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înțelegerea dintre Sași.
De un timp înc6ce ffirte puțin 

se mai aude de divergențele dintre 
Sașii vercji și moderați. Nu că ar fi 
încetat a mai esista aceste nuanțe. 
S’a fost făcut odată aici în Brașov 
o încercare de împăcare completă, 
care ar fi adus cu sine, firesce, de- 
lăturarea ori căror deosebiri și con
topirea tuturor într’un singur partid.

Se vede înse, că acesta împă
care nu s’a putut realisa în forma, 
în care o aveau în vedere Sașii 
verc}î, cari Inaseră inițiativa. Cu tdte 
astea s’a sevîrșit de fapt o apropiere, 
așa că certele de mai înainte pur
tate de organele celor două partide, 
au încetat; cel puțin în cestiunea 
națională săsescă nu se mai ivesc.

Astfel, atât în pressă, cât și în 
viața publică politică se arată tot 
mai mult semnele unei înțelegeri 
între Sașii verc|î și moderați, care 
de sigur în împrejurările grele și 
amenințătdre de astăzi, când au 
ajuns și Sașii ardeleni să între în 
șirul celor în adevăr suspiționați, ur
gisiți și prigoniți, numai spre folosul 
causei lor comune pote fi.

înainte cu opt c|ile deputatul 
sas dietal Dr. Bruckner a făcut o 
dare de semă înaintea alegătorilor 
săi din Sibiiu. Și cu ocasiunea aces
tei întruniri electorale, s’au mani
festat raporturile îmbunătățite dintre 
Sașii verdi și cei moderați. De astă- 
dată a bătut la ochi,'că în discursul 
seu numitul deputat a făcut multă 
politică naționalistă, ceea-ce pănă 
acuma nu prea era obiceiul de- 
putaților dietall săsesc!. Acăsta pote 
trece ca un semn caracteristic al 
situați un ei.

După-ce deputatul Bruckner a 
arătat atitudinea, ce au observat’o 
deputății sași, cari stau afară de 
partide, la diferite ocasiuni, mai ales 
când au fost în joc și interesele po
porului săsesc, el a accentuat pur
tarea deputatului sas Wilhelm Mel

zer, care și-a ridicat glasul cu pu
tere în apărarea Sașilor ardeleni con
tra acusațiunilor și insultelor, ce au 
trebuit să le sufere în dietă din par
tea maghiară. A amintit discuțiunea 
asupra cestiunei naționalităților, la 
începutul desbaterii budgetului pen
tru 1900, și cum cu ocasiunea acăsta 
un deputat banffiyst a atacat mai 
cu semă pe Sașii ardeleni cu o ve
hemență estra ordinară. Atunci s’a 
ridicat eră și Melzer în apărarea na- 
țiunei sale ; a fost ascultat cu totă 
atențiunea, der cuvintele lui n’au 
avut efect de-a îmblâneji inimiciția 
contra Sașilor; ba sa întâmplat, că 
cei ce au vorbit cu patimă contra 
Sașilor au that felicitați de cei mai 
însemnați deputați maghiari, er acela, 
care a vorbit pentru ei, s’a ales cu 
o esplicare dojenitore din partea 
ministrului-președinte.

Deputatul Bruckner a propus 
a-se trimite din sînul adunării elec
torale sibiiene o telegramă, prin 
care deputatul Melzer să fiă salutat 
ca anteluptător în cestiunea națio
nalităților și să i -se esprime recunos- 
cință pentru atitudinea sa bravă.

In legătură cu acâstă manifes- 
tațiă, d-1 Bruckner a mai accentuat 
cu deosebire necesitatea ca Sașii să 
fiă strîns solidari între ei, ca să potă 
lupta cu succes pentru naționalitatea 
lor. Sașii, cjise el, trebue se se unescă 
cu toții, căci deosebirile de vederi 
consistă numai cu privire la măsura 
mai mare ori mai mică a vehemen
ței, cu care cred, că trebue să res
pingă atacurile contra poporului să
sesc. „Trebue să fim uniți, ca adver
sarii să nu ne pătă cu atât mai ușor 
înfrânge1*.

Curentul acesta dintre Sași, cum 
am ijis, numai folositor le pote fi.

Convocarea dietelor provinciale. 
„Wiener Zeitung» publică patenta împără- 
tăscă, prin care dietele provinciale aus
triaco sunt convocate pe diua de 26 Mar

tie, afară de dietele Goriției și Austriei de 
jos, cari sunt oonvooate pe tțu& de 27 
Martie.

Acțiunea de înțelegere ceho- 
germană. Alaltăerl după amiaijl s’a întru
nit în Viena secțiunea cehă a conferenței de 
înțelegere și a desbătut asupra regulării 
cestiunei de limbă la autoritățile autonome 
din Boemia. Afară de două puncte, s’a 
ajuns la înțelegere. După amiadl secțiunea 
a ținut ședință plenară, la care s’a presen- 
tat și ministru-președinte Kotrber. El salută 
pe membrii și făcu alusiune la împrejura
rea, că acum sunt date tote condițiunile 
de a se ajunge la 6re-care resultat și de 
a-se continua sfătuirile. In stadiul de față 
al pertractărilor — dise ministru — ajun
gem ia punctele cele mai însemnate de di
ferență, mai ales la stabilirea folosirei lim- 
bei din partea autorităților provinciale. Insă 
apropierea și resultatul întâmplat pănă 
acum la regulare» altor cestinnl delicate, 
dă îndreptățire speranței într’o înlăturare 
a greutăților și piedecilor, ce stau în calea 
altor cestiunl, presupunând, că dorința nu
trită din tote părțile pentru o pace defini
tivă va învinge ori-ce patimă.

Liga studenților germani.
Precum am amintit erl, în Viena e pe 

cale de a-se înființa o ligă a studenților 
germani, cari studiâză la ședlele superibre 
vieneze și cari sunt de origine din țările 
coronei ungare. In scopul acesta un comi
tet de doi membri (președinte și secretar) 
au lansat un apel printre Germanii din Un
garia și în străinătate, în care se arată ni- 
științele, ce urmăresce liga. Etă, ce se dice 
între altele în apel:

„Cedând presiunei împrejurărilor, noi 
ascultătorii de universitate germani din ță
rile corbnei ungare am recunoscut, cât de 
urgent necesar este a înființa o societate, 
eare-și pune de problemă, ca în unire cu 
Sașii ardeleni, se deșteptăm și se aprindem 
din nou curagiul părinților noștri germani în 
lupta sântă pentru susținerea moravurilor ger
mane și a limbei nostre materne ; să întărim 
pe cei ce se clatină, âr pe cei, cari au ră
mas credincioși, se-i liberăm de ispita des- 
naționalisării.

„Tot Germanul adevărat, pământean, 
și în genere ori cine, care urmăresoe cu in
teres pressa nostră germană încă tînără și 
prbspătă totodată, va recunosee cât e de 
necesar, ca în fine să sărim în apărarea 
limbei nostre materne și pentru tinerimea 
nostră studidsă să oreăm o casă deosebită, 
unde nemțesce să gândescă, nemțesce să 
simțăscă și nemțesce să se pbrte.

„Voi, Germani, să nu uitați pe frații 
voștri, oarl departe de voi susțin lupta 
pentru germanism. Er voi moșneni ai noș
tri, să nu vă clătinațl, să fiți tari și uniți 1“

Apelul e datat în Viena, luna Martie 
1900, și e iscălit de președintele Wettl Ob- 
nann și de secretarul Ioseph Mattes. Cel 
dintâiu e originar din Verșeț, cel de-al doi
lea e fiu de Șvab din Bănat. La apel este 
alăturat și un proieot de statut, care cu
prinde următorii paragraf!:

„§. 1 Lățirea culturei germane în pa- 
triă, care pănă acum a fost nesuficientă ; 
§ 2. înființarea de școle germane în țările 
coronei ungare și sprijinirea lor; §3. Mem
bru al societății pote fi orl-care student 
german de pe teritoriul Ungariei, care eer- 
cetâză o șcdlă superioră din Viena și con- 
tribue 1 corduă lunar; § 4. Binefăcător al 
societății este orl-care German, care dăru- 
esee 100 corone ; § 5. Membru fundator 
orl-care German care dăruesce societății 40 
corone; § 6. Spriginitor pote fi orl-care 
German, care dăruesoe societății anual 6 co
rone; § 7. Membri pot să fiă numai Ger
manii, cari sunt de origine arică.^ (Semiții așa 
der sunt eschișl).

De sine înțeles, că pressa maghiară 
se ridioă oa un bălaur în contra acestei 
lige și ar înghiți-o deja înainte de a se 
nasce, decă puterea monstrului ar ajunge 
pănă în Viena. Furia gazetarilor maghiari 
este cu atât mai mare, că cu cât cei-ce 
pun basele acestei lige sunt tineri germani 
din „țările coronei ungare», sunt fii de ai 
Germanilor din Ungaria, despre cari se cjice, 
că de jumătate și-au închinat stâgul națio
nalității lor înaintea elementului domnitor. 
Acest stâg însă vor să-l ridice acum drășl 
tinerii germani, cari văd o mare primejdia 
în aceea, că părinții lor încep să se clatine 
și să sucumbe, ispitiți a cădâ jertfă des- 
naționalisării.

Nisuințele nobile și naționale ale ju- 
nimei germane sunt întîmpinațe ou atât 
mai mult de furia șovinismului descreerat,

FOILETONUL „GAZ. TRANS».

Spionul.
Tradus din armenesce, de Gr. ML. JB.

— Fine. —

II.

Bietul Musu Jorj era omul Gel mai nevino
vat din lume. Trăia, ce e drept, fără să facă 
nimic, ca mulțl alții bătea pavelele din 
Pera, der nu făcea rău nimănui, piua șl-o 
petrecea mai mult în pat. Săra eșia demerges 
la cafenea, unde sorbea păhăruț peste pă
hăruț de lichioruri de tot felul. Noptea era 
când prin culisele Concordiei, sâu a Pala
tului de cristal, când în vre-o familiă cin
stită unde juca pocher. Vre-un mijloc ho- 
tărît de traiă nu avea, ddr îșl agonisea cât 
îi trebuia, ba din împrumuturi, ba din 
cărți. De cestiunea armenescă îșl bătea oa- 
pul tot atât, oât și de cestiunea drumurilor 
de fier din China. De câte ori, în vre-o 
adunare era vorba de ea, îl cuprindea un 
somn dulce, din care se freejia numai spre 
a se așeija la masa de cărți.

Era bine primit de familii, întâiii 
pentru-că juca bine pocherul, ș’apoi pen- 
tru-că, cum făcea, cum dregea, era cel din- 
tâiîi, care afla scandalul dilei. Cum întră 
într’o casă, stăpâna casei îl întâmpina cu 
întrebarea: Ce mai nou Musu Jorj ? și Musu 
Jorj avea gata de istorisit, când cdrta din
tre doi soți, când stricarea unei logodne, 
când aventurile galante ale vre unei co- 
cdne.

— De unde, naiba, le mai afli? î 
cjiceau unii cu admirațiă.

— Păsărică din văzduh mi-le aduce! 
răspundea el, cu aerul omului mulțămit 
de sine.

Nu trecuse o săptămână dela vorbele 
ce merseseră pe sema lui Musu Jorj, și se 
răspândise deja vestea, că el este spion, și 
că ’n tăte dilele merge la polițiă.

El nu aflase încă nimic de ceea-ce se 
șoptea, și urma ca și mai înaintea a-se 
duce prin casele ounoscuților lui, dâr nu 
mai era primit cu vechia intimitate. Când 
se arăta unde-va, bărbații îșl tăiau vorba 
începută, er coconele de gazdă nu-l mai 
întrebau: ce mai nou ? Toți căpătau con

vingerea, că Musu Jorj este spion, fără a-șl 
da cea mai mică ostenâlă de-a ceroeta mai 
de aprdpe.

In sfîrșit șoptele răspândite ajung la 
urechia lui Musu Jorj. — Cum, eu spion ? 
esclamâ el indignat! De ciudă, îi venia să 
turbe și pleoâ colindând casele prietinilor, 
pentru a-se apăra de-o asemenea infamă 
calomniă.

Pretutindeni întâmpină același răs
puns:

— Nu-țl bate capul, Musu Jorj ... o 
Boornitură de dușman ! Am audit și noi așa 
ceva, der cine nu te cunosce pe d ta ?

Și când întorcea spatele:
— Ce om nerușinat! Mai are obraz 

să se apere ! Acum m’am încredințat și mai 
tare, că e spion.

Musu Jorj, văcjend, că protestările lui 
nu-i slugesc ia nimic, socotesce s’o întdrcă 
pe altă foiă. începe să se arate strașnio 
patriot.

— Ticălosul, i-se dice pe din dos, se 
prefaoe, că e patriot, doră ni-am deschide 
inima înaintea lui!

Nu merge nici așa. Se pune să vor- 
bescă rău de guvern.

— Ce miserabil! O face înadins, peu- 
tru-ca să ne prindă cu vorba!

Mai la urmă se hotăresce să taoă.
— Ddmne ! mare șiret. Șl-a înohis 

gura și șl-a deschis urechile, ca să adune 
și mai bine vorbele nostre.

Tdte mijlocele fură zadarnioe. S’a 
convins Musu Jorj, oă nu e scăpare pen
tru el: de voiă, de nevoiă trebue să ră- 
mâie spion.

III.

De odată îi vine lui Musu Jorj o ideiă 
luminată.

— De vreme ce pe nedreptul trebue 
să trec de spion, îșl dioea el, adecă de ce 
n’aș căuta să trag cel puțin folos din asta?

De-atuncI n’a mai gândit să se apere 
de rolul nedemn, ce i-se atribuia.

Trecuse cât-va timp dela incidentul 
cunoscut cu Bauoa Otomană, după care 
urmase groznioul măcel al Armenilor. Acum 
lucrurile se liniștise; ddr poliția tot urmă
rea pe ici pe colo pe câte vre-un Armean,
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care în neputința lui de a sugruma ime
diat mișcarea acesta nobilă, înjură, cleve- 
tesce, ațîță și oalumniază. Sunt unii, cari 
provâcă dieta și guvernul unguresc să fiă 
pe pa4ă, „ca tăciunele aprins în Viena să 
nu pericliteze patria maghiară14, — căci cu 
focul nu e bine să te joci.

Slab stă causa maghiarismului, dâcă 
pionirii ei tremură ca varga și se tem de-o 
mișcare atât de nevinovată și inofensivă.

Corespondență din Paris.
Non niultum sed multa. '— Despre teatre. — 

Despre exposițiă. — Despre Brașov. — \
Și despre altele.

Paris, 16 Martie n. 1900.

D-le Redactor! Ca orl-ee corespon
dent, oare se respectă, am pus și eu multe 
titule înaintea astei scrisori din Paris. Vă 
voiîi vorbi multe, fără să vă pot spune mult. 
Noutăți de pe aid? De bună sâmă sunt 
multe noutăți în marele Paris, dovadă stri
gătorii de jurnale, oarl te asurcjesc de când 
apare „Le Matin44 pănă la „Le soir“, — 
dâr nu tâte noutățile aoestea sunt intere
sante pentru cei ce nu trăesc în Paris. Dim
potrivă sunt unele lucruri vechi de tot, pe 
oarl ar fi bine să nu le uităm. Teatrul Tria
non nu mai stă unde a stat, dâr studen
țimea română din Paris stă tot unde a stal 
demult: în cafenele; artiștii dela „Comedia 
franoesă44 sunt triști, că nu au unde să joce, 
deși ar avă ce să joce, pe când studenții 
români din Paris găsesc unde să joce, nu
mai cât din pricina „crisei44 nu mai au ce 
juca etc. etc.

Fiind-că a venit vorba de teatre, nu 
pot treoe mai departe, fără să aminteso 
despre succesul enorm, ce Va avut asâră 
„L’ Aiglon44, noua tragediă în 6 acte a lui 
E. Rostand. Acest poet, care deabia a îm
plinit 30 de ani, și-a creat prin prodigio
sul „Cyrano de Bergerac" un renume, care 
i-a asigurat un loc strălucit între dramati- 
cianii frances/i. Am subliniat aoestă vorbă, 
pentru-că Rostand întrunesce într’adevăr 
tot ce e neîntrecut în poesia franțuzdscă și 
pierde nemăsurat de mult fiind tradus^ 
Dovadă „Cyrano de Bergerac14, tradus în 
nemțesce de măestrul Fulda, care a pu
tut traduce atât de frumos chiar și pe un 
Moliere. Pe poetul fără noroc Bergerac l’a 
jucat măestrul Coquelin, âr asâră l’a jucat 
pefiiul lui Napoleon (eroul piesei „L’Aiglon44) 
Sarah Bernhardt. Cei ce au văclut’o spun, 
că ea niol-odat.ă n’a fost mai mare ca erl. 
Un critic răutăoios „constată44, că Sarah 
Bernhard devine din an în an mai tinără 
(încurând va împlini 60 de ani), făcând 
alusiă la cele trei creațiunl ale ei din urmă: 
Lorenzaccio —Hamlet—L’Aiglon (tâte trei 
roluri bărbătești). Succesul ei din L’Aiglon 
e de sigur mult vrednic pentru renumele 
ei, căci publicul a aplaudat’o deja mult 
pe Sorma și se spune, că pe timpul ex- 
posiției ara să vie Duse la Paris. Și 

aceste amândouă sunt representantele no- 
uei școle dramatiee și renumele lor se 
mulțumesce unor mijlâce cu mult mai 
solide, deoât virtuositatea unei Sarah Bern- 
hard și Mounet Sully, care se va stînge 
cu ei. Școla realistă a lui Worms la con
servator și a lui Antoine în teatrul, care 
portă numele său, câștigă tot mai mult 
teren.

Tâte teatrele fac pregătiri mari pen
tru esposițiă. Numai Comedia francesă n’are 
unde să joce. Vai ce mai tămbălău a fost 
și când a ars teatrul francos! S’a declamat 
mult, s’au vărsat multe lacrăml de croco
dil, der s’au vărsat și lacrimi adevărate. 
Tot Parisul a fost greu lovit de aoest de- 
sastru. Când vii dintr’o țâră, unde se pune 
atât de puțin preț pe teatru, și ver]I cât e 
de legată viâța Parisianului de teatrurile 
sale, trebue se-țl spui, că mai e mult, mult, 
pănă avem să ajungem și noi la cultura 
adevărată.

Pentru „bîlciul lumii44 se fac pregă
tiri mari. Pretutindeni pe unde treci aucjl 
bătăi de ciocane, vecjl pământ răsturnat și 
murdăriă. Parisul e frumos când e Paris 
adevărat și pentru ca să fie acâsta, el tre
bue să fie vesel. Acum însă veselia totă e 
strînsă numai în cartierul latin, oare se pre- 
gătesce pentru sărbătorirea Mi-oarem-ului. 
De treci Sena, dai de străflile murdărite de 
zidirea trenului subteran. Dâr e de mirat, 
ce repede progreseză lucrările exposiției. 
Palatul României e de mult gata. E fru
mușel, numai cât e mult prea mare și nu-mi 
pot închipui, ou ce va pută să-l umple. Și 
apoi... crisa, crisa, bat’o vina!

Dâr despre esposițiă void avă să vă 
mai scriu multe după deschiderea ei, care 
va urma încurend. Ospeții vin deja cu ri
dicata, vin și prinți din tote țările, numai 
un ore-care prinț Șuțu plecă.... în temniță, 
fiind prins ca un escroc de prima catego
ria. Din incidentul întemnițării lui „Le 
Journal44 îșl permite să dea sfat unei anu
mite clase din societatea femenină a Pari
sului, care vine în contaot cu multă lume, 
ca să se păzescă de „nababii indieni44, de 
„colonelii englesl44, de „granzii spanioli" și 
de „prinții moldavi44.

Vai și cât e de frig pe aici și cum 
plouă mereu ! Erl m’am adăpostit de ploiă 
sub colonadele Odeonului. Aici e librăria 
lui Flammarion. Răsfoind prin reviste fran- 
țusescl dau de „Le tour du Monde44, care 
publică în Nr. 9 un articol despre Brașov, 
cu 4 ilustrații. Autorul Georges Serviâres 
a făcut o călătoria prin Transilvania și 
descrie „Quelques villes de Transyl vanie44 
(Sibiiul e descris în Nr. 11). Mă gândeam 
să vă trimit articolul tradus, der n’are nici 
un interes, conținând descrieri, pe cari ori 
ce Brașovean le ounosce din văcjut. Sunt 
și inexactități. Astfel după Serviâres Săcuii 
sunt Huni, âr Ciangăii țigani etc. Totuși 
autorul are un spirit fin de observația, pre
cum vă veți convinge din câte-va citate: 
....„în cartierele mai bine ținute, aceste 

vâlcele (a căror apă vine din munte) oir- 
culă sub un pod de scânduri, care lasă să 
trecă mirosuri soârbose, căci apele acestea 
slujesc de âgouturl — aprope sub cer li
ber!44. „Centrul „Cetății44 îl ocupă casa sfa
tului (Hotel de Viile), oare n’are nimic re
marcabil44... Etă două lucruri adevărate! 
Sașii brașoveni ar trebui să țină cont des
pre părerile unor brnenl venițl din țări mai 
culte și să se grăbâscă puțin cu introdu
cerea canalisării. Cât despre casa sfatului, 
acăstă namilă fără nici un stil și fără nici 
un alt rost decât a cere reparații din an 
în an, ar fi trebuit de mult făcută una cu 
pământul. Ce frumâsă ar fi atunci piața 
Brașovului! — Despre Unguri el spune: 
„Ungurii, hotărît, că nu favoriseză călăto
ria străinilor în țâra lor. Acest popor, care 
pretinde, oă e liberal și civilisat, e cât se 
pote (extrâmement) de înapoiat... etc. etc.44 
Ecă încă o observare adevărată!

Aș mai avă multe de spus, dâr nu vrâu 
să fac abus de oolânele „Gazetei44, pe oarl 
mi-le-ațl deschis. In trâcăt mai pomenesc, 
oă tînărul Encscu continuă de a secera ad
mirația pricepătorilor de musică. Intr’o 
singură săptămână el a pășit ca violinist, 
ca pianist și ca compositor, căci „acest tâ
năr extraordinar pote să spună despre sine, 
că numărul composițiilor sale a întrecut 
numărul anilor săi44. La revedere!

Depestraje.

Din camera română.
Manifestația de Duminecă.

Precum soim, cu ocasiunea întrunirii, 
ce s’a ținut Duminecă d. a. în BucurescI 
de liberali în sala băilor Eforiei pentru a 
protesta în afacerea Hallier, s’a întâmplat 
un scandal pe stradă. După-ce adeoă s’a 
încheiat întrunirea, presidată de d-i Petre 
Grădișteanu, cei de față au organisat, con
form programului mai înainte stabilit, o 
procesiune pe stradă. In fruntea procesiu- 
nei mergeau câte-va trăsuri cu 4iar^tl, 
apoi un grup, care purta placards și dra
pele în doliu; după el mulțimea. Așa s’a 
introdus manifestația, procesiunea pornind 
spre universitate. La statua lui MihaiO 
Vitâzul, d-1 Morțun, rostind câte-va cuvinte 
de protestare, a depus oâte un stâgîmbră- 
brăcat în doliu pe statuă, tot-odată s’au 
depus acolo și placardele cu inscripțiunl 
contra partidului conservator și a guver
nului.

In acel moment s’a produs o mișcare 
neașteptată pe strada Colței, o bandă de 
vre-o 30 de bătăuși a atacat cu bastonele 
trăsurile în oarl se aflau 4iai’i!?t'b lovind 
pe mai mulțl din ei. Peste câte-va minute 
se produse o învălmășală și o încăerare 
mare; mulțl au fost loviți și chiar răniți, 
la unii li-au spart capul. Atunci a inter
venit poliția și a pus capăt scandalului, 
împrăștiând mulțimea,

Asupra aoestor scene a interpelat în 
ședința de Luni a camerei pe guvern d-1 
Ionel I. Erăteanu. Arată cum s’au petrecut 
lucrurile și oă de odată publioul a fost 
atacat de bande de bătăuși, fără a-se fi 
făcut nici o somațiune. Câta de bătăuși a 
făcut o adevărată șarge asupra mulțitnei, 
care a fugit la universitate, unde s’au în
tâmplat din nou bătăi. Afirmă, oă bătăușii 
au fost agențl comunali, oă conservatorii 
au constituit comitete pentru apărare con
tra oposiției, âr un ministru a pronunțat 
în cameră cuvintele „adversus hostem ae- 
terna auctoritas*. Protestâză contra faptului, 
oă bătăușii au fost lăsațl să opereze fără 
ca poliția și justiția să intervină.

D 1 N. Eleva, ministrul domeniilor, 
răspunc^, că nisce omeni împreună cu 
oâțl-va membri ai partidului național libe
ral s’au pus în fruntea uuei manifestațiunl 
populare; acesta n’avea înțeles, fără-ca șe
fii organisatorl ai ei să ia parte la ea. S’au 
depus nisce placards sedițiose la statua lui 
MihaiO, cari au fost purtate pe stradă; s’a 
întâmplat, ca mai mulțl locuitori să se in
digneze contra acestor placarde insultătore 
și să manifesteze și ei. Acesta e tot ade
vărul. Cum e făcut guvernul răspundător 
de altercațiunea ou alțl cetățeni, de cele ce 
se petreo în particular? Nu s’a pus în cale 
forța publică, ca guvernul să fiă răspun4ă- 
tor. Șefii liberali nu se pun în frunte, cum 
obiclnuiau mai înainte. Ei stau aoasă, și 
dâcă demonstrația reușesoe vin să tragă fo- 
lose, âr dâcă nu, spun, că nu sciu nimic, 
nu s’au amestecat. Spune, că se va face o 
anchetă spre a-se descoperi vinovății și 
aceștia se vor pedepsi, oăol guvernul nu 
aprobă violențe.

D-1 G. Disescu ministrul justiției 4ice 
eu privire la atitudinea justiției la scenele 
de Duminecă, că nu înțelege cum se face 
o manifestația contra sentinței tribunalului 
arbitra], când acâsta nu s’a dat încă. Spune, 
că procurorul a voit să oprescă depunerea 
placardelor sedițiose, dâr n’a putut străbate 
prin mulțime la timp, ea să împiedece de
punerea lor la statuă.

D-1 N. Fdipescu 4'-ce, că s’a făcut Du- 
mineoă o manifestația ilegală, care fusese 
intensă de prefectul poliției. Nu erau mo
tive, cari să îndreptățâscă ridicarea masse- 
lor contra guvernului actual. Sunt momente 
dâr, când apar logice astfel de împotriviri. 
Dâcă demonstranții au dreptul de a eși în 
stradă ou plaoarde sedițiose contra legii, 
avem, 4ice, și noi dreptul să facem mani
festații contra lor. Decă liberalii s’au sco- 
borît în stradă, au dreptul și conservatorii 
să nu permită purtarea placardelor sedi
țiose prin cari li-se insultă partidul. Guver
nul e dator să ia măsuri spre a-sâ garanta 
liniștea; este timpul să o facă pentru a 
salva situațiunea, Vor căuta adversarii să 
esploataze aoeste măsuri nepopulare, dâr e 
oonvins, că guvernul va soi să pună stavilă 
unor astfel de uneltiri.

bănuit de revoluționar, încât mai mult sâu 
mai puțin toți trăiau cu frica în spate.

Musu Jorj urma ca și mai înainte ou 
visitele pe la ounoscuțl, și nu i displăcea 
să va4ă, oă aceștia îl primiau acum ou ore- 
care ceremonia.

— Cu omul rău n’o scoți la oap, de
oât purtându-te bine, 4iceau toți acei, care 
făcuse un om rău din Musu Jorj.

Dâr și Musu Jorj nu mai era cel de 
mai înainte. Istoriârele scandalâse le lăsase 
la o parte. Nu vorbia deoât de lucruri de 
sâmă.

— A4l mă găsiam la polițiă, și am 
vă4ut vre-o douăzeci de ai noștri, că-i 
aduceau legați oot la cot.

— Da ce făouse bieții omeni, Jorj 
Efendi?

Musu Jorj ajunsese acum să fiă Jorj 
Efendi.

— Ce să facă ? ia, blăstămății de tot 
felul cum fao toți revoluționarii noștri: 
unii purtau scrisori seorete, alții adunau 
bani, alții împrăștiau gazete. Pașa mi-a spus, 
că dâcă vor merge lucrurile așa, are să 
trimâtă să calce tâte casele, mai ales cele 

din Pera și din Kadikioi. AsoultațI, nimi
ciți tot ce aveți, oare pote să dâe loo la 
bănuială. ... Deoă veți păți oeva, să nu fiu 
eu de vină.

Și care de care să protesteze mai 
amarnic.

— Pentru Dumne4eu, Jorj Efendi, 
cum credeți, că în casele nostre se se gă- 
sâse.ă așa ceva? Noi suntem oei mai cre- 
dinoioșl supuși ai Sultanului.

— Cine o scie mai bine decât mine ! 
Eu am și spus’o Pașei.

— Să trăițl, Jorj Efendi. Seim, oă ne 
sunteți prieten. Viața nâstră e în mâna 
d-vâstră.

— Cât voiîi fi eu, să nu vă temeți. 
Pașa ține la mine, ca la ochii din cap. Nu 
face nimic fără sfatul meu. Numai îl aud, 
cât e 4iua 6e mare : Dâr d-ta ce did, 
Jorj Efendi!

Și așa, Musu Jorj ajunsese să insufle 
o adevărată groză printre Armeni.

In deobște, a doua 4(> după convor
biri de acest fel, sosia o scrisorică din par-‘ 
tea lui Musu Jorj, care cerea împrumut 
câțl-va napoleoni. Banii se trimeteau fără 

nici o întâr4iere, ba chiar și cu ore care 
mulțămire. Ce-s câți va napoleoni pentru a 
dobândi siguranță, în timpuri atât de tur
burate ?

încetul ou înoetul, din reputația lui 
de spion, numai cu numele, înjghebase o 
adevărată negustorie, pe care o învîrtea cu 
destulă dibăoiă.

Intr’o 4i alârgă la Galata, la oontoa- 
rul lui Ovanes Aga, cel priceput, și o’un 
aer speriat îi 4lse:

— D-ta stai aici liniștit, și habar n’ai 
de ceea ce se urzesoe în contra d-tale.

— Ce? întrâbă bietul om tremurând.
— Ce să fiă? Un agent te-a raportat, 

că ești din oomitet, că aduni bani. Pentru 
Dumnedeu.. Ovanes Aga, de oe te amesteci în 
astfel de flâcurl ? Dumitale ți-a rămas să 
scapi Armenia? Ești om bătrân; ai o casă 
de copii! Și dâcă mâne vor veni să-ți calce 
casa, să te ridice, să te osendescă, și să te 
spân4uie, ce ai să făcl?

Ovanes Aga, galben ca oâra, tremu
rând vargă, abia îngâna câte-va cuvinte:

— Cum, eu, oomitet? La mine bani?

Nu se păte, nu se pot9, Jorj Efendi. Ca
lomnii, calomnii....

— Fă-1 pe Pașa să crâdă asta, dâcă 
poți.

— Ce-i de făcut, Jorj Efendi ? In- 
vață-mă ceva!

........Dâr cum ai aflat de raportul în 
contra mea?

— Cum să aflu: Eram a4l diminâță 
la polițiă, când a venit un agent ou rapor
tul ; ’i-l’am luat din mână„ am aruncat 
ochii pe el, și îndată ce ți-am vă4ut nu
mele, am spus agentului să nu-1 dea Pașei, 
ci să 1 păstreze la el pănă ce mă void în- 
torce, și am alergat la d-ta....

Banii îi și numără, și Musu Jorj 
plâcă.

Și așa rând pe rând, toți cunoscuții 
lui Musu Jorj, și chiar mulțl neouuoscuțl, 
oontribuiră a-i forma o mică avere. Acum 
el gândesce să se căsătorescă, și partidele 
nu-i pot lipsi; căci cine n’ar fi bucuros să 
aibă în familiă, în aceste timpuri nesigure, 
un om cu atâta trecere ca Jorj Efendi ?
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D-l general Mânu ministru de interne 
cjioe, că a fost întrebat de doi deputațl 
liberali despre manifestația, dâr li-a spus, 
că demonstrații pe strade nu pot fi per
mise. A dat instrucțiuni prefectului poliției 
să lase libertate deplină întrunirei și pro
testării în marginele legalității, și prin mă
suri prudente să se oprâscă scandalurile de 
stradă. încheie asigurând, oă se va face o 
anchetă și se vor pedepsi culpabilii; situa- 
țiunea grea de astăcjl, cjioe, ne impune sa
crificii mari. Rogă deci pe deputațl să nu 
mai facă astfel de interpelări.

Monumentul lui Mircea cel Bătrân 
în Tulcea.

Punerea pietrii fundamentale.
MerourI, 1 Martie v., s’a serbat în 

•orașul Tulcea punerea pietrii fundamentale 
a monumentului Mircea cel Betfân.

Etă, după „Const/, cum s’a petrecut 
serbarea:

Se aflau de față, la aoâstă serbare 
magistrații tribunalului și tâte notabilită
țile civile și militare ale orașului Tulcea. 
Elevii liceului, elevele școlei secundare și 
elevii și elevele școlelor primare cu dra
pele, se aflau înșirați pe rânduri,—preoum 
și musica regimentului.

Un public număros se afla adunat 
împrejurul monumentului. Serviciul divin 
s’a oficiat de cătră protoereul județului, în
soțit de preoții orașului.

După terminarea serviciului divin d. I. 
Nenițesou, prefectul județului, în linii mari 
schițâză vitâza figură a marelui Voevod 
Mircea cel Bătrân.

Arată tristele împrejurări, în care se 
găsea Orientul, în momentul venirei pe 
tronul Munteniei a lui Mircea cel Bătrân. 
Descrie starea de plâns în care ajunsese 
Bulgaria sub domnia lui Șișman și starea 
Serbiei, puțin invidiabilă sub domnia bă
trânului Lazar, cum statele creștine pănă 
aci luptau răslețe, âr dela venirea lui 
Mircea și sub sfătuirea acestuia, ele încep 
a lupta unite în contra valului contropitor 
al Semi-Lunei.

Descrie în colori vii lupta de pe 
câmpia Mierlei (Kosova); mârtea lui Murad 
și suirea pe tronul Osmanliiior a lui Ba- 
iezet-Fulgerul. Arată cum în anii următori 
Miroea cuprinse Dobrogea și întări cetățile 
Dunărene ale aoesteia. Apoi cum la 1394 
Baiazit, furios că încătro se întorcea se 
împedeea de Mircea, întră în Oltenia cu 
mare armată, însă e învins la Rovine și se 
întorce rușinat peste Dunăre.

De aci oratorul vine la lupta dela 
Nioopoli 1396, descriind în cuvinte bine 
simțite acâstă luptă, nenorocită pentru creș
tini, și arată cum între cavalerii germani, 
cari au luat parte la acâstă remarcabilă 
bătăliă, se afla și Friederic de Hohen- 
zolern, unul din străbunii Maj. S. Regelui 
nostru Carol I.

Oratorul desorie apoi neuitata vic
toria, ce în 1398 Miroea repurtâză la Ro
vine, din Ialomițajp în contra groznioului 
Baiazet, care pentru a doua-âră fuge bi
ruit de Mircea și vitâza lui armată.

Oratorul arată mai departe meritele 
lui Mircea, ca diplomat și înțelept, dovadă 
•capitulația, ce el închee ou împărăția tur- 
oâsoă, capi cui ați ă, pe care se basâză apoi 
.întrâga nostră desvoltare națională.

Oratorul termină, făcând apropierea 
între stăpânirea românâscă de. acum și stă
pânirea românâscă de altă-dată a Dobrogei. 
Prin victoriile culese de Mircea în contra 
lui Baiazet I Ildirim, cel mai vitâz sultan 
al Osmanlilor, s’a putut obține capitulația 
lui Mircea, care era mai mult un tratat de 
•alianță dela egal la egal, âr prin victoriile 
culese de ilustrul Domnitor Carol 1, tot în 
■contra Turcilor, s’a rupt capitulația lui 
Mircea și poporul românesc, reluându-șl in
dependența dinaintea lui Mircea, s’a înălțat 

■și la rangul de Regat.
De aceea, fiind adunați la temelia 

monumentului, ce se va ridica puternicului 
Voevod Mircea cel Bătrân și cel înțelept, 
nu putem să nu înălțăm gândirea nâstră 
la Marele Rege Carol I, prin a cărui vi
tejia și înțelepciune s’a dobândit încă 
odată și pentru tot dăuna stăpânir.-a Do
brogei și stăpânirea gurilor Dunărei.

Uniți cu toții într’un gând să strigăm: 
Trăiâscă M. 8. Regele Carol I, Trăiâscă 
M. S. Regina Elisabeta, cu întrâga Lor 
Dinastia.

Strigăte de ura răsună din tote păr
țile, musica regimentului întonâ imnul 
regal, âr corul școlar a cântat Deșttiptă-te 
Române.

D-l Căpitan Șoiculescu, în câte-va cu
vinte arată meritele vitâzului domn român 
Mircea oel Bătrân și importanța monumen
tului, ce acjl se înalță în Tulcea.

D-l Moisilă, profesor de istoriă la li
ceu, în discursul său făou biografia lui 
Miroea cel Bătrân, arătând fasele, prin cari 
a trecut Dobrogea, dela mortea vitâzului 
Miroea, pănă la 1877—78, când prin înțe
lepciunea și vitejia M. S. Regelui Carol I 
sub a cărui comandă se afla armata ro
mână, armata turcă fu învinsă și Dobrogea 
recâștigată; pe pământul ei adl se înalță 
două monumente gloriose de o mare im
portanță istorică, aci avem monumentul 
lui Mircea cel Bătrân, cel dintâi domn ro
mân, care învingând armata turcă câștigă 
Dobrogea, âr la răsăritul Tuloei avem un 
al doilea monument, monumentul com- 
memorativ al veclnicei reanexărl a Do
brogei cătră patria mamă, în amintirea 
vitezului nostru rege, oare prin răsboiul 
dela 1877—78 ne-a recâștigat Dobrogea.

D-l V. M. Jora, suprefectul plăsei Ba- 
badag, dă cetire pergamentului.

D-sa spune, că aoest mă.reț monument 
se ridică în urma stăruințelor harnicului 
prefect d. 1. Nenițesou.

Strigăte de ura, trăiâsoă prefeotul Ne
nițesou, se aud din tote părțile.

După acâsta d-l Nenițesou pune per
gamentul, care sa află băgat într’o sticlă, 
în temelia monumentului, peste car cu o 
mistriă târnă beton, âr deasupra see pune 
piatra fundamentală, în timp ce musica 
regimentului cântă marșul Deșteptă te Ro
mâne.

— 8 (2L) Martie.

Academia Română. Erl la ora 1 s’a 
deschis sesiunea de primăvară ordinară a 
Academiei Române. La ședințele aoestei 
sesiuni ia parte și P. S. Sa episcopul Ca
ransebeșului Nicolae Popea, care a fost de 
curând ales membru la Academia. P. S. Sa 
e însoțit de vioarul său, d-l archimandrit 
Filaret Musta. Episcopul Popea îșl va ținâ 
în acâstă sesiune și discursul de recepțiune 
în Aoademiă. Va vorbi despre fericitul me- 
tropolit Andreii! Baron de Șaguna. DID. 
Sturdza îi va răspunde. Dintre membrii de 
dincoce, au sosit în BuourescI d-l Iosif Vul
can și membrul corespondent, d-l protopop 
Zacbarie Boiu din Sibiiu.

Jubileul Metropolitului Moldovei.
I. P. S. Sa metropolitul Iosif al Moldovei 
va serba în Iunie jubileul său de 25 ani, 
de când ocupă vechiul și istoricul soaun 
metropolitan al Moldovei și Sucevei. Se 
pregătesc, cu acâstă ocasiă, mari serbări 
la Iași.

Pentru masa studenților dela șoo- 
lele medii și superiore din Brașov au întrat 
următorele oontribuirl:

a) Pe lista Nr. 219 (coleotant d 1 di
rector al instit. „Vlădeasa“ din B. Huedin) 
cu totul 14 cor. 60 bani, și anume: I. 
Gali 3 oor., Iuliu Truția 2 cor., Ioachim 
Lucaciîi 40 b., Stef. Pop 1 cor., G. Mese- 
șian par. 40 b., I. Pop 1 cor., Mih. Ma- 
rincaș cass. 1 oor., N. N. 3 oor., Basil 
Crita (?) 1 cor., Pâllffy Tivadarnâ 80 b., 
Iuliu Poruțiu 2 cor., X. Y. 1 cor.

b) D na Sabina Preda n. Andreica din 
Câmpeni a trimis drept cunună eternă pe 
cosciugul neuitatului ei nepoțel Viorel Chir- 
top: 10 cortine.

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

Influența la Clușiu. Foile din Clușiii 
comunică, că în aoele părți bântue influ
ența în măsură grozav de mare și conti
nuă a lua dimensiuni din di în fli mai 
mari. In timpul de față numai în ClușiQ 
sunt vre-o 5000 de bolnavi de influență. 
Boia bântue nu numai în șcdle, ci și în 
casarmele militare. Mai multe șoole au tre
buit din causa acesta se fiă închise.

Reconstruirea teatrului frances. 
Din Paris se vestesoe, că camera deputați- 
lor a votat un credit de 2,200.000 franol 
pentru reconstruirea teatrului franoes.

Peregrinii liturgiei maghiare s’au 
reîntors deja dela Roma. Conducătorul lor, 
episcopul Jj'irczalt din MuncaciQ, a făcut 
alaltăerl raport primatelui Vaszary despre 
„succesul11, cu care a umblat la Roma. Se 
crede, că și „primaș“-ul era pe-o mână cu 
renegații ruteni, cari au cerut liturgiă un- 
gurâscă, âr acum a trebuit să i-se facă ra
port asupra flascului, ce a îndurat îndrăs- 
nâța întreprindere.

Tălmaciu pentru limba română. 
D-l Aurel Augur, un bărbat tînăr, făcând 
esamenul de tălmacii! pentru limba ma
ghiară română la tribunalul din Beclchere- 
cul-mare, a fost numit tălmacii! definitiv 
pentru limba maghiară și română și substitut 
pentru limba maghiară și germană pe teri
torial tribunalului din Beolcherecul-mare. 
Numirea sa e publicată în foia ofioială 
„Budapest! K6zlonyu.

Prelegeri publice de pomărit. 
Ni-se comunică, că d-l Nicolau Albani, re
ferentul reuniunii eoonomice din comitatul 
Făgărașului, va ținâ și în primăvara anu
lui curent prelegeri instructive din pomă
rit. Anume la Viștea de sus în 7 Aprilie 
st. n., în DejanI la 10 Aprilie, în Veneția 
inferiors la 12, er în Poiana mărului la 13 
Aprilie. Ni-se mai comunioă tot-odată, că 
la stăruința d-lui Albani reuniunea econo
mică a împărțit prin d-sa pănă acum peste 
4000 de oltoi economilor din oomitat în 
mod gratuit și că în anul acesta încă s’au 
cerut dela ministrul de agricultură 1400 
oltoi, spre a se distribui plugarilor dela 
sate, cărora li-se face prin asta mare ser
vicii!. Programul prelegerilor îl vom pu
blica în numărul de Duminecă.

Visitatori princiari la esposiția 
din Paris. Din capitala Franoiei se sorie, 
că la ministeriul de esterne s’au anunțat 
pănă acum următârele persone princiare, 
oă vor cerceta esposiția: regele Greciei, 
regele Serbiei, regina regentă a Spaniei, 
regele Portugaliei, regina Olandei, regele 
Svediei, regele Belgiei, regele Carol al Ro
mâniei, Șahul Persiei, moștenitorul de tron 
al Italiei, principele de Wales, prinoipele 
Montenegrului, principele Bulgariei, archi- 
ducii austriacl Franciso Ferdinand și Otto, 
și marii duol ruși Mihail, Vladimir și 
Alexius.

Anunțare de concert. Ni-se comu- *
nică, că vechiul cassier al teatrului Gustav 
Hedwig va arangia Duminecă în 25 Martie 
st. n. în sala cea mare a casei de concerte 
la mese un concert estra-ordinar cu musica 
orășenâscă, ca beneficiu anual al său. D-l 
Gustav Hedwig, după atâtea servicii aduse 
publioului, ca cassier de teatru și închiriă- 
tor al salei de concerte, s’aștâptă cu drept 
cuvânt, ca onor, publio să dea tot conour- 
sul său pentru reușita acestui coneert-be- 
nefîciu. Bilete de întrare precum și locuri 
numărotate pe galeriă â 1 cor. se pot lua 
dela librăria Hiemesch și săra dela cassă.

Reorganisarea poliției bucures- 
cene. Poliția Bucurescilor va fi reorgani- 
sată dela 1 Aprilie. Opt secțiuni din 50 se 
vor reduce și în locul lor sa va crea un 
inspectorat. Astfel inspecțiile se vor face 
dese și supraveghiarea circumscripțiilor va 
fi mai mare. Cele opt secțiuni reduse erau 
forte mici și cu o populația din cele mai 
restrinse. Secțiunile acestea au fost alipite 
la altele. •

Catastrofă pe Dunăre. La Palcș s’a 
întâmplat alaltăerl o mare catastrofă. In- 
torcându-se dela târgul din Calooea, 25 de 
omeni voiau să trâcă pe un oomp Dună
rea. Viforul însă, oare bântuia cu furiă, a 
răsturnat compui și toți 25 omenii s’au îne
cat. N’a putut să scape, decât cârmaciul. 
De mântuire nu putea fi vorba.

E^sboiul din Africa sudică.
Pe câmpul de .luptă din Afrioa nu 

s’a întâmplat în ultimele cjile nimic de 
însemnătate. Lord Roberts, care la 14 
Martie a întrat în Bloemfontein, n’a mai 
făcut nici un pas înainte. Telegramele din 
urmă anunță, că el nici nu va întreprinde 
nimic, pănă-ce nu-i vor sosi provisiunile 
mari, ce le așteptă. De aici încă apare, că 
armata englesă numai cu mari greutăți se 
pote mișca înainte, căci Burii în retra
gerea lor au pustiit totul, așa că marea 
armată a lui Roberts este provăcjută cu 
viotualii tot încă de oolâna englesă dintre 
Kimberley și Capste-dt.

De altfel Roberts pregătesce un mare 
plan de răsboiii. Pe când a atras la sine 
trupele din Capland, a trimis o armată de 
10,000 în liberarea Mafekingului.

Despre Buri nu se scie nimic po- 
sitiv. O telegramă din Londra spunea, că 
Joubert se află la Kronstaad, unde conduce 
în personă fortificațiile și ou 25,000 de 
omeni aștâptă aici pe Roberts. Kronstaad 
se află la o depărtare de 80 milurl dela 
Bloemfontein, prin urmare Burii au timp 
suficient de pregătire. încât despre Burii 
din Natal se anunță, oă sunt forte bine 
întăriți la munții Biggar. Generalul Botha 
îșl are tabăra la Glencoe, unde la 14 Martie 
a ținut o vorbire trupelor, oare le-a însu
flețit forte tare.

Alte soiri mai însemnate nu sunt, 
afară dor de acelea, cari dau sâmă despre 
răscâla din colonia Cap, care se estinde 
pe di ce merge, mai ales după-ce Roberts 
și-a retras tâte trupele din ooloniă.

*
In Londra a produs sensațiă procla

mația lui Kiiiger prin oare declară statul 
liber Oranje de anexat la Transvaal. Pro
clamația lui Kriiger a apărut chiar în (Jiua 
când Roberts a întrat în Bloemfontein (14 
Martie) și a declarat de anectată Angliei par
tea sudică din Oranje. Partea cea mai mare 
nordică s’a alipit ou învoirea președintelui 
Steyn la Transvaal. Faptul acesta este în 
multe privințe forte favorabil pentru Buri. 
Mai întâii! toți Burii sunt acum uniți pe 
câmpul de luptă și stau sub o singură au
toritate: de aici urmâză, că conducerea lor 
belică e unitară, ceea-oe pănă acuma nu a 
fost. In partea nordică a statului liber 
Kriiger este, care ordonă și guvernâză, 
ceea ce va să însemne, că ambe statele 
s’au unit într’o națiune, într’un corp unio. 
Esistă așa-dâr numai un stat bur, al cărui 
președinte e Kriiger, și o armată bură, al 
cărei comandant e Joubert. O foiă englesă 
dioe, că anectarea acesta este o măsură 
estraordinar de practică, și ale cărei urmări 
Englesii le vor simți încurând.

Literatură.
Direotorul oorului dela catedrala din 

Bielitz și profesor de musică la școla de 
cădeți, V. V. Hausmann a început, subtitlul 
Dai, Soldatenlied in der tisterreichiscli-unga- 
rischen Armeeu, editarea unei serii de broșuri, 
conținând tote cânteoile usitate la soldații 
armatei austro-ungare. Cânteoile sunt aran- 
giate pe note. Prima broșură, ce ni.-s'a trimis 
și nouă, conține 25 de cântece, între cari: 6 
germane, 4 unguresc!, 4 cehice, 2 croate, 2 
polone, 2 slovene, 1 italian, 1 român. („Iți 
aduci aminte11,) 1 rutân, 1 slovac și 1 bos
niac. — O broșură costă 2 corone, âr pre
țul abonamentului pentru 5 broșuri e de 5 
corone, pentru 10 broșuri 10 corone.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătoresc! pentru poporul român11 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pâte să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să fabă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

NECROLOG. D-l și d-naIosif Ciobota 
din Șard au îndurat o grea lovitură prin 
mârtea fiioei lor Emilia Veturia Ciobota, 
întâmplată erl în 19 Martie n., în al 17-lea 
an al etății. Pe răposata o jălesc adânc în- 
tristații părinți, cari într’ânsa și-au aflat 
unica bucuriă și mângăere a vieții. înmor
mântarea se va face mâne, Joi, în 22 Mar
tie în cimiterul biserioei gr. cat. din Șard.

Fiă-i țărîna ușoră!

ULTIML SCIRi.
«Bruxella, 20 Martie. O depeșă 

din Pretoria spune, că Kriiger a de
clarat, că Burii dispun încă de-o 
armată de 40.000 de omeni și că 
lozinca lor este libertate ori morte!

Ostașii buri din Oranje s’au re
tras la țermul nordic al rîului Vaal.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui A. B., in C. Pe rend vor urma tote. 

Pănă acum nu s’a putut. Vă mulțămim.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu11 
dine SSrașov, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri istorice.
Alernorii din 1848-49 de regre

tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușbră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel'1, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei 0. 
Sfetea din Bucuresci și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acâstă 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 acâsta 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 Ia culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provfidută cu nu
merose portrete și ilustrațiuni. Ea stă în 
legătură cu „RSsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 Gr. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei cortine de oțeP. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importai ța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare11 ooștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțelu 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco- 
vinau, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ea și partea 
întâih, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prtțul 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 ilustrați uni și o schiță E o 
carte tot atât de prețidsă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâi!!. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nâmul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

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

n'J'era nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atit de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’t-.r 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

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

*
„Colonel David baron TJrs de MLar- 

gina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, âr altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita
lienește de Dr. Iuliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela i fi. 
la 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

„Preotul din NoienlP, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acâstă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esem’plâr de 170 pag. era la 
început 1 fi., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

„ David Almășianu*, schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acesta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în
semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 or.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4o/o.......................... 96.85
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 93.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 100.25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/20/0 • 100.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50
Renta de argint austr............................99.30
Renta de hârtie austr........................... 99.10
Renta de aur austr........................... 98.05
LosurI din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.90 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.50 
NapoleondorI.......................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista..................................... 242.80
Paris vista................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.50
Note italiene............................................... 90.20

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vând. 18.96 
Argint român. Cump. 18.70 Vând. 18.80 
Napoleond’on. Cump. 19.04 Vând. 19.10 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. — •— 
Lire turcescl Cump. 10.75 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 50/0 100.— Vend. 101.—

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.| Nicu A. Popovicl

v Do ctor în drept, .
avocat. $

Bucuresci, Strada Sioniste 58.
010 9 OBOSATOI B ■»

Nr. J736—1900.

Escrsere de oferte.
Reptessntanța orășenesuâ a de

cis, ca mora de măcinat în Scheiu 
Nr. 679 (podu O<ețului Nr. 103) se 
se caseze ca rndrâ și după Itnpte 
jurăii se se închirieze pe mai muițl 
ani pentru scopuri de întreprinderi 
de meserii.

Refleetanții au de a-șl așterne 
ofertele, în cari sunt de a se aminti 
specificat și condițmnile, pănă la 
finea lui Mai a. c. subscrisului ma
gistral.

Brașov, 2 Martie 1900
Nr. 890,2—3 Magistratul orășenesc.

De vândare.
Se află în grădina de plantația 

a bisericei gr. or. române din 
Zernești un cuant de 50—60 mii 
brădușcanl (molitv) de 4 anî; se vend 
din mână liberă cu prețul de 6 co- 
rbne per miie.

Depărtarea gradinei de comună 
este 2 chilometri, cu drum bun 
de car.

Terminul de vencțare pănă ia 
finea lunei lui Aprilie 1900 st. n.

Doritorii de cumperare au a se 
adresa la

Epitropia parochidlă.
89^,2-3.

| Btsehideie de aegsțl
6 Neft-oț cu nuărfuri împletite si ciorapi 
©
(-) Strada Hircher Nr. 3. — Brașov.

După o activitate în decurs de 15 ani în negoțul cassei 
nj M. Vogelsang în Sibiiu, mi-am câștigat praxa și cunoscințele 

necesare de a putb oferi On. public numai mărfuri bune 
0 și, în urma speselor mici de regie, cu prețuri forte ieftine.

Rugându-me de binevoitorul sprijin în întreprinderea mea,

Sunt cu totă stima,

§ SOFIE THZEXjE,
negoț cu mărfuri împletite și ciorapi.

898, 2—3.

sosirea si plecarea trenurilor fle stal m. ling, h Bras ol

VaBabîS «8bm 0 Octomvre st. n. i89S>.

Sz. 10510-1899. tlkvi. -----

Arveresi hârdetmenyi kivonat
A brasdsi kir. tOrveciyszâk mint telekkonyvi hatbsăg kdzhirie teszi, 

bogy Puskariu Jozsef ugyvâd vegrehajtatdnak Barbieriu Gyorgy Bran- 
cea Simoni lakos vegrehajtâst szenvedd elleui 36 frt. hâtralekos tdke- 
kovetelăs 6s jârufokai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. tOrvâuy- 
szek teiuleteu lev6, a eimoni 300 sz. tljkvben fekvfi A f 4575, 457 6, 
4577 hrsz. egesz fekvâkre 455 frtban; a 4598/1 hrsz. egesz fekvâre 2 3 
frtban, a 4634/1,4635/1 hrsz. egăsz fekvOkre 49 frtban ezennel megâlla- 
pitott kikiâltâsi ârban az ârver^st elreudelte 6s hogy a feunebb meg- 
jelolt ingatlanok az 1900 evi Mâjus hd 14-ik napjăn d. e. 9 orakor Simon 
kozsâg hâzânâl megtartandâ nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki- 
âltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ăt 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 § âban jelzett ârfoiya nml 
szâmitott es az 1881-jk âvi november Ifo 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sagiigy miuiszteri rendelet 8 §-âbau kijefolt bvadekkepes drtekpapirbad 
a kikiildOtt kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertal- 
meben a bânatpenznek a birbsâgnăl efoleges elhelyezeserâl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszc'lgâltatni.

Brassb. 1900 evi januâr hd 10-en.
A kir tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosăg

Dr GRUNFELD.
b 71.1 — 1 egy'esbirb.

Sosirea.trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la brașov:

I, Trenul de persbne le 8 ore (fim.
II. Tr. aooel. peste Clușiu la 2 6. 9 m. p. m.

III. Trenul mixt ia 10 bre 25 min. sâra
Dela Bucuresci la Brașov:

1. Treuul mixf. care circulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 ore — min. dim.

11. Trenul accel. la 2 ore 18 min. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 ore 20 min. p. m.
IV. Trenul d"- pers., la 9 ore 27 min. sera.

Dela Kezdi-Oșorhein Ia Brașov:
I. Trebui de persote la 8 ore 25 m. d.,

(are legătură în St.-GeorgI cu Oiuo- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m.
IU. Trenul mixr, ia 6 6re 48 u. sera, (are 

l gâtură cu Cin i-Szereda).
Dela Zernesel la Brașov Bartolomeia).

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

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 bre 25 min. dim
II, Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m.

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

Prenamerațiuaile la Gazeta Transilvaniei se potti faceșireînoi 
ori și când -lela 1-rna și 15 a fiâ-cărei 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 s& arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans/

„Gazeta Transilvanie/ cu numeral â 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 bre 8 min. diminâța
II. Tr. aooel. (peste Olusiu) la 2 6.45 m. p. <n..

III. Trenul de pers, la 7 ore 48 min. săra..
Dela Brașov la Bucuresci:

I. Trenul de persbne la 3 6re 55 miu. d,
II. Trenul mixt la 11 ore a. m.
III. Trenul accelerat (ce vine pe la Or&dia.

Clușiu) la 2 bre 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Gșorheiu :
L Trenul de persbne la 5 bre 19 min. 

dim. (are legătură ou Ttrșnad) 
Giuc-Szereda. 3 6. 15 m. ■

II. Trenul mixt la 8 Ore 50 mia. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 bre 15 m. p. m 
are legătură cu linia Tușnad-Cinc-Szereda» 
Dela Brașov la Zernesci (G. Bartolomeiu)

I. Trenul mixt la 9 b1-© și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 bre 18 min p. m

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

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


