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Scrisori ne f.ran cate nu 
ia primesc. Manuscripte 
nu se retrimei.
IM8ERATE se primesc la AD- 

MINI8TRAȚIUNE in Brașov și la 
umătorele Birouri da inunolurl: 

In Viena : M. Dukes Naohf. 
■ax. Augenfeld 4. Emerloh Leaner, 
Hslnrloh Sohalek. Rudolf Moașe. 
A. Oppellks Naohf. Anton Oppellk. 
InBudapeflta: A. V. Qoldbor- 
gcr, Eksteln Bernat. In Ham
burg.* Marolyl 4 Liebmann.

PREȚUL IM8ERȚIUMILOR : o se
ria garmond pe o coldnâ 6 or. 
ai 30 or. timbru pontru o pu- 
blioare. — Publicări mai dese 
după tarifa și învoială.

RECLAME pe pagina a 3.a o 
soriă 10 or. său 30 bani.

AXTTTL LHIII.

„gazeta" țese jp uscare ijl.
ADoaainejite pentru Austro-Uagaria: 
Pe un an 12 fI., pe șâee luni 

6 f 1., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca 2 fi. pe an. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dununecâ 8 franci.
Se prenumeră la tote ofi- 

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

Abonamentul pentru Brațo
Admtntârațtunea, Piața naiC 

Târgul Inului Nr. 30, etacic 
I.: Pe un an 10 fl., pe ș^se 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 cr. 
Ou dusul în casă : Pe un ar 
12 fl-, pe 6 luni 6 fl., po trei 
luni 3 fl. — Un esemplar â or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.
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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cn 1 April st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cor6ne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corOne (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
fl.); pe o lună 2 corone (1 fl.).

Pentru România si străinătate: 3
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.

Abonamente numai la numerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corăne (2 fl.); pe șâselunI2 co
rOne (1 fl.).

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale,

J dministrațiunea.

Szell și clica vechiă liberală.
Tote cțiarele unguresc! se ocupă 

cu discursul lui Szell, care a fost 
așa de mult aplaudat de cătră ti- 
szaiștl și banffyștl în partea sa ul
timă, în care se condamnă direc
țiunea politică a partidei poporale 
maghiare.

Nu voim se facem o revistă asu
pra diferitelor voci ale acestor c|iai'e- 
Le cam cundscem dinainte și ceea-ce 
ne importă de astădată mai mult 
este părerea organului amintitei 
partide, de care ministru-președinte 
Szell s’a lăpădat cu acăsta ocasiune 
înaintea forului parlamentar. Mare 
triumf, dice „ Alkotmany", a raportat 
Coloman Szell, dăr parlamentul adu
nat la un loc cu bani, cu forța și 
cu ilegalități de cătră Banffy pote 
să protesteze în contra poporului 
maghiar creștin și a partidei sale 
cât va voi, căci printr’asta acesta 
partidă nu se simte nicidecum în
vinsă.

Forte semnificativ este însă, că 
organul cel nou al lui Banffy, „or
ganul de luptă" contra lui Szell și 
a partisanilor săi, după-ce ab’a au re- 
sunat în incinta camerei aplausele 
nesfîrșite, cu cari clica banffystă a 
salutat dojenele, ce le dă ministru- 
președinte celor din partida popo
rală, impută cabinetului Szell, că e 
neputincios, că nu scie pe cine 
se se mai razime și că a ajuns 
se guverneze după șoptele lui Po- 
lonyi; că voesce se rehabiliteze cu 
ori-ce chip pe Ugron. In deosebi îi 
impută, că nu cutăză se facă nouă 
alegeri, căci ar sci, că la nouele 
alegeri va fi pierdut. Ce este însă 
mai ciudat îi reproșăză, că pe sub 
mână pacteză cu partida poporală 

și că i-a promis, că o va sprijini de 
a dobendi parte din cele 70—80 de 
mandate, ce speră a și-le câștiga.

Mai susține cjiarul de luptă 
banffyst, că lasă să se desvblte noul 
grup clerical, pe care și l’a adunat 
Ugron la congresul autonomiei ca
tolice sub devisa catolicismului per
secutat, că parte ajută pe kossuthiști, 
parte îi persecută, că întrăga direc
țiune retrogradă a sistemului con- 
strînge pe reformați, să între în și
rurile stângei estreme. „Ne temem", 
esclamă, „că acăsta nici noi nu vom 
fi în stare se o împiedecăm". „In 
noul parlament e deja sigur", c|ice 
mai departe organul lui Banffy, „că 
vom ave nenorocirea și de o partidă 
a naționalităților. Sașii deja s’au 
constituit în grup politic, ăr Valahii 
deja pun și la alegerile suplemen- 
tare candidați (?). Deputatul din 
Fiume și astăcjl profesăză pe față 
principiul federalist" etc.

Se întrebă, că în asemeni îm
prejurări, ce aștăptă pe Coloman Szell 
după nouele alegeri, și răspunde: o 
partidă guvernamentală sdruncinată, 
sfâșiată, centrifugală. 70—80 de de- 
putați din partida poporală, 20—40 
ugroniști, 80 de kossuthiști, 30—40 
de partida naționalităților.

Cu toții, cțice, sunt 413 depu- 
tațf, deci Szell nici măcar majorita
tea numerică nu o va scote la nouele 
alegeri. Cea mai ciudată cădere aș- 
tăptă dăr pe Szell după alegerile 
nouă; ciudată, peDtru-că căderea lui 
va aduce după sine destrămarea 
stărilor publice, a unității naționale 
maghiare etc. Clericalii și naționa
litățile vor ajunge, ca cu scopurile 
lor distrugetăre de stat se aibă în- 
rîurință în dietă. Acăsta stare de 
lucruri a creat’o neputința noului 
sistem.

Și conclusiunea este o rugare 
adresată de foia lui Banffy cătră 
Szell, ca acesta, după discursul seu 
liberal ținut în cjiua premergătăre, 
să lase să urmeze și faptele și se se 
scape odată de clericali și de na
ționalități.

Am arătat mersul ideilor orga
nului banffyst, ca se scie și cetitorii 
noștri pe ce plan se mișcă luptele 
și intrigele „vechilor" liberali contra 
așa cjișilor noi liberali. Firesce, că 
pentru a ajunge la conclusiunile, ce 
le face cjiarul amintit, acusă mereu 
pe Szell, că face concesiuni față cu 
„clericalii" și cu naționalitățile.

Szell e tormentat în adevăr, dăr 
nu de grija de a-se împăca cu „cle
ricalii" și de a „ferici" naționalită
țile, ci fiind că vede cu cine are de 
lucru în propriul seu partid.

Noul proces pentru Ian cu. „Tri
buna" din Sibiiu publică, următărea scire 
telegrafică, ce a primit’o din ClușiO :

Ascultarea d-lui loan Scurta la jude
cătorul de instrucția, a ținut mai mult ca 
trei ore. Acusatul a fost interogat în ces- 
tiunea articolului „Pretindem satisfacția11 și 
a poesiei „Procurortilui-hienă*, scrise și sem
nate de d-sa, în afacerea Iancu.

D-l Scurtu a luat răspunderea pentru 
fiă-eare cuvent și a dat probe sdrobitore, 
numind mulțime de martori și cătc-va dosare

și acte importante în grava afacere Iancu. 
Judecătorul, urmând prevederile legei, atre- 
buit sâ admită luarea la cunoștință a probelor 
și înscrierea lor la procesul verbal.

Ascultarea s’a ținut în românesce, în 
urma declarațiilor categorice ale acusatului, 
care a spus, că se va folosi esclusiv de limba 
romândscă, voind să dovedăscă respect ade
vărat față cu legile țârei.

In introducerea, ce o face acestei tele
grame „Tribuna" dlce între altele:

„Stăpânirea nl-a făcut nouă proces în 
afacerea Iancu, în loc să facă proces celui 
vinovat, procurorului din Alba-Iulia.

„Nu ne supără. Suntem veseli, că ni-se 
dă ocasiune de a demasca de nou în fața 
lumei pe bunii noștri compatrioțl și stăpâni.

„Parlamentul nostru e bara judecăto- 
răscă. Ne vom spune aci cuvântul și-l vom 
spune așa, ca să-l audă și să-l înțelăgă 
lumea întregă!"

Budgetul comun. „Bud. Hir." este 
informat, că acjl după amăcjl ministru-pre
ședinte Szell, ministru de honvecjl Fejer- 
vary și ministru de finance Lukacs plăcă 
la Viena, ca să participe la o conferență 
a miniștrilor comuni, ce se va ocupa cu 
preliminarul de budget comun. Prelimina
rul de budget a fost oomunicat și guver
nului unguresc, care — dice numita foie — 
a produs o adevărată consternare. Ofioiul 
de răsboiu și marină pășesce de astă-dată 
cu pretensiunl esorbitante, cari treo cu 
multe milione peste budgetul anului treout 
pentru armată și marină. Din causă, că 
consultările din Viena vor dura mai multe 
dile, camera ungară nu va mai ține ședințe 
pănă după Pasol.

Coloman Szell și partida popo
rală. Seim, că în ședința de alaltăerl a 
camerei, ministru-președinte Col. Szell s’a 
ridicat în contra „partidei poporale", oare 
prin rostul contelui Ioau Zichy a cerut re- 
visuirea legilor politice bisericesc! din 
oare causă el și fu aplaudat și felicitat de 
întrăgă garda Tisza Banffy, ăr ministrul a 
înoassat cu plăcerile complimentele și ova- 
țiunile, ce i-s’au făcut. „Alkotmany*, organul 
partidei poporale, ooupându-se în primul 
său dela 3 Aprilie cu discursul d-lui Szell, 
scrie următorele:

„D-l Szell (jioe, că nu eBte permis a 
pretinde revisuirea, deore-oe „politioa con
fesională" nu e națională și stă în conflict 
cu statul maghiar modern de drept, ou po
litica modernă maghiară. Cunăscem noi 
frasa acăsta aruncată cu mare pathos și 
ou și mai mare ușurință. Să ne ierte Szell, 
der acesta este argument fărte nenorocit și 
învechit. Noi nu ne putem închipui altă 
Ungariă, deoât creștină. Ungaria jidano li
berală vră să decreteze o nouă ordine, pe 
basa sugrumării credinței Maghiarilor și a 
libertății consciinței. O astfel de ordine 
basată pe vătămări de drept, noi nu vom 
primi-o și nu o va primi niol un oreștin 
maghiar cinstit. Dăcă Col. Szell ridică 
oontra partidei poporale acusa ușuratică a 
„confesionalismului" și de dragul păoii re- 
ligiăse respinge dela sine chiar și gândul 
revisuirii, de ce la timpul său a votat acea 
politică bisericăscă, ce a adus pe poporul 
maghiar credincios în cea mai justă tur- 
burare? D-l Szell a raportat o mare vio- 
toriă acjl. L’a sărbătorit aoea partida li
berală, care ou prețul unei violențe așa de 
mari, ou atâta ilegalitate și cu atâtea jertfe

bănescl s’a pus în cârca poporului maghiar 
creștin. Cu tote acestea, să ne ierte d-l 
Szell, partida poporală nu se simte de'loo 
învinsă. Parlamentul cumpărat de Banffy 
p<5te să protesteze în oontra poporului 
creștin și a partidei lui. Este aprăpe timpul, 
oând poporul îșl va trage săma ou aoest 
parlament".

Partidă poporală cohică. Din 
Praga vine soirea, oă acalo s’a format o 
nouă partidă oehioă cu numirea de „par
tidă poporală*. Conduoătorul mișcării este 
profesorul Massaryk. Programul nouei par
tide este împăcarea dintre Cehi și Germani 
pe basa egalității de drept și împărțirea 
cerourilor după limbi; programul mai ad
mite, ca limba germană să fiă studiu obli
gat în șoolele medii cehioe.

Rusia și Bulgaria. Din Berlin se 
anunță, că în cerourile politice de aoolo în
cep a lua forme hotărîte soirile, oe s’au 
răspândit despre Bulgaria. Se afirmă, oă 
ministrul de finanțe rusesc Vitle, care mai 
înainte era contra unui împrumut pentru 
Bulgaria, acum s’a învoit la acest împru
mut. Se vestesce mai departe, că la ordi
nul ministrului rusesc de răsboiu, mulțime 
de ofițeri ruși vor merge în Bulgaria.

RSsboiul din Africa sudică.
Situația generală.

Acum după-ce Burii au luat ărășl 
ofensiva, credem a nu fi de prisos să ară
tăm, ce posițiă ocupă ei față de armata 
lui Roberts și în genere, oare este situația 
generală pe teatrul răsboiului sud-african.

O trupă puternică de Buri stă la 
Brandfort față ’n față ou Englesii. O altă 
trupă de peste 6000 ămenl, sub oonducerea 
generalului Olivier, se află spre răsărit în 
apropiere de Ladybrand, unde se află în 
tabără, însă așa, că o aripă a ei este îm
pinsă spre Smaldeel, ou menirea de a susțină 
legătura între Burii dela Ladybrand.și dela 
Brandfort. Acum în urmă a sosit scirea, 
că o trupă mai mare de Buri a ocupat 
lângă Paardeberg dealul, unde a stat la în
ceput armata lui Cronje. Vis-â-vis de 
Warreton, trecerea peste rîul Vaal încă e 
păzită de puternice detașamente de Buri, 
pe când spre sud în apropiere de Faures- 
mith și în partea inferioră a muntelui 
Zwartzkopje sunt împrăștiate mai multe 
cete de Buri, cari pe cât se păte nisueso 
a-se uni, ca să țină legate aripele dela sud 
ale armatei lui Roberts și, dăcă e posibil, 
să le nimicăscă.

Este fără îndoălă un luoru însemnat, 
oă Burii au apărut ca din pământ la Paar
deberg, amenințând comunicația lui Ro
berts și linia ferată Capstadt. Roberts șl-a 
construit dela Jacobsdal pănă la Bloem
fontein o liniă ferată și armata dela Sud 
a Burilor are în prima liniă problema, de 
a nimici linia acăsta, pentru-oa să taie oalea 
colonelor de hrănire engleBe pentru Roberts 
și se împedece deplina supunere a răscu- 
laților la apus, precum și retragerea tru
pelor englese trimise în sugrumarea răs- 
colei.

La Kroonstad se află posiția princi
pală de apărare a Burilor și aici se vor 
retrage ei, după-ce nu le vor fi sucoes pri
mele încercări de a sgudui forțele lui Ro
berts. Dela Kroonstad Burii au înaintat
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dincdce de Brandfort și 20 000 de âmenl 
campâză acum între Brandfort și munții 
Vynbuiy.

Din parte-i Roberts înoă a făcut tot 
posibilul pentru o luptă mare cu Burii. 
Cum-că și el se pregătesoe să înainteze, 
apare din rechemarea șefului său de stat 
major, Jord Kitchener, la Bloemfontein, 
Kitchener merse din Griqua în Capland și 
acum se află în drum spre capitala oran- 
jeană.

Prima ciocnire seriâsă se crede a fi 
în apropiere de Brandfontein, la pola mun
ților Vynburg, unde Burii s’au postat în 
semicerc dela nord spre ost. Planul Bu
rilor este, că îndată-ce Roberts va eși din 
Bloemfontein, trupele lor dela Paardeberg 
și Ladybrand încă să între în. acțiune, ata- 
oând pe Roberts la spate, atunci când el 
va lupta în front. Pentru-c.a să se asigure 
contra acestui atac, Roberts va trebui să 
lase o însămnată garnisână în Bloemfon
tein; va trebui să lase un detașament și 
în partea sudică din Oranje, apoi în Kim
berley, la Warreton eto., așa că maximum 
cu 40,000 va pută numai să plece contra 
puterii principale a Burilor de 25,000, cari 
iau lupta cu mari speranțe și credință în 
isbândă,

Armatele Burilor vor fi de aci înainte 
conduse de generalul Botha, pe care gu
vernul transvaalian l’a numit generalissim în 
locul lui Joubert. Botha este unul din oei 
mai buni generali ai Burilor. El e om 
cumpănit, precaut, ca antecesorul său, și 
un bun strateg.

Fiascul Englesilor.

Pe țărmul rîului Modder și. de-alungul 
drumului dintre Bloemfontein-Ladybrand, 
Burii, cum seim, au tras în cursă o parte a 
trupelor englese, cari sub conducerea lui 
Broadwood rămaseră în Maserun, după-ce 
generalului bur Olivier i-a succes să trâcă 
prin cordonul engles și să se împreune cu 
armata generalului Grobler. Olivier a tri
mis contra lui Broadwood o trupă de Buri, 
ca să-l persecute și care a și atras pe 
EnglesI în cursă. Asta s'a întâmplat la 
finea eăptămânei trecute, la o depărtare de 
abia 20 chilometri de Bloemfontein.

Armata englesă consta din oavaleriă, 
din regimentul de călăreți Household, din 
două bataliona infanteriă, din infanteria 
călărâță sub comanda colonelului Pilcher și 
din două baterii. Ataoată fiind, ea s’a re
tras pănă la Taba-Nehu, dâr niol aiol n’a 
putut, rămână, deore-ce Burii au perseou- 
tat’o și au început să bombardeze posiția 
Englesilor. Aceștia au resistat cât-va timp, 
însă întunecându-se și-au părăsit posiția și 
sub scutul nopții a ajuns pănă la instala- 
țiunile oonductului de apă de lângă Bloem
fontein, unde s’au și^oprit. Englesii credeau 
acum, că sunt în siguranță și îndata ce 
se orepâ de 4iuă> începură a-șl întări po
siția. De-odc.tă în tabăra englesă întră o 
mare spaimă. Să vătjură atacați din o 
parte de unde nu ee așteptau. Englesii 
s’au retras dela nord spre sud și acum 

de-odată atacul Burilor veni de cătră sud, 
unde Englesii nu erau prin nimio apărați. 
După prima bombă, ce oăcju în tabăra en
glesă, Broadwood făcu disposițiunl să șl 
soape armata de catastrofă. Grosul trupelor 
și tote tunurile le trimise înainte, el însuși 
rămase cu o parte îndărăt, ca să acopere 
retragerea. Avangardele au făcut un marș 
de patru âre, când de-odată să văcfură 
înaintea unei trupe mari de Buri, cari din 
locuri ascunse și cu iuțâla fulgerului în- 
cunjurară armata englesă. Pe-un moment 
Englesii se gândeau să spargă linia de 
luptă a Burilor, dâr curând s’au convins, 
că totul e înzadar.

Desastrul Englesilor fu acum complet. 
Ei au pierdut 7 tunuri, totă bagaj a și 350 
de âmenî, dintre cari pe 250 Burii i-au 
făcut prisonierl.

Isbânda acâsta a Burilor a produs 
mare însuflețire la Pretoria, âr la Londra 
deprimare. Intre prisonierii englesl se află 
și un pluton din cavaleria regâscă de 
gardă. Burii s’au retras la Ladybrand, pe 
răniții englesl i-au lăsat acolo.

*
O telegramă din Pretoria confirmă 

ofioios desastrul Englesilor dintre Bloem
fontein și Taba-Nehu și spune, că Burii 
au luat pradă 200 cară cu bagajă.

Armata Burilor dintre Vynburg și 
Brandfort este condusă de generalii Delarey 
și Devet și constă din 37,000 de âmeni bine 
înarmați. Afară de acâsta o colonă de 
5000 de Buri continuă o adevărată luptă 
de guerillă, neliniștind flancurile armatei 
lui Roberts. Generalissimul Botha a adresat 
trupelor o proalamațiă din incidentul luării 
comandei supreme

SOIRILE DILEI.
— 22 Martie.

Iernă în Aprilie. Din tote părțile 
țării se anunță, că de Duminecă începând 
a revenit ârășl iârna. Temperatura e rece 
pretutindeni, aprope în tdte părțile a nins 
și ninge încă și termometrul a căflut 2 
grade sub 0. Zăpada e mare mai ales pe 
munți și în ținuturile ridicate. In regiunea 
Brașotiilui de Luni diminâța începând 
plouă și ninge ca în Decemvre. — Timpul 
e abnorm și în străinătate. In Londra au 
oădut ploi reci, cum de mult nu s’a pome
nit. Părțile nordice, sudice și vestice ale 
orașului sunt inundate în urma ploilor mari. 
Ciroulația e sistată cbiai' și pe liniile 
ferate.

Deputați mireni la sinodul archi- 
diecesan mai sunt aleși: în cercul Geoa- 
giului Petru Pipoș, jude reg. de tablă în 
pens, din Sibiiu; Dr. Aurel Muntean, adv. I 
în Orăștiă; în cercul Iliei: Viotor Tordă- 
șianu, oficial cons. în Sibiiu și Augustin 
Nicbră, propr. în Deva; în cercul Hațegu
lui cav. George Dănilă, primar în Hune- 
ddra și Ambrosiu Bârsan proprietar.

In cercul Sibiiului sunt aleși: Parte- 
niu Cosma și I. A. de Preda', în cercul 
Săliștei: Petru Brăghiciu și Dr- D. P. Bar- 
cian; în cercul Turdei : Silvestru Moldovan 
și Dr. Ioan Stroia; în cercul Sighișorei Dr. 
Liviu de Lem&nyi și loan Baptist Boiu.

In cercul Sebeșului Dr. Eugeniu Me- 
țianu advocat și Ioan Hcnteș pretor, în cer
cul Albei-Iuliei Miohail Cirlea notar public 
și Dr. Vasiliu Bologa, director al șoâlei civ. 
de fete, în cercul Devei: Dr. loan Mihu 
director de bauoă, și Iosif Orbonaș pretor, 
în cercul Câmpenilor: Dr. Vasiliu Preda 
advocat și Dr. Zosim Chirtop advocat, în 
cercul Clușiului: Leontin Simonescu secre
tar metropolitan și Dem. Gomșa profesor 
seminarial, în cercul Ternavei: Dr. Nic. 
Vecerdea, Dr. Ioan Ivan adv.

Numerul alegetorilor cu vot la ale
gerile dietale este în comitatul Brașovului 
de 2424; dintre aceștia în cercul I de ale
gere sunt 1538, âr în cercul II 886.

Academia Română, în ședința sa de 
Sâmbătă, a avut să se ocupe cu deoerna- 
rea premiului Adamachi, premiu special 
pentru un studiu asupra pelagrei. Manu
scriptul, care a fost aprețiat cel mai bun 
și căruia ’i-s’a decernat jumătatea premiu
lui — 2500 lei, a fost găsit a fi al d-lui 
dr. Neagoe.

Măsuri în contra imigrării Evrei
lor în Ungaria. „Keleti Ert.“ este infor
mat, că ministru de interne Coloman Szell 
a trimis ordine stricte autorităților ungu- 
rescl dela graniță, ca să oprâscă imigrarea 
elementelor „străine“ în Ungaria. Măsura 
acâsta s’a luat, asigură oficiosa maghiară, 
în urma emigrării în massă a Evreilor din 
România. Guvernul unguresc a încunosci- 
ințat despre măsura acâsta și pe consulul 
superior român din Budapesta, care la rân
dul său a încunosciințat pe guvernul din 
Bucurescl.

Jubileul societății geografice. In 
diua de 15 Iunie se vor ținâ sărbările ju
bileului de 25 ani dela înființarea societă- 
ței geografice. Ou acâstă ooasiune, d-1 Emil 
Racoviță, celebrul esplorator la polul Sud, 
va ținâ o conferență asupra acestei espe- 
dițiunl. La aceste serbări vor asista Re
gele și prințul Ferdinand, toți d-nii miniș
tri și membrii academiei, cari se vor afla 
în capitală, profesorii universitari etc.

Cablul Constanța-Constantinopol. 
țliarele din Oonstantinopol anunță, că fa
bricarea cablului telegrafic, destinat a lega 
Constanța și Constantinopolul printr’un fir 
direct, este aprope terminat. Societatea, 
care trebue să așede cablul, a și cerut gu
vernului otoman autorisațiunea de a-i arăta 
punotul, unde se va termina csblul și se 
va instala un oficiu telegrafio. La Con
stanța punotul, unde se va termina cablul, a 
și fost desemnat.

România la esposițiunea din Pa
ris. Esposanții din România, admiși la es- 

posiția universală din Paris, sunt reparti- 
sațî în grupuri după cum urmeză: Grupa
I) Eduoațiă și învățământ 40 esposanțl, Gr.
II) Opere de artă 25 esp., Gr. III) Instru
mente și prooedeurl 54 esp., Gr. IV) Me
canica 2 esp., Gr. V) Electricitatea 2 esp., 
Gr. VI) Ingineria civilă 22 esp., Gr. VII) 
Agricultura 1232 esp., Gr. VIII) Horticul
tura și arboricultura 1 esp., Gr. IX) Pă
duri, vînat, pescuit 37 esp., Gr. X) Ali
mente 225 osp., Gr. XI) Mine, metalurgie 
34 esp., Gr. XII) DecorațiunI și mobilier 
70 esp., Gr. XIII) Fire, țesături, haine 300 
esp., Gr. XIV) Industria chim. 49 esp., Gr. 
XV) Industrii div. 40 esp., Gr. XVI) Eco
nomia socială, higienă 5 esp., Gr. XVII) 
Colonisațiune 5 esp., Gr. XVI'I) Armata 
de uscat și mare 6 esp., Domeniu) Corâ- 
uei 1 esp., E^posițiune retrospectivă 1 esp. 
Cu totul 2146 esp.

Representarea operei „O nopte 
in Granada’4. Era nouă, inaugurată în 
vieța Reuniunei nostre de cântări prin ve
nirea d-lui prof, de musică George Dima 
la Brașov, se afirmă prin fapte de valore 
artistică incontestabilă. Nici două luni n’au 
trecut dela primul concert dat sub noua 
oonducere, prin oara a ajuns Reuniunea 
nostră să fiă îușirată între primele Reuniuni 
de musică ale țării, și avem să anunțăm 
deja un nou fapt, care denotă un mare 
progres și dă probe învederate despre vi- 
gorea Reuniunei nâstre sub artistioa oon
ducere a dibaoiului dirigent.

Săptămâna viitâre va representa Reu
niunea nostră cu conoursul benevol al ce
lebrului bariton Dumitru Popovici opera ro
mantică a lui Kreutzer „O nopte in Gra- 
nadau. Atât numele bun al artistului dela 
opera din Beyreutb, cât și renumele coru
lui și al singuraticilor soliști ne garanteză 
un succes strălucit. Opera se va repre
senta în deoursul săptămânei viitore de 
trei-orl și anume: Marți în 28 Martie st. 
v. (10 Aprilie st. n.), Joi în 30 Martie st. 
v. (12 Aprilie st. n.) și Sâmbătă în 1 (14) 
Aprilie. Din partea coDducerei Reuniunei 
de cântări nise anunță următârele:

Prețul locurilor e: un loc pe baloon 
1 fl. 75 cr., un loo fotei 1 fl. 50 cr., un 
loc în parchetul I 1 fl. 20, în parchetul II 
1 fl., un loc numerotat pe galeriă 60 cr., 
âr entrâe 50 cr.

Biletele de intrare se vor pune în 
venflare de Sâmbăr.ă (25 Martie st. v.) în
cepând. In un număr viitor se vor auunța 
looalurile, unde se pot libera bilete. Pănă 
Sâmbătă la amâdl au membrii Reuniunei 
dreptul să șl prenoteze locurile, cari do
resc să le ocupe la representațiune. Preno- 
tările se fac la d-1 George Navrea în loca
lul băilor șoolelor, pe lângă presentarea 
cuponului despre achitarea tacsei de mem
bru pentru anul 1900. Membrii activi și 
sprijinitori, cari solveso 3 fl. anual, au drep
tul la câte un bilet gratuit în parchetul IT, 
âr membrii protectori, cari solveso 5 ^flor. 
anual, au dreptul la câte 2 bilete gratuite

FOILETONUL „GAZ. TRANS'L

Calea spre ceriu.
Novelă armenă, de Arsag Ciobanin.

Flăoăul se chema Graef, fata Nlatra. 
Ea abia văduse încă șăse-spre-dece primă
veri și amorul ei era curat și virgin, ca 
zăpada de pe vârfurile munților. Ochii fe
tei erau albaștri, ai flăcăului negri, sufle
tele lor de-opotrivă blânde și nevinovate.

Prima-oră s’au vedut într’o diminăță 
de primăvară, când Nlatra culegea flori pe 
oâmpiă, âr. Graci pădia turma. Privirea fe
tei a fost cea dintâiu, care a deslușit tînă- 
rului, că este în. lume ceva mai frumos, 
decât câmpiile smălțuite cu flori și decât 
glasurile mieilor....

Graci șl-a lăsat oile și Nlatra florile, 
și s’au unit, ca să trăâscă numai pentru ei. 
Natura li-a deschis ușa templului oelui mai 
tainic. Ei înțelegeau vorbirea vântului, ro
potul isvorului, cântarea pasărilor, jocul 
racjelor sorelui, adiările primăverii și mi
resmele îmbătătdre ale florilor.. .. Când în 

seri luminate de lună cântau despre iubi
rea lor, când alungau fluturii pe câmpuri, 
când se îmbrățișau și se priviau adânciți 
în estas, când, jucându-se, se ascundeau prin
tre. arbori, încât dintre tufișuri nu li-se ve
dea decât capetele împletite ou flori, — 
martora nopții, luna, se făcea palidă și fi- 
lomela îmbătată de iubire, asoulta și pis- 
muia pe tinăra păreche fericită. .. .

Într’o nâpța însă Nlatra muri și pe 
sufletul lui Graci se coborî o jale adâncă; 
plângea ca un copil, ale cărui jucării le-a 
răpit o mână dură. Apoi îșl gândea:

— Se pâte, că Nlatra glumesoe nu
mai ; se pote că s’a ascuns numai dinain
tea mea și vrâ să o caut.

Și Graci căuta fata în pădure, pe 
oâmpii, pe vârfurile dealurilor, pe malurile 
rîului, — cutrierâ și scrută tote locurile, 
p9 unde Nlatra îl ferici cu iubirea ei. Mult 
a căutat bietul fecior urma pașilor fetei, 
vr’o părticică din hainele ei prin stuf, vre-o 
buclă din părul ei prin crengi, dâr nici pa
jiștea, nici ramurile nu păstrau nici o amin
tire a iubitei sale ! . . .

Cu amar plângea Graci. văile infinite 
erau pline de jăluirile lui, der numai ecoul 
repeta numele dragei sale. . . . Părăsit și 
nemângăiat pribegi la ’ țărmul mării, ședu, 
și ca mama, pe al cărui unio fiu corabia 
îl duoe departe pe mări, privia ou ochi lă
crimați valurile și esclama:

— Unde ești, ‘iubita mea, unde ești 
tu, mai gingașă și mai dulce, decât rouă 
aurorei? De oe m’ai părăsit? Ou ce te-am 
supărat? Ochiul meu numai pe tine te ruga, 
glasul meu numai pe tine te binecuvânta, 
și am înghenunchiat înainte-țl, ca înaintea 
lui Dumnezeu ! . . . Pentru tine mi-am lăsat 
mieii, pentru tine fluerul meu de păstor și 
libertatea. Focul oohiului tău mi-a incălcjit 
viața! De ce mi-ai eșit înainte, de ce mi-ai 
furat sufletul, dâcă ai soiut, că trebue să 
ne despărțim ? .. .

Durerea lui Graci era nespusă, mai 
tristă și posomorită nu pote fi nici pasărea, 
oare vede cum puișorii ei sunt sfășiațl de 
vultur. Peste viața lui se sooborî o umbră 
nâgră, strălucirea ochilor îi fu spălată de 
rouă lacrimilor. îșl smulse părul frumos ca 

mătasa și c’o furiă mută îșl sfășiâ pielea 
fină de pe față. Nu mânca, nu beu mai mult, 
și unicul cuvânt, ce-i sbura de pe buze, 
era numele iubitei sale.

De-odată îi trecu prin minte, că și 
alte-orî a mai vgrsat lacrimi de durere. A 
fost atunci, când, deșteptându-se diminâța, 
nu-șl mai alia mama. Tatăl său i-a <jis:

— Mama ta s’a dus în ceriu!
S’a dus ore și Nlatra în ceriu? Tre

bue să caute calea, ce duoe aoolo.
Gândul acesta i-se zămisli în suflet, 

când plângea în adâncul unei văi adânci. 
Departe, la gâna orisontului, ceriul se atinge 
cu pământul pe după nisoe nori vinețl- 
negri. Plecă și diua-noptea mergea fără de 
a poposi sâu a mânca. Trecu cu înot la
curile, ce-i stau în cale, urca munții, lăsa, 
ca spinii cărărilor să-i sfășie sângeros pi- 
ciorele, învinse t6te greutățile drumurilor 
și striga necurmat numele iubitei sale. In
finit de lungă era calea, și ceriul, la care 
voia să ajungă, se depărta cu fiă oare pas, 
ce-1 făcea. Inima lui Graci era mușoată de 
îndoială și p’erdendu-șl curagiul cjise: 
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în parchetul II. Tot la câte 2 bilete gra
tuite au drept și membrii fundatori și 
onorari.

Acei membri/ cari doreso să li-se libe
reze un loc mai scump, au să solvâsoă di
ferența între prețul unui loc în parohetul 
II (1 fl.) și al locului, ce doresc să ooupe. 
Membrii Reuniunei au drept la un loo gra
tuit, însă numai la o singuri representa- 
țiune și le stă în liberă voiă a alege cu 
ocasiunea prenotării representațiunea, la 
care doreso să useze de dreptul lor. Pen
tru prima representaținne (Marți în 28 Mar
tie st. v.) se vor libera bilete albe și lansa 
afișe albe, pentru representațiunea a doua 
(Joi în 30 Martie v.) bilete și afișe albastre, 
âr pentru representațiunea ultimă (Sâm
bătă 1 (14) Aprilie bilete și afișe roșii. 
Tot-odată edă Reuniunea libretul operei, 
care se pune în venerare cu 10 cr. esem- 
plarul.

Detalii se vor aduce la cunoscința pu- 
blioului în N-rii viitori ai diarului nostru. 
Cu ooasiunea acâsta anunțăm cetitorii noș
tri, că vom aduce despre opera lui Kreu- 
tzer o foișâră din condeiul unui colabora
tor al nostru.

Adunarea generală a „Albinei^.
Cu privire la decursul adunărei ge

nerale a „Albinei11, ce s’a ținut la Sibiiu 
Sâmbăta trecută, în 31 Martie n., publi
căm, după „Tel. Rom.u, următorele amă
nunte :

Ședința a fo3t condusă de d-1 Petru 
Nemeș, președ. consiliului, care constata, 
că pentru adunarea generală sunt depuse 
2501 acțiuni, âr presențî s’a constatat că 
sunt 55 acționari, representând aprâpe 400 
voturi.

Referitor la posiția, ce direcțiunea 
institutului a luat’o față cu atacurile jos
nice ale pressei unguresol îndreptate în 
oontra institutului, adunarea generală, con
simțind întru tote cu vederile direcțiunei, 
a aprobat ținuta ei demnă.

Propunerile d-uului director esecutiv 
Partenie Oosma, ca referent, s’au primit 
tote cu unanimitate, asemenea dotarea fon
durilor de reservă și a dividendei cu 14 fl. 
de fiă-care aoțiă.

Suma de 6500 fl., destinată pentru 
scopuri culturale și de binefaoere, s’a hotă- 
tărît a-se împărți astfel:

1) Pentru masa studenților din Sibiiu 
3000.fl.; 2) Asociațiunei pentru trebuințele 
■șoolei civile de fete 1000 fl.; 3) Șcălei reu
niunei femeilor române din Sibiiu 300 fl ; 
4) Internatului reuniunei femeilor române 
din Brașov 200 fl.; 5) Asociațiunei pentru 
sprijinirea învățăceilor și sodalilor meseriași 
români din Brașov 200 fl.; 6) Societății 
academice „România Jună11 din Viena ca 
rata ultimă din taxa de ctitor la internat 
(â 1000 fl.) 200 fl.

Câte 100 fl.; 7) Societății „Petru Ma
ior11 din Budapesta. 8) Alumneului din Ti- 
mișora. 9) Fundațiunei „N. Zsiga“ din Be-

— Nu; nu aoâsta este calea, ce duce 
la ceriu ! Trebue să oaut adevărata cale 1

S’a dus dincolo de mare și atunci a 
văflut, că acolo unde ceriul se îmbină cu 
apa, se începe ârășl pământul...

Graci vădu un arbor înalt.
— Acest arbor, îșl gândia el, ajunge 

-cu vîrful la ceriu, norii odihneso pe ramu
rile lui... de sigur, că, urcându-1, voitî ajunge 
fin ceriu. Și urcă cu chin amar arborul, 
pănă-ce ajunse în vîrf. Mirat vecju el atunci, 
oă și cel mai înalt arbor din lume, este îucă 
■forte departe de ceriu

— Se (j’ce, îșl gândi Greci, că sunt 
munți încunațl cu nori, pe cari se coboră 
unși-șl îngerii.

După pribegire obositore, ajunse pe 
vîrful oelui mai înalt munte, dâr nici acolo 
nu găsi altceva, decât zăpadă veclnieă... 
Desperat se așecjâ pe o stânoă, întreg su
fletul și-l simți cuprins de mila destinului 
său. Desamăgirea îl făcu bolnav și de mul
sele suferințe deveui slab și obosit. Lumea 
iîntrâgă i-se părea un vis trist — și numai 

iuș. 10) Internatului gr. or. din Beiuș. 
11) Fondului studenților bolnavi dela gim- 
nasiul din Brașov. 12) Fondului studenți
lor săraci dela gimnasiul din Blașiîi. 13) 
Fondului studenților dela gimnasiul din 
Brad. 14) Reuniunei române de musică din 
Sibiiu. 15) Reuniunei române de agricul
tură din Sibiiu. 16) Reuniunei pentru în- 
frumsețarea Sibiiului.

Câte 50 fl.: 17) Reuniunei higienice 
a comitatului Sibiiu. 18) Gremiului comer
cial din Sibiiu pentru cursul de contabili
tate. 19) Reuniunei pentru înfrumsețarea 
orașului Brașov. - 20) La disposițiunea di
recțiunei au rămas 450 fl.

Urmând alegerea a doi membri în 
direcțiune, au fost aleși (în locul d-nilor 
S. Damian și Pant. Lucuța) Dr. Liviu Le 
meny advocat în Sibiiu și Ștefan Stroia 
protonotar, âr în oonsiliul de inspecțiune: 
Dr. Ilarion Pușcariu, I. Crețiu, Dr. Elie Beu, 
Dr. Remus Roșea și Nioolae Penciu.

Ștergerea timbrului pe anunțuri și 
călindare.

Ministru unguresc de finanțe a depus 
alaltăerl pe biroul oamerei un proiect de 
lege pentru desființarea competinței de tim: 
brupe anunțuri publicate în diare și oassarea 
timbrului pe călindare, — o măsură acâsta, 
care de mult era reclamată de viâța modernă, 
când mijldoele de comunicația atât de per
fecționate, au făcut să dispară așa 4IC0U<^ 
depărtările și când pressa servesce și ca 
factor puternic al intereselor comerciale, 
industriale și economice ale popârelor. In 
alte țări acesta s’a făcut deja de mult.

Necesitatea proiectului o motivâză în- 
su-șl ministrul când dice, că raporturile 
sohimbate nu mai tolereză vechia ordine 
păgubitore de-opotrivă productelor de pressă 
industriei și oomerciulu’. O astfel de în- 
greunare a încetat în tote celelalte state.

Prin legea ce se va aduce nu se des- 
ființâză numai oompetința de timbru pe 
anunțuri și oălindare, ci și oompetința de 
timbru pe cjLrele și revistele ce vin din 
străinătate. Proiectul constă din 3 paragrafr, 
și anume:

§. 1) Obligamentul de timbru pentru 
călindare încetezi cu 31 Decemvrie 1900; 
obligamentul de timbru pe anwn/îtzfc, inser- 
țiunl Ziaristice, Ziare și reviste din străinătate 
din contră încetâză cu 30 Iunie 1900. Insă 
competințele pentru ast-fel de timbru cu 
scadența pănă la aceste termine inclusiv 
sunt a-se plăti regulat și nu pot fi iertate.

§. 2) Oompetința de timbru plătită 
pentru călindare timbrate pe 1900, cari 
însă nu s’au desfăcut (vândut), este a-se 
rebonifica în baul gata, dâcă editorul va 
preda călindarele la respectivul oficiu finan
ciar pănă în 1 Dec. 1900 și decă nu seva 
afla pe ele nici un fel de semn de folosire. 
Sub alt titlu nu se pote reîntorce nici în 
parte, nici în tot competințele de timbru 
pentru călindarele pe 1900.

Călindarele pe 1901 se pot eda ne
timbrate deja în decursul anului 1900 și 
pot fi puse în venejare.

odată, după o ruptură de nor, când curcu
beul îșl desenă semicercul său fermecător 
pe ceriu, numai atunci o sălbatecă speranță 
îi cuceri sufletul.

— Acolo, șopti el, acolo e calea, ce 
duce la ceriu! Asta e trâpta, acesta este 
podul binecuvântat, pe care void ajunge 
în împărăția cerurilor.

Și alergă după curcubeu.
Viața, chinurile suferite, fom^-a, la

crimile, dâr mai ales suferințele stifl<-tesol 
îl obosiră atât de mult, încât nici țesetura 
de eter a curcubeului nu se cutremură sub 
piciorele lui. Plecă repede în jos, ca fur
nica pe-o sforicică. Un simțământdeadmi- 
rațiune și bucuriă îl cuprinse, câud „mergea 
spre ceriu4. Da, acum va ajunge acolo. Vesel 
băga de seină, că tot mai mult se depăr- 
teză de pământ. Deja era între nori, îșl 
ridică capul, ca să vadă porta aurită a ce
riului. Dâr — vai! Ceriul era încă tot așa 
departe de el, și nu vedea, decât tot curcu
beul și norii!

Acâstă ultimă desamăpire îi apăsă 
sufletul așa de cumplit, încât sub greutatea

§. 3) Cu eseentarea acestei legi este 
însărcinat ministrul de finanțe.

Suntem și noi de părerea unei foi 
maghiare din Budapesta, care înregistrând 
proiectul acesta de lege 4lce! 04 prin 
se aduce industriei și comerciului mai mult 
folos și servioiii, decât prin un șir întreg 
de anchete și reforme.

Literatură.
v Enciclopedia liomând'1, publicată 

din însărcinarea și sub auspiciile „Asocia- 
țiunii pentru literatura română și cultura 
poporului ro nân“, de Dr. C. Diaconovich, 
prim-secretarul Asociațiunii.

Cu o întârdiare de câte-va săptămâni, 
datorită unor greutăți technice, a apărut 
fasc. 19 a acestei mari publicațiunl, cuprin- 
cjend cuvintele Hypochondrium—Ioanno 
vies. Acâstă fascicoră are o extensiune de 
114 pagini, cu mult preste 1000 articole și 
cu numărose ilustrațiunl de o frumseță de
osebită.

Din vastul și interesantul cuprins re
marcăm o lungă seriă de biografiii romă- 
nescl (îutre cari Iacob Putneanul și Iaoob 
Stamati, Avram Iancu, Vas. Iauovici, Iarea 
Iarcu, Ienesou, Ieremieviol, Ieronim Plo- 
iesceanul, Ilarion Ep. de Argeș, Iliaș și 
Ilie domni români, loan. Ioanichie, Ioanid, 
Ioannovics, etc.); apoi dintre articol°le 
geografice de interes special românesc : ju
dețele Ialomița, Iași, Ilfov și orașul Iași, 
un articol mare și interesaut, împodobit cu 
10 ilustrațiunl de o deosebită frumseță (As
pectul orașului, Mitropolia și Bis. Trei Erarchi 
și Lipoveuâscă, Palatul administrativ, Gara, 
Universitatea, Liceul național și statuele 
lui Ștefan cel Mare și Miron Costin). Textul 
e lucrat de mai mulțl autori distinși între 
cari și D-nii Xenopol, Burada, Dr. Tiktin, 
Titus Cerne și Dr. Imerwol. Dintre artico
lele istorice amintim: Iazigi, Iliri și Io de 
D. Onciul, și inscripținnl de Teochari An
tonescu. De remarcat mai sunt îndeosebi 
articolele fârte instructive din Igienă, dato
rite oondeiului competent al D-lui Dr. Fe
lix, între oail: Igiena, Iluminat, Incăldire 
încălțăminte, închisori, Infecțiune, înmor
mântare, Inoculațiune, Intoxicațiune. Modul 
de tractare al acestor articole trece mult 
preste cadrul unui mic dicțiouar enciclo
pedic, dâr cu considerare la utilitatea gene
rală a cunoscințelor igienice, redacțiunea a 
fost în drept a-)e da un loc mai larg. In 
fine mai amintim dintre articolele mai in
teresante: Idea, Ideal, Ilusiune de Drago- 
mirescu; Imigrare, Import, Inserate, Comer- 
ciul Internațional de Robin Deresou, Indus
tria de Idieru, Inima cu 4 ilustrațiunl, de 
execuțiune artistică; Insecte de Dr. Leon, 
Instrumente muși cale de T. Cerne, etc.

Ou fascicola prox mă, care va apărâ 
preste câte-va săptămâni, va fi terminat 
volumul II al Enciclopediei, pentru care 
editura a procurat deja seârțe de legat, 
cari — inclusive trimiterea recomandată 
— costă 2 cor., (pentru România fr. 2 50.)

Abonamentele se fac la W. Krafit în 
Sibiiu (deposit general pentru România: E. 
Storck, București) și se primesc numai pen
tru publioațiunea întregă. Prețul de prenu- 
mărare pentru un tom broșurat cor. 20. — , 
legat cor. 23-20 (în România: lei 25. —, 
resp. 28.50).

supărării, curcubeul se despică în două. Din 
înălțimea visurilor lui, Graci căcju în adân 
cime....

Looul, unde a căcjut, era întune
cos și deșert ca inima lui. Culcat pe-o lă
ture, simția duhorea pământului egrasios. Un 
frig pătrundător îi lovia fața și suflarea îi 
era înecată de miros de mucegaid.

Prin umbre se mișca încâce și ’noolo, 
strălucind, lumina unui foo rătăoitor și Graci 
audi zuruit de ose. Lumina palidă se apropia 
tot mai mult și băiatul vădu înaintea lui 
o babă bătrână.

— Io ce loc am ajuns? se întrebă.
— Aceea pe care o iubescl, încă se află 

aici! răspunse baba.
— Atunci acesta e ceriul!
— Nu; acesta e mormântul!
Și baba, desbrăcându-se, înaintea tî- 

nărului sta, înfiorătore în golăciunea ei, 
Mortea...

T.

ULTIME SCIKL
Londra, 3 Aprilie. Cu data de 

1 1. c. Roberts telegrafbză din Bloem
fontein, -că a visitat în personă la 
rîul Spruit locul unde s’a întâmplat 
catastrofa armatei lui Boadwood. 
Aspectul era înfiorător: cai morțl, 
care și tot felul de instrumente rupte 
și aruncate în tote părțile, er icl- 
colo cadavre de omeni.

Detașamentul de sub conduce
rea lui French, oare a mers se scape 
tunurile englese, a sosit prea târziu. 
Burii trecuseră deja cu 7 tunuri și 
cu carele de bagaje eDglese.

Bruxella, 3 Aprilie. Spre sud de 
Bloemfontein a fost ieri o luptă vehe
mentă, în care 3000 de Buri s’au 
luptat eroicesce contra călăreților 
lui French. Burii și-au ajuns scopul, 
căci au nimicit conductul și reservoarul 
de apă, precum și linia ferată, apoi s’au 
retras la Brandfort.

Londra, 3 Aprilie. După retra
gerea lor, Burii au ocupat înălțimile 
din dosul conductului de apă dela 
Bloemfontein. French și-a încordat 
tbte puterile sS-i alunge de aici, dâr 
n’a putut. Generalul Coleville a aflat 
lângă Koornspruit 82 de soldați en- 
glesi răniți.

Burii au atacat în urmă pe 7000 
Englesi la Brandfort și i-au bătut. En
gl esii au avut perderi enorme.

o a i âî iu ® as.
Tugela. Acesta este numele rîului, 

unde Englesii au fost mai întâii! bătuți de 
cătră Buri în răsboiul actual. Va fi de in
teres a arăta aci pe scurt înțelesul cuvân
tului „tugela11. Oafrii numesc acest rîu 
„Chugila“; în limba Zulușilor „tugela11 în
semnă înspăimântat, seu surprindător. Acest 
rîu se estinde preste 300 kilometri și taie 
Natalul în două părți neegale, formând o 
figură romboidă. Tugela isvoresce la costa 
vestică a muntelui „Mont aux Sources4 
(Muntele isvorelor), un piso singuratec în 
regiunea muntâsă, de-o înălțime de 3350 
metri. Rîul cade la 548 metri peste păreți 
de stâncă pănă ajuuge la șes. Acâsta este 
cataracta cea mai frumosă din lume, de 
care multe suvenirl triste îi legă pe En- 
glesl.

Aeronautici amoresat. Apropo de 
Paris se petrecu de curând o scenă forte 
ciudată. Un aeronaut în fața mai multor 
privitori a umplut un balon cu aer și, oa 
să distragă publicul pănă va fi gata cu 
lucrul său, lăsa în aer o figură de om, care 
sămăna forte mult c’un bărbat de stat 
bine-cunoscut publicului. „Domnul4 înfoiat 
ou gaz se ridica majestatic în aer și după 
cât va timp dispăru între nori. Aventura 
acestui „domn11, de care în di.ua. a două 
vorbea fotă lumea, este următorea: Ajutat 
de. un vânt favorabil micul om-balon ajunse 
după câte-va ore aprope de Bievre și des- 
oăleeâ pe coperișul unei case domnesol. 
Era cu câte-va ore înainte de prânej și stă
pâna castelului era toomai ocupată ou toa
leta. Ferestrile odăiei erau deschise. De
odată un vânt vâjăitor se aude și spre mai 
marea ei spaimă vede, oă întră pe ferâstră 
un om. Țipând de spaimă se acopere cu o 
haină, dâr era prea târejiu, deorece omul 
înainta spre ea cu mânile întinse să o îm
brățișez-'. Dama îi dădu brânci, el cade 
jos și dispare sub pat. Intr’aoeea ușa odăii 
se deschide cu forța și soțul femeei, turbat 
ca un Othelo, năvălesce înăuntru cu spadă 
în mână și după el întrâgă servitorimea. 
„Ah, striga el furios, de astă-dată nu-mi 
va mai scăpa el din mâni, acum te-am 
prins4. S’arunoă apoi asupra „domnului11 
de sub pat și, princjâudu-l de-un picior, îl 
scote afară. Dâr balonul, după-ce a fost 
scos afară, stătu drept ca lumiua, se ridici 
majestos în sus și spre mai marea mirare 
a privitorilor, eși afară ârășl pe ferâstră.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Oregoriu Masar.
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Cursul pieței Brașov.
Din 4 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.92 Vend. 19.— 
Argint român. Cump. 18.60 Vend. 18.70 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend. 19.26 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.53 Vend. 128.55 
Mărci germane Cump. 11.70 Vend. — 
Lire turcescl Cump. 10.58 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.—

Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0....................97.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.70 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 100.50

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.40
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.50
Napoleondori...................................... 19.26
Mărci imperiale germane. . . . 118.60

Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 . 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii................... 164.25
Losun pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25
Renta de argint austr....................... 99.30
Renta de hârtie austr....................... 90.10
Renta de aur austr............................ 98.30
LosurI din 1860................................. 136.-

QASSĂ de vexare din mână li
beră în strada țintașilor (Schiitzen- 

haus) sub Timpa, care constă din 2 
odăi, bucătărie, pivniță, 3 șoprone, 
grădină mare, cu diferiți pomi rodi
tori.

A se adresa la proprietarul, cu 
locuința în casa anunțată, până în 
15 Aprilie st. n. 912.1—1,

.2k. XX XX XX t-

Duminecă în 26 Martie st. v. a. c. 
se va ține li cit ați ă publică pentru 
arendarea Muntelui Sf. Ilie din ju
dețul Prahova. Homânia.

Doritorii au se se presente Ia 
10 ore a. m. în sala de ședințe a comi
tetului parochial dela Biserica Sf. Nicolae.

Brașov, 21 Martie v. 1900.

ana 3 Comitetul parochial.

Dela Tipografia „AORORâ" A. Todoran
==8 din Gherla — Szamosujvăr,

KSr3 se pot procura urmâtoreBe cărțî;
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci ..........................................................2.20

Cuvântări bisericesci (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II. . ............................................ 1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sârb, de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări funebrale si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar.................................................1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar....................................... —.40

Cuvinte de aur sâu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului său, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Dnmueijoâsca litnrgie a celui dintru 
sfinții părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual cafechetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumiri. de peste an, 
compuse și elucrate după Gatechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du- 
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Predice pe iote Duminecile și serbat, 
de peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

Rugăciunea D-lni, Tatăl nostru, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș. . . . —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —.50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula.................................................— 10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule 
profesor gimn.....................................—.60

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul........................ —.40

Nn ine uita, Colecțiune de versuri fune
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Omul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ................................................ —.10

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung.................................................—.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu................................................ - .06

Cântul în școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năsăud, Praxâ. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Cartea ilustrată pentru copiii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu . . — .25

Codrean, Craiul codrului, de George 
Simu . . . . ..............................— .06

Cântsiâța. Novelă de Dem. Dan —.15 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de cari strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuituri de caii strigă feciorii 
în joc..................................................... —.12

Cil vârful penei Scrieri satirico-humoris- 
tice de Anton. Popp. I. Monoldge. II. Humor 
și satiră. O broșură fbrte petrecătore —.40

Din poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul.................................. —.08

Dialogul Țiganului cu S. Petru în pbrta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

Done turturele de aur. Poveste de Laur. 
Ciorbea............................................—.12

Din t' ecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu . . . , ......................... —.30

țlile negre. Versuri de Petrea dela Clu 
șiQ — cu o prefață de G. Simu. . —.15

E onomia pentru școlele poporale, de 
T. Roșiu. Ed. II . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, 4’ua nascerei și c|iua numelui cătră 
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri eu diferite oca 
siunî școlastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. —.08

Geografia și ls<otiil în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
tiuDl a d-lui V. Vetri pentru el. IV., V., 
Vl., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia lui Novac........................ —.10
Horia lui Pintea Vitâzul . . . —.10
Inr grația țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul . . . —.08
îndreptar pentru ortografia română. 

Regule esplicate și prelucrate pe basa pro
iectului de ortografia al Academiei —.12

lfigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................ —.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Popp.......................................- .20

Lira Sionnlui său cântarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A. Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... —.25..

Ale; înde dela școlă seu învățături pen
tru popor, culese din cjiarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar............................................— .15

Musa Soitieșan . Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Naraț’une istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G Simu............................................ - .60

Opmgu r>. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Antoniu 
Pop. Prețul........................................... — .04

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu —.60
Povestea Păscutul seu credința deșârtă 

poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08
Părintele Nicolae. Schițe din viâța preo

ților, de G. Simu..................................— 30
Pietatea poporului român seu cântări 

evlaviose pentru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă

de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-marl........................ —.10

Păcală și Tândulă. Poveste de G. Că- 
tană................................................. —.10

Prietenul sătgnubii român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Proba de foc. Comedia într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdan............................................ —.15

Prin moi te la victoria. Comedia într’un 
act de A. Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan.................................. —.10

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile............................................ —.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
șaolarl, de Ar. Boca Velcherianul . —.10

Roniânnl în sat și la osie, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul .................................................—.15

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1. -
Se audim! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ocas., de Tit. V. Gheaja . —.20
Suspine si zimbete de Ant. Pop —.40 
Trandafir și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstiie. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Raiu. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul........................ —.08
Țiganul și Magnatul său vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastru. Traditiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Versuri de «lor, adunate din poeții ro

mâni de A.......................................... —.25
îndreptar teoretic și practic pentru în

vățământul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană............................................ — .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar....................................... —.40

Cărți de rugăciuni :
Icona sufletului. Carte de jugăciunl și 

cartări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț. V., corâsă și •amplificată. — Legată 
simplu.................................................— 50

legată în pânză....................—.80
n „ piele...............................1.60
„ r catifea . . . 2.50—3.80

Mărgărituri ui sufletului. Carte bogată 
de rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu —.50

legat cu pânză......................... —.80
„ „ piele și aurit . . 1.60
„ „ legătură de lux 2.50—3.80

Micul mărgăritar sufletes0. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
forte frumos ilustrată pentru pruncii șco

lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat............................................—.22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe iodne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumâse. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.12:

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12’

Din ^Literatura poporală1.
Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocanii 
lor) din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ..........................................................—.06;

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele, de Do
mețiu Dogariu. Prețul....................—.06-

Nr. 3. rnsnrătorea Sorelui (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —,06;

Nr. 4. Fiul bucătăresei î.nperatului 
(basm) de Domețiu Dogariu . . . —.06'

Nr. 5. Viicărelul (basm) de Domețiu 
Dogariu............................................— .06'

Nr. 6. Diana, dina munților și Fata de- 
împărat cu mânile tăiate (2 basmurl), de- 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 7 Cinci dialoguri întocmite pentru, 
eleviișcolei popor, menite ca producțiunl 
la esamene și alte festivități școl., de 
Domețiu Dogariu............................. —.10-

Cârti de scolă> ,
aprobate și recunoscute ca cele mai bune 
și mai metodiceștl, de Vasile Petri.

Nou Abecedar românesc. Edițiun. XII.,, 
emendată și aprobată de înaltul minister 
reg. ung. de culte și instrucțiune publică* 
prin emisul seu nr. 16.006 din 1889. Pre
țul unui esemplar legat................... —.25>

Legendar sân carte de cetire pentru 
școlele poporale. Partea I-a: pentru al 3-lea. 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emeu- 
dată și aprobată de înaltul minister reg.. 
ung. de culte și instrucțiune publică'’ prin 
emisul său nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................................—.SO

Biblioteca teatrală a „Auroriiu.
Nr. 1. Calea dreptă e cea mai bună 

Comediă într’un act de A. Kotzebue, lo
calisată de Corn. Darabant . . . —.IO”

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.12

Nr. 3. Utrava de hârciogi. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.08*

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa................................................ — .10’

Nr. 5. Di crețiă fără voiă. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn.. 
Darabant...........................................  — .12;

Nr. 6. Crescătorul Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ..................................................... —.12:

Călindarul „Aurorei“ pe an. 1900. Pre
țul unui esemplar............................. —.30‘
prin postă franco............................. —.35’
6 esemplare spedate franco . . . 1.60

„Călindarul Plugarului14 pe an. IbOO.
Prețul unui esemplar....................—.25-
spedat prin postă............................. —-3O<

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde.
Recuisite de scris pentru școlă și cancelarie. — Tot soiul de tipărituri oficiose.

Cataloge și com.pvLt-o.ri se trimit g'ratis și frsm.co ori și ovlI.
50' Tote cărțile de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. JRureșianu din Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


