glesii se vor șterge de pe fața pământului, 
Rusia și FraDcia vor nimici colosala împă
răția— care adl stăpânesce lumea întrâgă.u 
Prorooul franoes hotăresce, că lordul Cro
mer va fi omorît la Cairo. Cipru va fi 
ocupat de flota francesă. Generalul Ro
berts va fi omorît în luptele, care se vor 
deslănțui în India. Și așa mai departe, An
glia va fi îmbunătățită și va dispărâ. Ade
vărat oi udat profet.

Representațiunea de diletanți, dată 
în favorul Reuniunei „Crucea Roșiău Du
minecă după amâ<Jb a treia-âră, a fost ase
menea fârte bine cercetată, nu mai rămase 
nici un loc gol. Representațiunea a fost de 
tot bine suocâsă. După terminarea ei, cei 
ce au concurs, au avut o petrecere ani
mată în sala albastră. S’au adus mulțumiri 
Reuniunei soientifioe militare și de oasină, 
care a arangiat acâstă representațiă, și în
deosebi a mulțumit din partea Reuniunei 
„Cruoei Roșieu d-lui colonel Rieger, care a 
fost sufletul și centrul întregului arangia- 

ment, d-1 vioe-president Dr. Jekel. Ase
menea a mulțumit și d-na presidents Schnell 
și secretarul Reuniunei Dr. Hnidy. Un 
dans animat a încheiat acostă frumosă 
serată.

0 descoperire arheologică. Locui
torul Ghiță Dobre din comuna Cetatea 
(jud. Dolj), săpând lângă o fântâuă din 
apropierea acestei comune un canal, a des
coperit la adâncime de vr’o 2 metri o 
piatră în formă de tron. Se Z’O0> acâstă 
piatră, care arată a fi îngropată acolo din 
timpuri inmoriale, ar data din timpul Da
cilor. Autoritățile au deschis o anohetă 
mai ales că se bănuesce, că sub acâstă pia
tră ar fi fost îngropate și monede din an
tichitate.

Diamantul lui Kriiger. Un Ziar 
fr&nces serie, că Kriiger, președintele re
publicai transvaaliane, are un diamant, care 
valorâză opt milione de franci. Acâstă 
pâtră prețiâsă a căpătat’o dela un băcrân 
Zuluș, pe oare-1 scăpase odată dela morte

Scire teatrală. După o telegramă, ce a 
primit'o afli cassierul teatrului Gustav Hed
wig, directorul Leo Bauer va sosi afll-mâne, 
ou întrâga sa trupă teatrală din Sibiiu în 
orașul nostru și va înoepe Sâmbătă, în 24 
Martie st. n. unciolul de 12 representațiunl. 
Abonamente cu prețurile obicinuite de 
teatru se pot face de MercurI, 21 1. c. 
încolo, în cancelaria teatrului.

Jucăriile de copii formâză un obiect 
forte însemnat d9 industria. După un ra
port al oonsulatului austru ungar din Chi
cago, în Amerioa nordică au fost impor
tate în decursul acestui an jucării de 
oopii din diferite state europene în valora 
de două milione 214.482 dolari (un dolar 
— 2 fi.) Partea cea mai mare din acâstă 
sumă îi vine Germaniei cu două milione 
20,685 dolari. Importul jucăriilor din Fran- 
cia a fost numai de 92,733, al monarchiei 
austro-ungare 30,597, al Japoniei de 23,558, 
al Angliei de 22,393. Fabricarea de păpuși 
și alte jucării pentru copii a luat mai mare 
desvoltare în Nurnberga și Sonneberg, așa 
oă în articulul acesta au început să întrâcă 
chiar și industria francesă.

Aniversarea Comunei. Cu ocasia 
aniversărei proolamațiunei Comunei un 
mare meeting s’a ținut în Paris în sala 
Miile Colonnes. Tâte fracțiunile partidului 
socialist erau representate. Numărose dis
cursuri, esprimând înorederea în triumful 
socialismui au fost ținute. Meetingul a votat 
cu unanimitate o moțiune salutând victi
mele Comunei și aclamând unirea socialistă. 
Nu s’a produs nici un incident.

Săpăturile dela Boscoreale. Diarul 
„Italie4* comunică, că în Boscoreale, pro
prietatea meeentului M. de Prisco, înainte 
de doi ani s’au aflat comori mari de di
ferite obiecte de aur din timpul pompeiau, 
cari au fost oumpărate de Francia și se 
află acum în Louvro din Paris. De atunci 
s’au mai aflat diferite obiecte de argint, 
cari au fost cumpărate de museul național 
din Veneția. La săpăturile din timpul din 
urmă s’a făcut o descoperire fârte intere
santă. Pe o bucată de câmp numită „Voua“ 
a fost descoperită o vilă îutrâgă. In o 
parte a vilei nu s’a aflat mai nimic. In 
partea în care se află compartimentele mai 
luxuriose, a fost decuvertată o colonadă și 
patru camere. Păreții camerei sunt decorați 
cu tablouri de o rară frnmseță și unele 
forte bine conservate. S’au aflat la 20 de 
tablouil. Intr’o sală e un tablou cu chipuri 
de omeni în mărime naturală. Dintre oele- 
lalte Zece> tablouri patru sunt întregi. Unul 
din aceste tablouri represintă pe un moș- 
nâg cu barbă albă, oare se sprijinesce de 
o cârjă, sâmănă că acest tablou repre
sintă pe Epicur. Pe alt tablou se află două 
dame tinere pe o bancă metelasată; una 
dintre ele sâmănă că ascultă atentă po
vestea celeilalte. Pe al treilea tablou se 
vâde o femeiă tînără șeZend și cântând 
din chitară ; ea e îmbrăcată în haine forte 
scumpe, portă un diadem pe cap și cercei 
în urechi. Al patrulea tablou arată un tron 
pe care șede un bărbat. Tote aceste ta
blouri par a fi la orate de un pictor fârte 

că vine vorba să spun și eu, că omul acela 
nu mi-a insuflat încredere nicl-odată.

— Niol mie, adaugă Kirkov Efendi. 
El pare a fi așa, nu soiu cum.

— Ați observat, dice unul, cum câte 
odată merge pe uliță repede, repede, ui- 
tându-se drept înainte, âr altă dată merge 
cu pași măsurațl, uitându-se când în drâpta, 
când în stânga?

•— Mie, cjice bătrânul din capul me
sei, intervenind din nou, nu-mi place 6ă 
vorbesc rău de dmenî, dâr fiind-oă ârășl 
vine vorba, asta vă pot spune, că maioă-sa 
în timpurile ei, da prilegiîi la multe vorbe; 
tatăl său a eșit muflus de două-orl; âr 
frate-său a murit de oftică.

— Ei apoi, ce mai vrâi, esolamâ Kir
kov Efendi, asta nu-i destul?

— Scurtă vorbă ; omului ăcestuia nu-i 
de dat obraz, 4>oe cocona de gazdă. înce
tul cu încetul am să fac să nu-mi mai calce 
în oasă* Dâr pănă atunci să ne păZim de 
el; să nu cum-va să scăpăm vre-o vorbă 
nepotrivită în fața lui.

Și așa Musu Jorj fu reounoscut și de
clarat de spion.

(Va urma.)

| iscusit. Pe un al cincelea tablou țin mai 
multe ființe femeescl un sout pe oare este 
chipul unui bărbaț. Pe un zid al colonadei 
s’au aflat două tablouri, ce represintă 4<dta 
viotoriei, și alte tablouri pe cari sunt re
presentate masoe. Cunoscători ai artei pre- 
țueso fârte înalt valârea acestor tablouri.

Pentru masa studenților dela șoâ- 
lele medii și superiore diD Brașov au întrat 
următârele contribuirl:

a) Pe lista Nr. 113 (coleotant d-1 pro- 
topresbiter gr. or. al Ciacovei: I. Pinciu): 
cu totul 29 cor. cotisații anuale și anu
me; Dr. Lazar Șimon, advocat în Oiacova 
20 cor., loan Gruescu învățat. în Oiacova
4 cor., loan Pinciu protopresbiter gr. or.
5 cor.

b) „ Aurar ia“, cassă de economii în 
Abrud, în adunarea generală din 27 Febr. 
a. c. a votat 1OO corone, cari au și în
trat deja la cassa mesei studenților.

c) „Xtoina1, institut de credit și 
eoonomii din Câmpeni, a votat și trimis 
IO cor&ne pentru masa studenților.

d) In privința colectei făcute în Hăl- 
chiu pentru masa studenților (vedl nr. 52 
al „Gaz. Traus.“), dăm acum și lista con- 
tribuenților, ce ni-s’a trimis ulterior : I. Pop 
Craioveanu, preot 4 cor., V. Craioveanu 
2 cor., Iosif Comanescu 1 cor., Val. Cosma 
1 cor., Elena PopovicI 40 b., Achim Co- 
jocariu 40 b., Nic. Pravețiu 40 b., Credin
cioșii bisericii gr. or. din Hălchiu: 7 cor. 
64 bani.

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

Trupa asociată română din Ro
mânia a arangiat în orașul nostru, precum 
am anunțat, Sâmbătă și Duminecă săra două 
representațiunl de varietăți bine reușite. 
Programele au fost destul de bogate de 
canțonete mai ales comice, cuplete, dansuri, 
anecdote comice și mici scene, cum a fost 
Quintetul din opera Mascotta actul III etc. 
Cu acâstă ocasiune s’au distins d-1 Nicu- 
Zescw^eare a dobândit mare succes mai 
ales cu oanțoneta „Sfîrșitul lumii“, ce a 
fost viu aplaudată. Tot așa de succese au 
fost canțonetele esecutate de d-1 Al. Stefă- 
nescu, între cari cu deosebire canțoneta co
mică „A murit Stănouța“. D-1 I. Bellian a 
fost viu aplaudat în canțoneta reușită „Ne
bunul din amoru și în cupletele sale. D-1 S. 
Stănescu, în fine, s’a dovedit ca un esoelent 
dansator din școla lui Mocean și a jucat 
de minune pe țăranul în canțoneta comică 
„Tramvaiul electric din Bucure8Clu. Mai 
amintim, că cupletele cântate de d-na Bellian 
au plăcut mult, âr d-sa cu d-ra Bellian s’au 
distins și în cuartetele comice.

Trupa asociată ar fi voit să dea mai 
multe representațiunl aici, dâr se lupta ou 
programul, care trebuia săfiă compus numai 
din canțonete, cuplete și dansuri. Ar fi voit 
să dea comedii și alte mici representațiunl, 
dâr pentru aeâsta n’a primit concesiune.

Serată literară.
Blași/u, 18 Martie n. 1900.

Onor. Redacțiune! Comitetul „Casinei 
române din Blașihu a hotărît, ca în anul 
acesta să arangieze o serie de serate lite
rare, cu scopul, ca dând ocasiune la con
veniri, să desvolte spiritul de asociare și 
prin disertațiunl și producțiunl de artă să 
populariseze în mod distractiv diferitele ra
muri de soiință, să propage dorul de-a câș
tiga cunoscință și să desvolte simțul pen
tru artă.

Prima dintre aceste serate literare s’a 
dat adl Duminecă,. în 18 Martie n. în sala 
de desemn a gimnasiului din loc. începu
tul a fost la 6 âre sâra și a durat pănă la 
7*/ 2. Publicul frumos și fruntaș a fost atât 
de Dumăros, încât s’a umplut intrâgă sala 
de desemn, și la fondul Casinei s’a putut 
adauge o frumușică sumă de 42 oorâne, 
deși prețul de intrare a fost atât de băga
tei, numai 40 bani.

Programa seratei a fost următârea :
1. nDoruleu, de Iac. Mureșianu, oân- 

tat de corul mixt. Esecutarea a fost admi
rabilă, cu multă armoniă și precisiune. De 
câte-orl am fericirea să mă delectez în 
composițiunile d-lui Iac. Mureșianu, tot mai 

mult mă îndrăgesc în talentul și arta 
d-sale, tot mai mult se întăresce în mine 
convingerea, că d-sa este un compositor de 
prima forță la noi Românii și tot mai 
mult am drept cuvânt, de-a felioita șoolele 
din Blașiîl, că li-s’a dat să aibă ca profesor 
de musioă un astfel de oompositor fruntaș 
român, al cărui nume atât de tare șl-a asi
gurat locul său strălucit, prin „Mănăstirea 
de Argeșu, în istoria artei române.

Corul, în care a esoelat vooea plă
cută și sonoră a dâmnei Cornelia Deac 
și a d șârelor Melania Brendușan și Lu- 
creția Bunea, a fost viu aplaudat și nu
mai regreta putem, că n’a cedat dorinței 
generale, ca eă repeteze cântarea.

2. „Rolul femeii în societatea mo
dernă", disertația de d-1 Dr. luliu Maniu. 
Disertația d-sale a fost un studiu clasic, 
atât în espunere, cât și în fond, disertația 
rotundă, în care nu puteai îndestul admira 
pe profundul psicholog. Disertantele, în 
lupta continuă a celor două mari tabere ale 
omenimei, a bărbaților și a femeilor, pentru 
preponderență în ocârmuirea vieții sociale, 
a marcat trei stadii mari generale: Primul 
acela, când timbrul general al relațiunei 
femeii față de bărbat era botărîta și ne
condiționata atârnare. — Al doilea aoela, 
când în principiu se recunâsoe egalitatea 
în afacerile de natură privată, dâr în viâța 
publică, fiă aceea și numai familiară, ’i-se 
denâgă orl-ce înrîurință directă, ori indi
rectă, și în afaoerile private era pusă sub 
continua tutelă a părintelui familiar. — Al 
treilea este acela, când sub influința miș
cărilor epocale ale secuiului XVIII și XIX 
’i-se dau femeii perfecta egalitate în afa
ceri private și drept liber de acțiune, ’i-se 
denâgă însă și dreptul și capacitatea de-a 
lua parte activă în ocârmuirea destinelor 
vieții publice.

Disertația se resumă în aceea, că o 
desăvîrșită egalitate între bărbați și femei 
nici când nu pote fi, că cu egale drepturi 
sunt împreunate și egale datorințe, âr fe
meia în urma naturelului său gingaș și 
contemplativ, și prin’forțelor sale nu este în 
stare a împlini aoeleașl lucruri, pe cari le 
pote împlini bărbatul; pe lângă datorințele, 
ce’i-s’ar impune femeii prin decretarea de- 
săvîrșitei egalități, ou greu ar putâ satis
face chiămării sule de soțiă și mtmă, ce o 
are din dumneZeâscă poruncă.

„Chemarea femeii — dice disertan
tele — este atât de mare, atât de frumose 
și perpetuă, înoât nu sufere perturbațiunl 
prin lucruri de valore trecătore. — Cre
dința, moravurile bune, tradițiunile națio
nale și familiare, ei îi sunt inoredințate. 
Dela ea depinde viitorul, fericirea familiei, 
și a comunității omenesol, și eu unul mai 
mult voifi prețui mama, care ’șl dice în 
totă sâra rugăoinnile împreună cu fetița sa, 
și va enara fapte vitejescl străbune, deoât 
și pe cea mai iscusită apărătâre criminală, 
și omenimea va da tot-dâuna pagină mai 
strălucită în istoria sa mamei Grachilor, 
decât și celei mai rafinate diplomate14.

Disertantele iu viu aplaudat și felicitat 
din partea tuturora, pentru disertația sa de 
o rară frumsețe, ascultată ou mult interes 
de cătră toți cei de față.

3. Arie de „Catarina Cornazo“ de 
Lechner, solo cântat de d-șâra Netti Van- 
cea. D-sa are o voce puternică, pentru 
care la sfîrșit a fost aplaudată dapă merit.

4. „Legenda s-tei dela Rucăr“, poesiă 
de A. Macedonschi, declamată de d-șora 
Elisa Bodocan, învățătâre la șcâla superioră 
de fete din Blașih. D-sa deja de atâtea-orl 
a dat dovedi eclatante ou diferite ocasiunl 
solemne, că e mare măâstră în arta decla- 
matorică. Tot-dâuna a încântat pe ascultă
tori cu ținuta sa resolută, cu vooea sa plă
cută și plină de energiă. De astă-dată încă 
a fost la culme. A deolamat o poesiă po
trivită pentru d-sa, și a predat’o cu atâta 
simț și pricepere, înoât ou drept cuvânt a 
putut fi mândră de aplausele cele multe și 
de felicitările, ce ’i-s’au adus drept recu- 
noscință pentru debutul său escelent.

Cu o astfel de serată pote fi mândru 
eminentul președinte al Casinei române, 
Rvssmul d-n Dr. Augustin Bunea, oare n’a 
cruțat nici o ostenâlă, numai oa Casina să 
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în fior iscă în sensul, oe mai pe sus de tote 
îl are aoest ouvent.

Tot așa de frumose promit a fi și ce
lelalte serate.

Coresp.

Ad. Nr. 148—1900.

Concurs literar.
Se publică concurs pentru un premiu 

de 500 corone, care se va deoerne celei mai 
bune lucrări asupra vre-unui subiect din 
istoria instituțiunilor culturale ale Românilor 
din Ungaria și Transilvania, și anume asu
pra instituțiunilor de învățământ, ori asupra 
societăților sâu altor întreprinderi și așeză
minte culturale române din patriă.

La concurs se vor admite numai lu
crări în estensiune de cel puțin 10 oole 
tipar 8° mare, cari vor cuprinde o espu- 
nere critică a desvoltării instituțiunilor de 
cari se ocupă și vor arăta resultatele rea- 
lisate, precum și condițiunile și piedecile 
aotivității acelor instituțiunl.

Censurarea‘lucrărilor, ce vor întră la 
concurs, se va face prin o comisiune com
pusă din 5 membri aleși de comitetul cen
tral. Decernerea premiului se va faoe de 
comitetul central după ascultarea raportu
lui comisiunii.

Manuscriptele trebue provădute cu o 
devisă și un plic, care să cuprindă numele 
și adresa autorului; se vor scrie în caiete 
de format 4° mare, pe o singură față a 
foilor și se vor trimite la adresa presidiu- 
lui Asociațiunii (Sibiiu, strada Morii Nr 8) 
cel mult pănă la 30 Iunie 1901 st. n.

Lucrarea premiată se va tipări pe 
spesele Asooiațiunii în cel puțin 1000 
esemplare, din cari jumătate treo în pro
prietatea autorului.

Din ședința comitetului oentral al 
Asociațiunii, ținute în Sibiiu la 8 Mar
tie 1900.

Dr. 11. Pușcariu, Dr. Beu,
vice-președ. seer. II.

Petroșenl, 14 Martie n. 1900.
Pentru procurarea obiectelor necesa

re în interiorul bisericei nostre celei nouă 
din Petroșenl, s’au mai coleotat prin sub
scrisul dela următorii marinimoșl domni:

Tache Stănescu mare comerc. în Bra
șov 20 cor., Dr. Ios. Blaga prof 6 cor., Dr. 
Virgil Onițiu director, Dămian adv.,Sores- 
cu, G. Birea câte 4 cor., Ioan Petrie pro
topop, Iordan I. Muntean câte 3 cor., Nio. 
Stoica, N. Stinghe, N. N., Nastasi profes. 
N. N. câte 2 cor., loan Barbură, N. N., 
Ioan Popescu, Roncea M., R. Florea câte 
1 cor., Berlea 1 cor. 20 b., Paraschiva Go- 
potesc 80 b., 'și Emanuel Bobancu 40 b., 
— toți din Brașov.

N. N. ep. în Arad 20 cor., Cassa con
sistorială, banca „Viotoria", Dr. N. Oncu 
adv., N. N. câte 10 cor., Dr. Suciu adv. 6 
cor., Moise Bocșan protop., Herbai oâte 5 
cor., N. N., Dr. Teod. Popescu, adv. N. N. 
Dr. G. Vuia, Dr. St. Pop., G. Lazar câte 
4 cor. I. Beleș adv., P. P., S. Raicu câte 
3 cor., I. Pop adv., Dr. Preoupas, loan Ca- 
raoiuni și Mânase câte 2 cor., George B. 
1 cor. și N. N. 40 b., toți din Arad.

Tămăsdean, I. Bodrogea, Ponta Stef. 
Măr., Tămăsdean Vasa, Fii. Chevreșan, și 
Vancu câte 2 cor., Sava Rotariu, St. Che- 
vrașan, Â.vr. Pută, Ios. Imbrione, Hegyes, 
Cziga G., A. Ghipu, Manuilă Pută, Ema- 
;nuil Tacsa Nr. 82 câte 1 cor., Const. Bo 
drog 90 b. și Imbrione 20 b., toți dinPecI- 
•ca română.

Banoa „Nădlacana" din Nădlao6cor. 
Nio. Ohinoin 4 cor., I. Caoinca, Dr. Lazar 
Gebeles, Mih. Chincin, banca ung., Vicen- 
țiu Marcoviciu paroch câte 2 cor., Cassa 
bis. gr. or. 10 cor., Morar Urs, Uie Măr
ginean, St. Hidian, Nio. Mărginean, Const. Ti- 
rian, banca rom., St. Lutean, St. Stroia, 
Dimit. Preoupas, Sofronie Chincin, I. Câm
pean câte 1 cor. și N. N. protop. gr. cat. 
48 b., toți din Nădlac.

Emanuel ^Ungurean adv. în Timișbra 
20 cor. Ilustritatea Sa D-l Episcop din 
Caransebeș Nicolae Popea, Sparcassa câte 
10 oor., Filaret Musta arehimandrit 5 cor. 
AndreiQ Ghidiu protop. 4 cor., A. Stanco- 
viciîi 3 cor., N. N. Thopal, Bria, Librăria, 
banca „Severinâna*,  B. George câte 2 cor. 
N. N. și N. N. câte 1 cor. — toți din Ca
ransebeș.

Tot-odatăîn urma „Apelului" prin po
stă au incurs în scopul amintit, adunați ou 
.•discul prin d-nii preoți următorele sume:

G. Ionescu din Budila 4 cor. 92 b , 
Leontin Pușcariu din Sohodol, bis. veche 
7-68, Matei Morușca din CristuțI 6 cor., 
loan Todescu din Bucium Cerb. 7 cor., Nic. 
Cristea din Valea Bulzului 4 58, cassa bis. 
din Fofeldea 8 cor., Teodor Lungu din So
meșul cald. 2 cor., din Mogoș mamăliganl 
2 cor., Petru Checiohes din Apahida 3 cor., 
Spiridon Dimian din Brețou 6 cor., loan 
Stanca din Vurper 32 cor. 4 b., Ioan Mol
dovan din Ohaba 8’60 , Zevedei Murășan 
din S. Sebeș 10 cor., loan Lupea din Să
rata 3’82, Petru Iuga din Tilișca 16’44., 
St. Nicola din Galaț 12’06, I. Doican din 
Sebeșul de jos 4’90, M. H. B. 30 oor. Di- 
mitrie loan din Doberca 2’48, Paul Rota
riu director de bancă în Timișora 2 cor., 
Toma Costescu 2 cor. și Mihailescu 1 cor.

Pentru acâstă binefacere ereștinâscă 
și românescă, comitetul par. și înt.rega co
muna nostră bis. ortodoxă din Petroșenl 
aduce și pe acâstă cale, prin subscrisul, 
cea mai profundă și căldurosă mulțămită 
și recunoseință.

In fine mulțămesc On. d-ni: IuliuPop 
funcționar comitatens în Arad, Evuțan pa
roch în Peolca și St. Mihuța profesor de 
preparandia de stat în Timișora pentru bu 
nul și prietenescul sprigin și ajutor, ce mi-a 
oferit, precum și Prea st.-lor domne soții 
pentru ospitalitatea cu care am fost întâm
pinat cu acea ocasiune în casa și la masa 
Domnialor.

Dumnedeu să-i țină în pace și sănă
toși întru mulțl ani fericiți!

Pentru comitetul parochial
Avram Stanca,

paroch.

Literatură.
JUui Titu Maiorescu, omagiu. Sub 

titlul acesta a apărut în stabilimentul grafic 
I. V. Soceou în BucurescI volumul, ce con
ține scrieri în prosă și poesiă ale unui nu
măr mare de aderenți și colaboratori ai 
„Convorbirilor literare", cunoscuta revistă 
a cercului literar, ce s’a grupat în jurul 
d-lui Maioresou. Volumul, care cuprinde 
659 pagini și peste 70 de scrieri dela di
feriți autori, a fost editat cu ocasiunea ani
versarei cjilei naseerei a 60-a a d-lui Titu 
Maiorescu, la 15 Februarie a. c., având în 
fruntea lui portretul bine reușit al distin
sului nostru literat.

*
A apărut Nr. 5 dela 1 Martie v. din 

„Vowa Revistă Română*  pentru poli
tică, literatură, scimță și artă, cu următo
rul sumar:

Cronica politică și economică: Un con
servator: Triumful politicei junimiste; I. 
Teodorescu: Crisa economică. (Import și 
export).

Cestiunl bisericești: Biserica ortodoxă 
și constituția ei.

Literatură și artă: Ovid Densușianu : 
Din viața și scrierile poetului Nicoleanu; 
Sofia. Nădejde: Indeirea sufletului la Ro
mâni; L. Bachelm: Exposiția Grigorescu.

Știință aplicată: E. Staicu: întrețineri 
agricole.

Mișcarea literară și științifică: G. C. 
loan, Ghiocei (nuvele). loan Clinciu: Con- 
siderațiunl istorice asupra evoluțiunei po- 
pdrelor și aplioațiunea lor la națiunea nos- 
tră. Dimitrie Teoleor : Epigrame.

Suplimentul I. : Cestâunea calendarului 
în Senat. Jubileul metropolitului M’halyi. 
Din Basarabia, de Constantin de Sanțevicl. 
Metropolis ortodoxă din Sibiiu și școlile 
sale. Esposiția învățământului public și 
privat în Anglia, de Marin Dimitrescu. 
Cronica din Eisenstadt și revoluția lui Horia. 
Conferințele d-lui Pompiliu Eliade. Serba
rea societății de lectură „I. C. Massitn" din 
Brăila. Dela Ateneul din Turnu-Severin. 
Ateneul din Bacău.

Suplimentul Ii.: Intre cer și pământ 
(poesiă) de loan Petrovicl. Din copilărie de 
Du Midi. In lumea mea (poesiă) de loan 
Petrovicl. In ghețuri (fantasia) de Spiru S. 
HasDâș. La lună (poesiă) de loan Petrovicl. 
Doctorul de plasă, de Emanoil Părăieanu. 
Ultim ouvent.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului" îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român*  de 
Titu Vuculescu, pretor în Peolca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie oeti,note să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

*

A apărut și se află de vemjare la au
torul în Seraievo (Bosnia) (Teressengasse 
Nr. 8) „Regulamentul de serviciu*  par
tea I și III pentru șoolele de șergl ale ar
matei comune o. și r. și a honveflimei reg., 
compus în limba română de Demetriu Bar 
doși prim, locotenent oes. și reg. în regimentul 
de infanteria 37. Editura autorului. Prețul 
uuui esemplar 90 bani.

Necrolog.
-j- Candin Groza. Erl a fost înmor

mântat în Brașov tânărul învățător dela 
scolele elementare capitale române gr. or. 
Candin Groza, răposat Sâmbăta trecută, 
în etate de 29 ani și al treilea an al 
căsătoriei. El a fost născut în comuna 
Măjina din comitatul Albei inferiore și a 
funcționat ca învățător timp de șâse ani, 
dovedind multă consciențiositate și devota
ment în împlinirea datorințelor sale de în
vățător. Corpul învățătoresc dela scdlele 
elementare capitale române din Brașov a 
pierdut prin mortea lui un vrednic mem
bru al său, care numai ondre a făcut în
vățătorilor români în decursul scurtei sale 
vieți. ’I s’a făout o înmormântare frumosă, 
la care au partioipat rudeniile, tinerimea 
școlară, în frunte cu corpul învățătoresc și 
public număros.

Pe răposatul îl jălesoe din partea fa
miliei întristata-i soțiă Aneta n. Ardelea ou 
micii săi fii Cornel și Ioan ; Dumitru și Sofia 
Groza ca părinți, loan, Alexandru și George 
Groza ca frați, văd. Maria Ardelea ca sderă, 
Ion Greceanu ca unchitt, Ion și Radu Ardelea 
ca cumnațî, Maria Ardelea, Efr, Tomoșoid 
n. Ardelea, oa cumnate.

Pe lângă anunțul din partea familiei 
am mai primit unul și din partea corpului 
învăță toreso.

Fiă i memoria binecuvântată!

ORI ETATE.
Joc mortal în Africa. Acest ispiti

tor titlu îl dă un ofițer engles unei broșuri, 
ce a tipărit în Londra și în care cu multă 
dibăciă și colorit descrie calamitățile lupte
lor din Africa de miădă-fli, mai ales pe 
timpul asediării Ladysmithului. El îșl înce
pe istorisirile cu retragerea Englesilor la 
Glencoe și Dundee, aratând cum mândrele 
regimente englese fugeau dinaintea Burilor. 
Etă ce tablou înfiorător presentă cetitorilor 
săi ofițerul engies, care însuși a luat parte 
la întâmplările, cele descrie:

Când audiră diminâța răpăitul tobe
lor, se ridicaseră din așternuturile lor, plini 
de noroiii de sus pănă jos, umedl și dâr
dâind de frig: sunt omeni lipsiți de putere, 
omeni înfrânțl, cari ar trebui să stea în 
spital, er nu în fața inimicului. Timp de 
optspre-rjeoe cesurl au zăcut pe pământul 
lutos, față ’n față cu dușmanul lor, fără 
mâncare și beutură. Pe unul îl tortnrâză 
fomea, fața altuia e pălidă ca mortea în ur
ma torturei frigurilor. Curelele și gaetanele 
sunt ude de ploie, cureaua dela pușcă le 
curmă pal'ma, cartușiera abia o pot deschi
de. Roțile tunului se cufundă în lut și caii 
istoviți nu sunt în stare să-1 tragă, cu tote 
că pintenii tunarilor trag brazde sângerdse 
adânci în trupurile lor. Astfel armata en 
ghsă, erl încă superbă și strălucită, adl se 
tîrăe ca un conduct funebru. De-a drepta, 
ascunși în negură și ploie, se înalță pe cer 
munții Biggar. De-odată uriașul munte se 
pune în mișcare. Negura e sfâșiată de lu
mini de foc, în urma cărora se aude urletul 
înfiorător de bombă, ce cade în mijlocul 
armatei englese. Pe fețele tuturor se așâcjă 
mortea și soldații Albionului privesc incapa
bili la piscul muntelui, de unde fulger după 
fulger despică negura, urletele de tun se 
urmâză neîntrerupt jos în vale și în urma 
lor cade câte-o bombă asupra Englesilor 
fugari.

S’a isprăvit cu disciplina; armata fuge 
în tote părțile peste șanțuri și tufe cătră 
rîul Waschbank, peste care trece un mic 
pod, unica speranță de scăpare a tuturor. 
De-odată, ca un cronoăit de corbi, se aude 
în flancuri sunetul răgușit al puștilor Maus- 
ser bure. Nu este scăpare, armata întrâgă 
va fi nimicită, dâeă focul acestor pusei nu 
va înceta. Dâr cine să-l facă să înceteze? 
Regimentele fug, n’ascultă porunca ofițeri
lor. Aceștia scot săbiile, isbesc cu ele în 
omenii lor, se rogă cu sălbatecă desperare 
de ei să nu fugă, dâr înzadar. Intre fugari 
apare de-odată generalul Yulepel sbiară și-i 
imploră să nu facă de rușine Anglia, der 
răspunsul la tdte sunt înjurăturile, amenin
țările sălbatice și pumnii ridicați cu turbare 
în contra ofițerilor. Yule, orbit de mâniă, 

scote un revolver și trimite trei gldnțe în 
capetele a trei soldați. Pe un moment gro- 
za apucă pe bieții omeni, sunt pe acide a-se 
întorce, oa să atace pe inimic,—însă atunol 
cade ca grindina o massă de bombe de pe 
munții Biggar.

Totul s’a sfîrșit. Artileria o apucă la 
fugă sălbatecă, infanteria se împrăsoie în 
tote părțile și fuge, cine pdte fugi, cătră 
pod. Tocmai atunci un tun tras de 16 cai 
era să fie trecut pe pod, dâr o șrapnelă 
cade între cai și în urma esplosiunei tote 
16 animalele se răstornă; tunul se întdree 
cu gura ’n sus și închide intrarea podului. 
Armata fugară află aici momente cumplite. 
Cavaleria și carăle de dindărăt trec peste 
pedestrimea strîmtorată înaintea podului. 
Toți se svîrcolesc în sânge: ori', tun, arme. 
Abia ou mare greutate tunul este tras la o 
parte și atunci ourentul de dmenl s’aruncă 
înainte cu chiot sălbatec. Soldații îșl aruncă 
armele, tunarii tae ștfângurile și lăsând 
acolo tunul, năvălesc între mulțime. Cel 
ce cade, nu se mai ridică, e călcat și stri
vit de cei dindărăt. Sub potcdvele cailor 
pârăe ose de om, aerul e umplut cu gemete 
și țipete, caii rîncheză ca turbați, ei mușcă 
în drepta și ’n stânga și cu potcdvele lor 
sângerose sdrobesc pe cei morțl. Astfel ee 
luptă la intrarea îngustă a podului massa 
de omeni condamnată a muri; ean’arecale 
nici înainte, nici îndărăt. In mijlocul ei cad 
pustiitore granatele Creuzet, esplodeză cu 
detunături, ce-țl slaiesce sângele în ose, îșl 
fac drum prin mulțime și alviă largă fac 
sângelui, ce ourge părău ....

U LTIME ȘUIEI.
Bruxeîla, 19 Martie. Din Preto

ria se anunță, că generalul Joubert 
conduce în personă fortificările dela 
Kroonstad. O armată de 25,000 Buri 
a luat posițiă de apărare contra lui 
Roberts. Liniile ferate sunt deja ni
micite.

Londra, 19 Martie. Răscola în 
Capland se estinde. Firul telegrafic 
între Victoriawest și Vosberg e tăiat.

O O 14 U H 84.
Procesul de divorț al ținui man

darin. In China un mandarin (funcționar), 
oare avea trei neveste, oine scie din ce 
oause neînsemnate voi să se despartă de 
prima sa soțiă și prin mari jertfe de bani 
și bogate daruri a isbutit să ducă lucrul 
pănă acolo, ca să ajungă înaintea judelui. 
Pentru ca se facă o impresiune mai bună, 
el se îmbrăcă în splendida sa uniformă 
de funcționar al statului și astfel întră 
în sala de pertractare împreună cu so
ția sa, care însă purta o haină sărăcă- 
ciosă, ba chiar sdrențdsă. Judele, cuprins 
de compătimire, întrebă pe femeiă, dâcă 
voesoe să trăescă și mai departe cu soțul 
ei? — Voesc, răspunse femeia cu bucuriă. 
Mandarinul atunol începu încă și mai cu 
foc să pledeze pentru despărțire și judele 
s’a apucat să facă cercetarea, curând însă 
s’a convins, că nu esistă motiv serios de 
divorț. Atunci îi flise răstit mandarinului: 
„Nu ești vrednic să porțl uniforma fle man
darin al statului". Tot-odată a dat ordin 
ostașilor, cari erau în jurul său, să-l des- 
brace de pomposa uniformă și să-i tragă la 
tălpi o sută de bâte de bambus.

Cum se fac tablourile de pe câm
pul de resboiă. In Paris găsesc mulțl con
templatori și admiratori frumosele tablouri 
cari representă scene din răsboiul sud-african. 
Se înșelă însă forte mult cei ce.cred, că aces
te tablouri se fac în Africa sudică ; ele se fac 
la Paris. E interesant, cum se întâmplă fo- 
tografiarea acestor scene, cari pot servi 
drept dovadă a spiritului inventator al fo- 
tografiștilor parisianl. Ei împrumută dela 
teatre cai, haine și tot oe le trebue, apoi 
îșl aleg dintre muncitori mai mulțl omeni, 
pe cari îi îmbracă pe unii oa Buri, pe alții 
ca EnglesI, îi așacjă în rânduri și în gru
puri, printre ei tunuri, cai etc. Fotografiarea, 
se ’nțelege, nu se face în oraș, ci afară la 
câmp, unde se sapă șanțuri, se ridică în- 
tăriturl de pământ, întocmai oa pe un câmp 
de răsboifi. Celor în uniforme ostășescl li-se 
dă posițiile închipuite de fotografiștl, unii 
stând călări și tăind cu sabia, alții descăr- 
când tunuri etc. In posiția acesta se foto- 
grafâză și de pe fotografii se luorăză apoi 
tablourile cu soenele mișcătore.
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„Dela Tipografia A. Mureșiami" 
din Ilrașov,

se pot procura nrmătârele cărți:
Pentru comercianți funcționari și 

topi omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la șcdla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei“ și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 -fi. (cu posta 2 fi. 10 cr).

„Curs complet de corespondența 
comercială", de l. O. Panțu. Conține mo
dele de circulare, sorisorl de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fi. 60 or.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. 0. Panțu, prof, ,1a școla comercială 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine sS învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 or. 5 or. 
porto.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu .^a/or1.

. . 96.95
93.60

160.25
160.40
99.—
93.20
93.50

. 164.—

Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Martie 1900,

Renta ung. de aur 4°/0. .
Renta de corone ung. 4°/0.
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% • 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
Renta de argint austr..............................99.36
Renta de hârtie austr.............................. 99.10
Renta de aur austr................................... 98.10
Losuri din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.70 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 188.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.25 
NapoleondorI.......................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.65
London vista..................................... 242.75

I

Paris vista................................................96.30
Rente de corone austr. 4°/0 • • - 99.50
Note italiene............................................... 90.20

Cursul pieței Brașov..
Din 20 Martie 1900.

18.90 Vend.
18.70 Vend.
19.04
11.20

127.-
58.50
10.75

100.—

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

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

18.96
18.80
19.10
11.30

128.-

101.-

Nr. 2227-1900.

orășenesc! din

Escriere d- oferte.
In 29 Martie a. c. înainte de 

prânz la 9 ore se vor închiria la 
oficiul orășenesc economic pe cale 
de oferte casele
strada Fortăreței nr. 47, 9trada Por
ții nr. 18, Tergul cailor nr. 18, câr
ciumile orășenesc! din Derate și din 
Timișul de jos și de sus.

Condițiunile de oferte și cont 
tractuale se află în decursul orelor 
de oficiu înainte de prânz spie exa
minare din partea fie-cărui.

Casele orășenesc! strada Fortă
reței nr. 47, strada Porții nr. 18 și 
Tergul cailor nr. 18 se înclwrieză pe 
periodul din 29 Septembre 1900, până 
în 29 Septembre 1903', cârciumile sus 
amintite pe timpul din 31 Decemvre 1900 
până în 29 Septemvre 1903.

Ofertele provecjute cu timbru de 
1 coronă, cu vadiu de 10°/0 sigilate, 
au de a se așterne cel mult până în 
29 Martie a. c. înainte de prânz la 
9 6re conducetornlui oficiului orâ- 
șănesc economic, D-lui senator Oscar 
ÂlesîlIS, de 6re-ce acel o mai târcț'U aș
ternute nu se vor lua în consideiațiune.

Ofertele au se 
rațiunea, 
oferte și 
cunoscute 
ționat.

Tot-deodată este de a se aminti 
în ofert numele și locuința oferen- 
tului și chiria anuală în cifre și li 
t‘. re.

Brașov, în 1 Martie 1900
Magistratul orășenesc.

conțină decla- 
cum că condițiunile de 
acele contractuale ’i sunt 
și că sș supune necondi-
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro- Ungaria: 

trei luni - 
șese luni.
un an ...

Pentru România și străinătate:
trei luni. ......................................
șese luni...........................
un an................................................
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Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hâ l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz- 
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ertelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl elfileges 
tctt s^abâys'eru elismerveuyt âtszolgâltatni.

Fogaras, 1899. âvi December h6 21-6n.
A kir. jbirosâg mint telek nyvi hatosâg
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tomrah Ii numerele ci diti de
Pentru Ausiro-Ungaria:
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Dumineca.

“V" T S.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reinoi 

jri și când lela .1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
iî. -
fl. -

50 cr.
>

2
1 X

X
Administraț. „Gaz. Trans/

franci, 
franci.

an ...
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
an...................... .......... .......................... S
șese luni................................................ 4
trei luni  ...............................  .2 franci.

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin
mandate poștale,

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

Âdmimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

X
X
X
X
X
X 

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

a

ANUNCIURI
sunt a se adresa subscrisei 

administra.tiuni. In cașul pu«, 
bSscăriă unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
ae face mai de muite»orL

Administr. „ Gazetei Trans/

„Grazeta Transilvanieia 
cu numeral â 10 fii. se vinde
la librăria Nic. I. Ciurcu și
la Eremias Nepoții.

Tipografia A, Mureșianu, Brașov.


