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fi!KI8TRAȚIUNE în Brașov și la 
ormăt^rele Birouri de anunolurl:

In Viona: M, Dukes Nachf. 
8bx. AuflGnfold & Emerloh Leaner. 
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PREȚUL INSERȚIUKILCR : o Ge- 
£ia garmond po o oolânĂ 6 or. 
șl 30 or. timbru pentru o pu
blicare. — Publicări mai dese 
dapâ tarifa și învoială.

RECLAHE po pagfina a 3-a o 
?.«ria 10 or. sdu 30 bani.

„gazeta" iese în flecare dl. 
Abonamente pentru Austro-Ungaiia: 
Pe un an 12 fl., pe șâse luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șdse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-iii de Duminecă 8 franol.
Se prenumără la t<5te ofi

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

Abonamentul nentrn Biașu
Administrațiunea, Piața it-ait 

Târgul Inului Nr. 30, etspit 
I.: Pe un an 10 fl., pe șdst 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casa: Pe urt ar 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe- trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. sân 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inHerțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 68. Brașov, Vineri 24 Martie (6 April). 1900.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 April st. v. 1900

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

Prețul abonamentului:9
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corâne (12 fl.); pe șăse luni 12 
corâne (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
fl.); pe o lună 2 corâne (1 fl.).

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

-Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Boemii mi se pot înțelege.
Rău de tot stau șansele reali- 

sării unei împăciuiri, fîă și numai 
provisorie, între Germani și Cehi. Și 
totuși dela acesta împăciuire, aternă, 
ca încurcăturile din Austria se înce
teze și cu ele de-odată se înceteze 
și nesiguranța situațiunei parlamen
tare, care reagăză așa de mult și 
asupra raporturilor economice și fi
nanciare dintre Austria și Ungaria.

Ministrul-președinte unguresc, 
acusat fiind de oposițiă, că în ra
porturile cu Austria s’a abătut dela 
calea legală, a susținut, că contac
tul dintre cele două state dualiste 
este încă și astăcjî constituțional, cu 
alte cuvinte, pănă acum au fost 
păstrate formele pe cât numai s’a 
putut. Der despre aceea, ce va fi în 
viitor, dăcă stările de ac|î din Aus
tria nu vor înceta, șeful guvernului 
unguresc, firesce, n’a putut da, de-o- 
camdată, nici o lămurire. S’a măr
ginit numai a declara, că după a sa 
convingere bine a făcut guvernul 
ungar, că nu a dus în îndeplinire 
despărțirea economică de Austria, 
debreqș atunci răul ar fi devenit și 
mai mare. A retăcut însă un lucru. 
Ungaria n’a fost în stare să se rupă 
economicesce de Austria, și încă 
multă vreme nu va pută face a- 
căsta, dăcă nu va fi silită.

Am intercalat acestea pentru 
ca se se înțelăgă mai bine de ce nu 
numai din punctul de vedere aus
triac este de mare însemnătate, ce 
resultat vor ave încercările de îm
păciuire dintre Cehi și Germani.

îndată după amânarea Reichs- 
rath-ului, s’a reînceput șirul așa nu
mitelor conferențe de înțelegere. In- 
tr’aceea, întrunindu-se dieta Boemiei, 
s’a transpus aici punctul de gravi- 
tare al tratărilor de înțelegere. De 
aceea desbaterile din dieta boemă 
au și mers mai liniștit ca altă-dată, 
însă acăsta, de fapt, n’a înaintat 
causa înțelegerii cu nimic.

Tocmai pe când se vorbea de 
începerea seriei a treia de ședințe 

ale conferenței de înțelegere, care va 
avă să se încăpă îndată după în
cheierea sesiunei dietei și să se ter
mine cam pe la 15 Maiu a. c., se 
făcură cu ocasiunea desbaterei bud- 
getare în dieta boemă, de ambele 
părți, nisce declarațiuni, prin cari se 
se documentăză imposibilitatea de-a 
pută ajunge la o înțelegere ceho- 
germană cum o doresce acjl atât de 
mult cabinetul Koerber.

Conducătorii cehi au spus’o verde 
că nu se aștăptă la nici un succes 
al încercărilor de înțelegere, deși re
cunosc, că acăsta ar fi în interesul 
țerei și al imperiului. Deputății cehi 
nu pot se renunțe la punctele car
dinale ale postulatelor lor, cum e 
unitatea țerei, egala îndreptățire a 
limbei cehe și germane și validitarea 
dreptului public boem.

Germanii răspund, că nu pot se 
renunțe nici decum la delimitarea 
ținuturilor naționale ^i în genere la 
postulatele depuse în programul 
german.

Nu-i der nici o speranță, că în
țelegerea se va pută face. In sinul 
Cehilor este acum în formațiune o 
nouă partidă numită a realiștilor, 
care ar fi înclinată a se învoi cu 
Germanii pe basa delimitării națio
nale a cercurilor judecătoresc! și 
electorale. Dăr pănă ce acăsta par
tidă va ajunge să aibă o înrîurință 
decisivă asupra poporului cehie, se 
va hotărî și sortea parlamentaris
mului austriac și a dualismului aus- 
tro-ungar.

Afacerea liturgiei maghiare. Nu 
pot uita de loo „patrioții" flascul, ce l’au 
avut la Roma peregrinii liturgiei maghiare. 
De astă-dată însă ies cu cărțile mai pe 
față și spun, că peregrinii cu pricina au 
voit să câră S-tului Scaun papal permisiu
nea, ca în loc de liturgia vechiă slavă, să 
întroduoă în biserioă liturgia maghiară. 
Prin aserțiunea acăsta recunosc neîndoios, 
că pretinșii Maghiari gr. cat. nu sunt în 
realitate, decât Rutenii renegați, în frun
tea cărora s’au pus chiar episcopii lor.

„Magyarorszag" dela 4 Aprilie spune, 
că episcopul rutăn de Munoaciil Firczalc 
Gyula, oonduoătorul amintiților peregrini, 
a raportat (Șilele acestea primatelui Va- 
szary despre isprava, ce a făcut’o la Roma 
și din raportului lui reiese, oă representan- 
tul austro-ungar pe lângă Vatican nu numai 
că a avut o atitudine antipatică față cu 
causa „Maghiarilor11, ci a negligiat ași face 
datoria de-a interveni pentru audiență la 
Papa și de a-se presenta și el — ceea-ce 
mult a contribuit la ignorarea causei litur
giei maghiare de cătră Vatican. Aceeași fâiă 
crede a sei, că Papa se va pronunța încu- 
rend în afacerea acăsta ou ocasiunea pri- 
mirei marelui peregrinagitî oatolic maghiar 
la finea lui Aprilie, când va face declara
țiuni și cu privire la alte cestiunl, ce pri- 
veso Ungaria, deolarațiunl, oarl vor produce 
o mare surprindere în Ungaria.

Riarul maghiar e pară și foc oontra 
representantului austro-ungar din Vatican 
și se întrâbă, dăcă se mai întâmplă unde-va, 
ca o națiune să-și susțină astfel pe banii 
săi inimici pe lângă curțile din străinătate? 
Ișl uită însă „patrioții", că representantul 

din Vatican al Austro-Ungariei, nu e pus 
acolo, ca să teroriseze lumea în hatîrul 
maghiarisatorilor.

Procesul în afacerea Iancu. D-l 
Ioan Scurtu, oare a fost tras în oercetare 
judecătorâscă pentru articulii, ce i-a pu- 
blicat ou subscrierea sa în „Tribuna", în 
contra atitudinei subprocurorului Lazar, 
care a insultat memoria lui Janou la tri
bunalul din Alba-Iulia, — ca să dovedesoă 
adevărul oelor sorise, a cerut să fiă ascul
tați următorii martori.

Rubin Patița advocat, Dr. St. C. 
Pop, Dr. E. Dăianu, Silvestru Moldovan, 
cari au asistat la săvîrșirea insultei în 
Alba-Iulia; Ajtai R. Albert, redactorul-șef 
al cjiarului clușan „Magyar Polgâr", care 
a publioat discursul lui Lâzâr; baronul 
Banffy Dezso, Dr. Aurel Muntean, Ifj. 
Veilgersberg Leo, redactor la „Pester 
Llcyd", autorul articolului din „A hăt", 
Ios.f St. Șuluțin, Albert Fritsch, — asupra 
idealităței lui Iancu.

A mai cerut acusatul să i-se procure 
dosarul procesului Iancu; dosarul prooe- 
sulu' contesei Lăzăr Eszter (dela tribunalul 
din Mureș-Oșorheiu); „Wiener Zeitung" pe 
1848—1853, cu răspunsurile M. Sale la 
deputățiile române, în cari era și Iaucu; 
și din „Orszâgos levăltâr" rescriptul guver- 
norului Ardealului prințul, Sohwartzenberg 
cătră Ianou, în cari să esprimă înalta re- 
ounoscință a M. Sale.

A mai alăturat aousatui la dovecjl 
recursul d-lui Dr. A. Frâncu și a citat 
oartea lui Jancsâ Benedek și câte-va cjiare 
ungurescl.

Judecătorul a oerut motivarea tuturor 
probelor și după-ce i-s’a dat complet, a 
trebuit să le admită.

De altfel, usând de dreptul său, aou
satui a anunțat recurs contra punerei sub 
acusă.

Dieta ungară. In ședința de alaltăeri 
a dietei, ministru-președinte a propus, ca 
pănă în 24 Aprilie să nu se mai țină șe
dințe. Dieta a fost așa-dâr amânată pe timp 
de trei săptămâni. După 24 Aprilie se va 
închide sesiunea actuală și se va deschide 
altă sesiune, în oare ministru-președinte va 
înainta o mulțime de proieote spre desba- 
tere. Cel dintâih lucru al nouei sesiuni va 
fi alegerea membrilor în delegațiunea un
gară. Se crede, că delegațiunile se vor în
truni pe la mijlooul lui Maiii în Budapesta.

Budgetul comun. Erl am arătat 
după „Bud. Hiru, că ministeriul comun de 
răsboiQ. va cere anul acesta sume esorbi- 
tante pentru urcarea contingentului de re
cruți, pentru procurarea de tunuri nouă ș. a., 
sume, cari întrec ou multe miliâne budge
tul de răsboiîi din .anul precedent. Față ou 
soirea acăsta, comunicată și de alte foi ma
ghiare, „Pester Lloyd“, afirmă că în vederea 
situațiuuei precare financiare și economice, 
se va amâna de rândul acesta sporirea 
contingentului de recruți, proourarea de 
tunuri nouă eto., prin urmare nu se va 
cere niol urcarea budgetului. Oficiul de 
marină însă va cere o urcare mai modestă 
a budgetului, cam cu două milione oorone.

Din Camera română.
Precum am anunțat, disousiunea bud

getului s’a reînceput în Camera română 
Sâmbătă.

D-l C. C. Arion, ca cel dintâiîi vor
bitor, critică budgetul pe tema, că econo
miile făoute prin el sunt numai pentru anul 
acesta și este de lipsă să se caute economii, 
cari să pâtă fi mănținute și în budgetele 

viitore. Crede, că evaluările sunt prea sus 
făoute și nu se vor pută realisa. Anul acesta 
budgetar (1 Apr. 1899 — 1 Apr. 1900) 
atât de rău, trebuia să servâscă ca fbasă 
pentru pregătirea budgetului anului viitor, 
oăci ori cât de bună ar fi recolta anulai 
1900, numai după 6 luni se va cunâsce o 
îmbunătățire. De recolta rapiței se vor fo
losi numai orașele, dăr sătenii vor suferi 
mai departe și numai reoolta grâului le va 
îmbunătăți starea.

Vorbitorul arată apoi, că evaluările 
dela vămi dela spirtuâse și oele dela căile 
ferate sunt prea umflate. Ar fi de dorit, ca 
budgetul să se modifice așa, oa să nu mai 
dea deficit în urma evaluărilor greșite. Este 
pentru budgetele unitare și să nu se mai 
voteze credite estra-ordinare, oare sunt, în 
mare parte, causa situațiunei grave de as
tăzi. Și liberalii și conservatorii au greșit, 
oăci n’au stăruit, ca budgetele să esprime 
realitatea vieții publice a țerei.

D-l G. A. Scorțescu spune, că guvernul 
aotual este unul din guvernele oele mai fe
cunde în acțiunea lor. A votat8 legi finan
ciare, procedura civilă, revisuirea codului 
de comercia etc. Răspunzând d-lui C. C. 
Arion, spune, oă comisiunea budgetară în 
aloătuirea budgetului a ținut sâmă de ac
tuala stare a țerii. La înscrierea veniturilor 
în budget s’a întemeiat la fiă-oare cifră 
pe mijlocia mai multora, fără să se umple 
sumele.

pice, oă pentru prima âră în România 
se presentă un budget alcătuit după sistem 
automatic. Ministrul de finanțe Taohe Ionescu 
a pus budgetul pe nouă base sănătâse. 
Speră, că crisa financiară e pe sfârșite și 
că recolta anului acestuia va aduce ârășl 
belșugul în țâră.

D-l P. P. Carp susține, că budgetul 
actual nu satisfaoe cerințelor actuale ale 
statului. Crede, că esoedentul de 7 miliâne, 
pe care îl prevede budgetul, este ilusoriu. 
Reducerile, ce s’au făcut nu sunt perma
nente, care să se repete în fiă-care an. La 
ministeriul de răsboiu s’au luat vre-o 3 
miliâne dela echipament, dela concentrări 
etc., dâr aceste 3 miliâne trebue să fiă 
puse în budgetul viitor. Dâr suntem des- 
coperițl cu 60—80 milione, pentru oarl vom 
fi siliți să înscriem în budget o anuitate 
pănă la 3 */2 milione. Etă dâr, că esoedentul 
de 7 miliâne aprope dispare din budget.

Credeți bre, că veți avea anul viitor 
7 miliâne resurse nouă? Văd, că d l mi
nistru de finance surîde... Prp surîsul 
d-sale însemnâză, că va avea resurse^nouă, 
sâu însemnâză, oă acâsta va privi pe suc
cesorii guvernului? (Ilaritate.)

Dâcă am ajuns la o desvoltare așa de 
mare, acâsta se datoresoe împrumuturilor, 
și dâcă avem astăzi un buget de 240 mi
liâne, acâsta se datoresce acțiunei mutuale 
între veniturile normale și împrumuturi. 
Dâr eu am susținut totdâuna, oă în mo
mentul când se face un împrumut, trebue 
să creiăm un imposit, oare să ne asigure 
acoperirea împrumutului. Dâr împrumuturile 
au avut și o parte rea, căci eram mai dar
nici cu budgetul ordinar, și când nu aveam 
bani să plătim oeva, făceam un împrumut. 
Aoâsta însă ni-a îngreunat situația și de 
aceea trebue modificat cu desăvîrșire bu
getul și în el trebue înscrise tâte ohel- 
tuelile statului. S’au uroat lefurile ou 3 
miliâne la ministerul de răsboiu.

D. Jean Lahovary. Nu le-am uroat noi.
D. P. P. Carp. D-le ministru de es- 

terne, eu aici nu atac, nici nu susțin vre-un 
partid politio, vrâu să fiu mai presus de 
toți, fiind-că am în vedere, că situația este 
așa de gravă, încât toți suntem datori să 
ne gândim cum trebuesc îndreptate gre
șelile din trecut.

Trebueao făcute reduceri de aprâpe 
10 miliâne în cheltuell, și numai atunci 
vom putâ spera, că am salvat situația țării; 
reducerile nu trebueso făcute acolo, unde 
le-ați făcut, în bugetul actual, oi aiurea și 
dâcă nu veți face așa, atunci veți avâ o 
situațiă permanentă critică. (Aplause.)

După d l Carp vorbesce d. N. Fiii- 
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tpescu, oare șl-a continuat în ședința urmă- 
ore discursul, la care vom reveni.

*
La începutul ședinței din 21 Martie v. 

"d-1 G. C Dobrescu îșl desvâltă interpelarea 
adresată d-lui ministru al lucrărilor publice 
asupra scrisorei d-lui D. A. Sturdza în afa 
cerea Hallier.

Prin acâstă scrisâre se arată dintr’un 
act iscălit de Hallier, că el era aprâpe de 
faliment înainte numai ou oâte-va cjile de-a 
părăsi lucrările.

Se miră, cum d-1 Sturdza a ținut acel 
act important, care ar fi avut o mare greu
tate în manile advocaților Statului român. 
D-1 Sturdza este vinovat de acesta și să ră
mână bine constatat asupra cui cade răs
punderea în acâstă cestiune.

Eu nu sunt conservator, dâr ași fi 
credut, că partidul conservator trebuia să 
se retragă dela putere, decât să voteze tri
bunalul arbitrai. S’ar fi vădut atunci că 
același tribunal arbitrai ar fi funoționat 
sub d-1 Sturdza.

Cere d-lui ministru al luorărilor pu
blice să intervie puternic pe lângă tribu
nalul arbitrai, pentru-ca să se redeschidă 
desbaterile și să se disoute chitanța lui 
Hallier.

D-1 Z. G. Grădișteanu, ministrul lucră
rilor publice'. N’am deoât fârte puține de 
răspuns d-lui Dobrescu, cestiunea celor 
300,000 de lei este prea cunoscută și s’a 
discutat chiar la proces, o cunoscem din- 
tr’o corespondență, pe care am avut’o la 
îndemână.

Este adevărat însă, oă dâoă am fi avut 
ohitanța d-lui Hallier, pe oare o are d-1 
Sturdza, am fi avuț un document impor
tant pentru apărarea intereselor patriei.

Desbaterile procesului nu se mai pot 
redeschide, odată ce au fost închise, spre 
a pute depune la tribunalul arbitrai ori
ginalul chitanței, pe care d-1 Sturdza ÎDoă 
n’a dat’o. De acâstă cestiune s’a vorbit la 
tribunal.

In privința purtărei d-lui Sturdza în 
aeestă cestiune, las la apreoiarea Camerei, 
dâcă fapta sa este conformă datoriei de 
cetățân și de patriot.

Rgsboiul din Africa sudică.
Catastrofa armatei generalului Broad- 

wood este mult mai seriâsă, de cum se pă
rea la început. Ea dovedesce, oă situația 
mareșalului Roberts la Bloemfontein începe 
să devină cât se pâte de gravă. Burii s’au 
apropiat de cartierul său principal așa de 
tare, încât în tot momentul îl amenință ou 
împresurare. Fapt însemnat este, că Bu
rii n’au putut fi clintiți din posițiunile, ce 
le-au ocupat și că au nimicit instalațiunile 
conductului de apă și reservoariile, și nici 
armata euglesă trimisă sub conduoeraa lui 
French în ajutorul nenorocitului Broadwood 
n’a putut să isgonesoă pe Buri. Englesii 
sperau, că lui French îi va succede să re- 
dobendâscă oele 7 tunuri și 200 de cară 
englese cu bagajă, ce le luaseră Burii, dâr 
speranța lor s’a nimicit. French s’a întâl
nit ou Burii înaintea marelui basin, unde ei 
țineau ooupate înălțimile dimprejur. Cu tâtă 
încordarea puterilor însă, French a fost bă
tut și alungat cu mari pierderi. In timp ce 

3000 de Buri se luptau contra a 7000 de 
EnglesI cu suooes, ceilalți Buri au nimicit 
și marele basin de apă, apoi s’au re
tras la Ladybrand între munți, ducând ou 
ei tunurile și oarăle ou munițiă luate dela 
EnglesI.

*
Despre lupta dela Brandfort i se 

anunță agenției „Reuter" din Smaldeel, oă 
Englesii au fost atacați de oomandele bure 
dela Ermelo și Akkerstroom. Englesii erau 
7000 și au avut pierderi forte mari. Răniții 
englesl duși la Smaldeel spun, că lupta s’a 
dat pe îutrâga liniă. Englesii.au atacat de mai 
multe ori, dâr tot-dăma au fost respinși. Bu 
rii au oucerit în lupta acâsta teren însăm- 
nat; ei n’au pierdut decât 9 omeni.

Englesii au pierdut în luptele acestea 
mulțl ofițeri, și anume: 3 morțl, 3 dispă
ruți și vre o 20 răniți.

*

„Newyork Journal" publică o tele
gramă din Bushmankop, după care căpita
nul Reichmann, care a oondus pe Buri la 
Koornspruit, este identic cu căpitanul Cari 
Reichmann din Statele Unite, care asociază 
armatele bure ca atașat militar american.

*
Soirile despre desastrul Englesilor au 

ajuns la Pretoria o’o iuțâlă estraordinară, 
oeea-ce dovedesce, că cei din Pretoria sunt 
în legătură direotă ou câmpul de luptă.

Jidanii sub pază polițienescă.
In dieta provincială a Austriei-de-jos 

deputatul Schneider și soți au făcut o pro
punere, în care oer, ca dieta să deoidă a 
provoca guvernul de urgență pentru luarea 
următârelor măsuri:

Organele polițienesc! să fiă aspru în
drumate, ca să vegheze ou cea mai mare 
trezviă asupra Jidanilor, mai ales asupra 
acelor individl, cari stau în servioiu la 
Jidani său locueso la aceștia; nici o aiaoere 
să nu fiă dată spre resolvare acelor func
ționari, cari sunt Jidani.

Motivarea propuuerii are în vedere 
omorul ritual ca fapt documentat deja, și se 
provâcă la procesele, în care este vorba 
despre astfel de lucruri.

Când s’a cetit motivarea, semitul Ofner 
a strigat: Rușine și batjocură, oă se per
mite cetirea unei astfel de propuneri aici.

Lueger: Acest domn, ce caută aici cu 
astfel de vorbe?

Kick : Mișel ticălos ! Propunerea acâsta 
este o miserabilitate.

Schneider: Ce vre acest jidov gunoiîi?
Sturm'. Nu propuneți așa oeva. Nu vă 

cade nasul de rușine?
Ofner'. Rușine!
Grtgorig: Tupilesce-te jidan bătrân.
Liniștea fu restabilită, după-ce pre

ședintele a îndrumat la ordine pe Ofner.
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Un oraș subvenționat de guvern 
Guvernul unguresc a mers așa departe cu 
„generositatea" sa față de Săoui, încât pen
tru anul trecut 1899 a votat, în chip de 
„ajutor de stat", pentru orașul săcuesc Sepsi- 
St.-Georgiu 21.592 corâne, cari ’i s’au și 
plătit orașului. Pe anul curent, oum spun 
foile ungurescl, asemenea ’i se va vota 
„ajutorul de stat" și astfel an de an tot 
înainte. Pe când dela orașele nemaghiare 
guvernanții unguri pretind nesfîrșite jertfe 
pentru preamărirea neamului lor, ca ridi
carea și susținerea de statue etc., pe atunci 
altor orașe, ai oăror locuitori, fiind-că au 
„fericirea" de-a faoe parte din urmașii Hu
nilor, li se votâză „ajutore de stat!"

Hoți în biserică. In comuna Oisnă- 
diă din comitatul Sibiiului nisoe hoți au 
întrat într’una din nopțile trecute în bise
rica săsâscă cu intențiunea să fure prețiâ- 
sele biserioei. S au păcălit însă hoții, căci 
partea cea mai mare din prețiâse s’au tri
mis la esposiția din Paris, âr o altă parte 
era aședată în cassa de bani la loouința 
preotului. Hoții, de a căror urmă nu s’a 
putut da pănă acum, au trebuit să se mul- 
țumescă cu orucerii aflați în discurile bi- 
sericei.

0 moștenire a Austriei. Din Triest 
se oomunică, că baronul Reinelt, președintele 
de curând decedat al camerei comerciale 
din Triest, din averea sa de 14 milione, 
3 miliâne le-a testat pentru soția sa, âr 
restul de 11 milione statului austriac, că
ruia îi recomandă spre sprijinire mulțime 
de instituțiunl umanitare, între cari și reu
niunile „Crucea roșiă" și „Crucea albă".

Primirea în școla de cadețî din 
Sibiiu. Cu începutul anului școlar 1900— 
1901 (21 Septemvre n.) se vor primi pen
tru cursul I al șcâlei de oadețl cam 40 
elevi, âr pentru celelalte cursuri mai înalte 
primirile se vor face conform locurilor, ce 
vor deveni vacante, însă cu observarea, că 
primirea în cursul IV sunt neadmisibile. 
Condițiunile de primire, cari se cuprind 
mai pe larg într’o broșurică, ce se pâte 
căpăta dela comanda numitei șcâle în preț 
de 40 bani, sunt: aspirantul să fie cetățân 
austriac sâu ungar, de construcția corpo
rală corăspuntjâtore, cu purtare morală bună, 
să se deoblige, că-șl va procura pe spesele 
proprii albiturile necesare, 6 părechl mă
nuși uniforme, 1 părechiă ghete, solvirea 
jumătate a didactrului (de 300, sâu 160 res
pective 24 corâne anual), să aibă minimul 
sâu maximul etății (pentru cursul I dela 
14—17 ani) și în fine să fie absolvat 4 
clase medii (sâu oivile). Trecerea c’un an 
peste etatea prescrisă, în cașuri escepțio- 
nale și după împrejurări se va lua în con
siderare. In ce privesce solvirea didactru
lui, ca punct nou al regulamentului, se 
amintesce, că preoții greco-cat. și gr.-or. 

și preoții evang., cari aparțin armatei co
mune, sâu honvecjimei, și sunt în reservă, 
plăteso pentru oopiil lor numai un didactru 
de 160 corone anual. Petițiunile de pri
mire sunt a-se înainta la comanda șcâlei 
de cădeți din Sibiiu pănă cel mult la 15 
August n. 1900.

Representarea operei „O nâpte în 
Granada." Atragem atențiunea cetitorilor 
noștri asupra foișârei din N-rul nostru de 
astăcjl, oare se ocupă de sujetul operei, pe 
care o va representa Reuniunea nâstră de 
cântări în săptămâna viitâre.

Marina rusescă. o telegramă din 
Petersburg anunță diarului „Magdeburger 
Zeitung", că oonsiliul de miniștri ruseso a 
votat un credit de 50 milione ruble pentru 
sporirea marinei.

Operațiune rară. Tehnica sciinței 
medicale se desvâltă tot mai mult și asi
gură operatorilor succese admirabile. In 
rândul succeselor timpului mai nou jâoă 
un rol însemnat așa numita transplantațiă, 
adecă operațiunea, care înlocuesce părțile 
nimicite ale trupului cu altele nouă. In oli- 
nica profesorului Dollinger a făcut o astfel 
de operațiune un profesor asistent Dr. Zim
mermann la un individ, care în urma unei 
umflături, îșl pierduse un deget. Dr. Zim
mermann i-a pregătit alt deget și l’a lipit 
frumos în locul celui pierdut. Profesorul 
Dollinger a arătat resultatul operațiunei și 
a demonstrat, că nu numai nas, ureohiă ș. a. 
pot fi înlocuite, ci și osul pâte fi transplan
tat dintr’un loc într’altul al corpului.

Câți bărbați sunt în Transvaal. 
După date statistice sigure poporațiu- 
nea bură a Transvaalului este de 160,000. 
Dela 1—15 ani sunt 48,000, dela 15—60 
ani 94,000, âr peste 60 ani 17,000. Dâcă 
vom lua jumătate din acâsta poporațiune, 
adecă numărul bărbaților, vom pută spune, 
oare este numărul celor oe pot să porte 
arma: adeoă 47,000, în oare număr sunt 
socotiți toți bărbații dela 15—60 ani. Din 
numărul acesta trebue să subtragem pier
derile de pănă acum pB câmpul de răsboifi, 
apoi pe oei bolnavi, neputincioși și pe 
aceia, cărora le e3te încredințată susținerea 
ordinei, hrana și tot oe este mai de lipsă 
acasă. Poporațiunea de gen bărbătesc a 
statului liber Oranje dela 15 -60 ani este 
de 23,000 capete, dintre cari însă numai 
14,000 au putut merge la răsboifi. Cu una 
cu alta luat și subtrăgend numărul celor 
cătjnțl, răniții, bolnavii și cei rămași acasă, 
puterea de luptă actuală a Burilor este acjl 
de cel mult 44 — 45,000 omeni.

Un misterios atentat de omor, fia
rele rusescl și polonese aduo scirea despre 
o afacere sensațională de omor în Vilna, 
capitala Litvaniei (Rusia) în nâptea de 15 
spre 16 Martie st. n. Intre orele 2 și 3 
noptea, s’au aucjit strigăte de ajutor desas- 
perate, cari veniau din loouința unui o’vreij 
bărbier cu numele Blondes, strada Tarta
rilor, colț cu strada CurelarI; după puțin

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

0 nopte în Granada.
— Operă în două acte și un tablou. —

Săptămâna viitâre vom avâ plăcuta 
ocasiune a asista la trei representărl a 
frumâsei opere „O nbpte în Granadâu de 
Kreutzer, date de harnica nâstră Reuniune 
de cântări sub conducerea d-lui Gheorghe 
Dima și cu ooncursul benevol al celebrului 
nostru artist d-1 Dumitru Popoviciu și al 
d-șorei Eugenia Moga.

Nu vom căuta a preocupa publicul 
nostru iubitor și ounoscător de musică cu 
aprețiărl anticipative, căci condeiul nostru 
este prea palid și numele Reuniunei și al 
soliștilor prea bun, decât să putem con
tribui ceva prin aoeste șire la suocesul re- 
presentațiunilor din săptămâna viitâre, ci 
ne vom restrînge a ne degagea simpla- 
rnente de datorința nâstră ca publiciști | 
servind publicului nostru oetitor cu o ne- 
pretențiâsă sohiță a piesei, oare va da din 

nou ocasiune Reuniunei uâstre să se afirme 
în plenitudinea forțelor sale.

Opera lui Kreutzer este un idil dră
gălaș, care se petrece în secolul al XVI-lea 
în romanticii munți ai Spaniei și câștigă 
un deosebit farmec pentru noi prin faptul, 
oă eroul acestei acțiuni este un descendent 
al liniei spaniole a dinastiei Habsburgilor.

Libretul este lucrat de Baronul Carol 
Braun după drama lui Fr. Kind și traduo- 
țiunea românâscă nu numai corăspunde tu
turor recerințelor teohnice și musicale, der 
eonourâză în flumsețe, precisiune și sim
plitate cu textul original.

Compositcrul Conradin Kreutaer (n. 
în 22 Nov. 1780 și în 14 Deo. 1849) 
fost dirigent al orchestrei teatrului împă
rătesc din suburbiei losefin al V;enei a 
ajuns la apogeul creațiumlor sale artistice 
tocmai cu acâstă piesă, care deși compusă 
la anul 1834 s’a menținut cu succes pănă 
astăcjl pe scenele de frunte ale lnmei ci- 
vilisate.

Gustul modern a trecut la ordinea 
cjilei peste celelalte composițiunl ale lui 

Kreutzer, singur „O nâpte în Granada" a 
resistat cu succes tuturor vicisitudinilor 
timpurilor și s’a susținut pănă astădl, cu
cerind fără întrerupere publicul prin cali
tățile sale de netăgăduită valâre.

O nemijlooire și sinceritate artistică 
propriă cântecului popor.al, constitue tonul 
fundamental al composițiunei, âr melodiile 
simple și plăcute, precum și instrumentarea 
caracteristică epocei romantice a cuoerit 
și oucerește necontenit, deși singuratice 
părți ale operei au devenit deja de mult 
bun comun al popârelor. Tablourile idilice 
prinse în aocente simple, dâr pline de far
mec, nu înoetâză a cuceri din nou ou forța 
elementară a cuvântului fraged rupt din 
suflet viu.

Fabula e simplă.
Cu ocasiunea unei vânători de curte 

rătăcesce prințul domnitor al Spaniei în 
munții Granadei. Căutând adăpost salvâză 
din ghiarele unui vultur o porumbiță și ca 
prin destin ajunge tocmai la oasa unei 
păstorițe, care îșl deplânge perderea porum

biței sale atât de iubite, căci era un gagiu 
de dragoste.

Gabriela, păstorița, iubesoe ou »rdâre 
pe Gomez, păstorul, care i-a dăruit po
rumbița, âr aoe.sta aflând despre vânătârea 
de curte speră a pute lua de soțiă pe Ga
briela prin protecțiunea prințului domnitor. 
Dragostea lor nu era neconturbată, oăol 
unchiul păstoriței, păstorul și banditul 
Ambrosio a promis mâna fetei tovarășului 
său de meseriă Vasco.

întâmplarea voesoe, ca tocmai prințul 
domnitor sâ readucă păstoriței porumbița 
atât de scumpă, der nici Gabriela, nici îm- 
pregiurimea ei nu sete, oă salvatorul po
rumbiței este toomai prințul domnitor. Fe
ricită mulțumesce păstorița necunoscutului 
vânător, âr eoesta cuprins de farmecele 
nevinovăției sărută pe Gabriela. Tocmai în 
acest moment sosesc bandiții Vasco, Am
brosio și Pedro, cari conduși de obsoura 
lor lăcomia profită de scena intimă, ai 
cărei martori au fost, oi sâ se năpustâsoă 
asupra vânătorului strâin. La intervențiunea 
Gabrielei și cu o pungă de bani domoleBoe 
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timp s’a văcjut o femeiă alergând pe stradă, 
țipând în mod desasperat după ajutor. Gar
distul de ndpte alergă întru ajutor și a ob
servat, că nenorocita victimă sângera din 
două răni, din cari una era la cap, âr cea
laltă la mână. El recunoscu în rănită, că 
era o fată de totă frumusețea, ou numele 
Vinoenția Grudzinsca; venind dela țâră de 
abia de 8—10 cjile a întrat în serviciul 
bărbierului ovreu Blondes. Fata, din causa 
îngrozitârei spaime, n’a putut rosti nici un 
cuvânt, decât borborosi numai, că Ovreii 
dinăuntru au vrut s’o tae. Gardistul de 
nopte a dus pe fată la secția din apropiere, 
âr poliția alarmată a desoins imediat la lo
cuința Ovreului Blondes, însă tote ușile 
erau închise și după somațiunile în regulă 
văcjând poliția că Ovreiul nu vrea să des- 
ohidă — atunci a pătruns cu forța, sfă- 
rîmând ușa dela întrare. In același timp 
intrând poliția înăuntru a întrat și o mul
țime de birjari ovrei și alțl ovrei habotnici 
și împreună cu Blondes au înoeput să se 
lupte oontra poliției. După o bătae crân
cenă, în fine a reușit poliția sâ dobore pe 
Blondes și să-l transporte legat într’o tră
sură la comisariat, unde s’a încheiat cuve
nitul proces-verbal. Declarațiile fetei sunt 
diametral contrari cătâre cu cele date de 
Blondes. Fata istorisesce următdrele: „Eu 
am avut în acea c|i mult de lucru și de 
aoeea m’am sculat așa de vreme, puindu-mă 
să freo podelele. De-odată ușa se deschide, 
întră doi jidani maseațî, dintre cari unul 
înarmat cu un briciu s’a reped’t asupra 
mea. De pe ciorapi am recunoscut în el pe 
stăpânul meu Blondes. Am reușit să parez 
lovitura de morte îndreptată spre gâtul 
meu și am fugit pe stradă. Mi-se pare, că 
îndată ce am început a țipa, a întrat în 
bucătăria mai mulți jidani — însă eu n’am 
mai vădut nimica — fiind fericită, că mă 
aflam pe stradă și scăpată".

Teatril-Edisoil (Cinematograph). Du
minecă, în 8 Aprilie st. n., doue mari repre- 
sentațiunl în teatrul dela Redută din loc. 
Tablouri vivante, cu schimbare de colori, 
unică pe tot oontinentul, funcționând cu 2 
mașini electrice și mărind tablourile foto
grafice cu 4000 deoimetrl pătrațf. Aceste 
tablouri sunt iluminate cu o putere de 
3000 de lumini. Representațiunea e diri- 
giată de profesorul M. Benkâ. Intre cele 
31 puncte ale programului se află și urmă
tdrele: Dansul Dervișilor din India, sosi
rea Țarului în Berlin, cursa bicicliștilor, 
"Miss Nelson, renumita atletă, scene de 
•stradă iârna, atac de ulanî, defilarea arma
tei francese înaintea presidentului Loubet, 
Rrater-ul din Viena, sosirea unui tren de 
persdne în Paris eto. etc. Prețurile pentru 
representația de după amâdl la 4 ore sunt: 
.galeriă 60 cr., fotei 50 or., parchet 40 și 
parter 20 or. Prețurile pentru representa- 
-ția de sără: galeriă 80 cr., fotei 70, par
chet 50, parter 40 cr. Copiii, studenții și 
militarii 30 or. Bilete se pot căpăta dela 
librăria W. Hiemesoh și Duminecă în can
celaria teatrului.

vânătorul urgia bandiților, cari se conjură 
însă în secret a omorî noptea pe vânător. 
Intr’aceea sa ooboră dela munte păstori și 
păstorițe și actul prim se înohee cu o ru- 
jgăoiune de sâră la sunetul depărtat al olo- 
potelor.

în antreact — un tablou scurt —- 
caută vânătorii din suită pe prințul rătă
cit și dau de păstorul Gomez, care le pro
mite a-i conduce prin munți în urma prin
țului.

Actul al doilea se petrece în un cas
tel părăsit, unde petrece prințul ndptea. 
Gabriela avertisâză pe ospele neounoscut 
■despre perioolul ce îl amenință din partea 
răsbunătorilor bandiți. Prințul ia măsuri de 
apărare și după ce apar bandiții omâră în 
luptă pe Vasco și alungă pe Ambrosio și 
Pedro, cari fug văetându-se sub loviturile 
primite dela eroicul prinț.

Păstorii se adună la castel și vână
torii află prințul, urmând calea indicată de 

•Gomez. Toți aduc omagii prințului, care 
iîmplinesce rugarea Gabrielei și a lui Gomez.

Aoesta este conținutul piesei în linia-

Ședința, festivă. Atragem atențiu
nea publicului român din loc asupra urmă- 
torei Invitări la ședința festivă a societății 
de lectură „Ioan Popasu" a studenților 
dela gimnasiu, preoum și a societății stu
denților dela școla comercială gr. or. rom. 
din Brașov, ce se va țină Duminecă, în 
26 Martie st. v. (8 Aprilie st. n.) în sala 
festivă a gimnasiului. începutul la 3 dre 
p. m. Oferte benevole se primesc ou mul- 
țămită. Venitul curat este destinat pentru 
fondurile societăților.

Programul: 1) „Cuvânt de deschidere1*, 
de D 1 Prof. Nic. Sulică, președintele socie
tăților.

2. „Mei Maried’l", marș de P. Mes- 
trozi, esecutat de orohestra soc.

3. „Frumsețea basmelor", disertațiune 
de Ilie Minea stud. cl. VIII. gimn.

4. „Cântec de unire", de Mozart, cân
tat de corul în 4 voci al soc.

5. „Macbeth11, actul II, soena I, de 
Schakespeare, predat de T. Morar, stud, 
ol. III. corn.

6. „Suspinul", vals, de IvanovicI, ese- 
cutat de orchestra soc.

7. „Vespasian și Papinian", dialog de 
I. Negruzzi, predat de I. Montani, stud, 
cl. VIII, gim., și V. Glăjar, stud. cl. VII. 
gimnas.

8. „Fasele de desvoltare ale comer- 
ciului european11, disertațiune de G. Domi- 
lescu, cl. III. corn.

9. „Rugămintea din urmă", de G. 
Coșbuc, deolamată de N. Danielopolu, stud, 
ol. VII. gimn.

10. „Noptea", de F. Abt, cântată de 
oorul în 4 voci al soc.

11. „Pețitorii", anecdotă de T. Spe
ranță, declamațiune comică de G. Gerda, 
3tud. cl. VIII. gimn.

12. a) „Cântec de primăvară", de F. 
Schubert cuartet de violine. b) „Mandoli- 
nen-poloa", (pizzicato) de Desormes, esecu- 
tată de orchestra soc.

Dela Comunitatea de avere din 
Caransebeș.

MercurI în 15 (28) Martie a. o. — 
scrie „Foia Diecesană" — s’a ținut aduna
rea ordinară de primăvară a representanței 
oomunității de avere. După-ce s’a constatat 
presența membrilor, președintele Ilie Cu- 
rescu deschide adunarea în fața d-lui vioe- 
comite Carol de Fialka în calitate de co
misar guvernial substituit.

înainte de a-se trece la ordinea cjilei 
d-1 F. Miiller rogă presidiul să i răspundă, 
cum stă cu fondul de pensiune pentru am- 
ploiații comunității de avere? I-se răs
punde, că pănă ce nu se resolvă cestiunea 
pendentă de guvern, că rămânâ-va admi
nistrarea comunității mai departe sub con
ducerea representanților ei seu o ia guver
nul, pănă atunci nu se pâte faoe nimio în 
causă, de altmintrelea — cjice d 1 presi
dent — s’au luat dre-care disposițîi pentru 
pensionarea oficianților.

Darea de sâmă despre disposițiile și 
întâmplările mai însemnate dela ultima adu
nare încoce, se ia la cunosoință din partea 

mente de tot generale. Asupra părții mu- 
sicale vom reveni după representațiune. 
De ocamdată amintim, ca părți de un efeot 
estraordinar: Romanța vânătorului din ac
tul prim („Sunt vânător și stau sold regeso") 
și aria cea mare din actul al doilea, apoi 
oele două romanțe cântate de Gabriela („Ce 
glas duios pătrunde" și „Când adiă vânt 
de ndpte"), duetul lui Gomez ou Gabriela 
(„Trist pășteam eu a mea turmă") și reci
tativul lui Gomez în entreact, când se în- 
tâlnesce cu vânătorii, cari caută pe prinț, 
preoum și terzetul lui cu vânătorul și Ga
briela la finea actului al doilea („Ce iubi
rea 8trîns unesoe"). Pârtiile corului („Din 
vârf de munți în vale", apoi „Tras’a clopo
tul de seară" și „S’aude glas de corn su
nând"), sunt tot atâtea prilegiurl date co
rului Reuniunei nostre, ca să-și validiteze 
forțele 6ale, cunoscute deja publioului nos
tru dela concertul premergător.

Orchestra o va face-o capela orășe- 
nâsoă, al cărei bun nume n’are trebuință 
de reclamă.

Atât am crecjut de bine a spune pu

adunării. Din acâsta dare de sâmă, oare se 
ocupă amănunțit cu afaceri administrative, 
8oâtem la ivelă, că guvernul a aprobat 
oumpărarea unor intravilane cu 20,000, în 
scopul de a-se zidi edificii necesare pentru 
trebuințele comunității, și cașul cu furtul 
de 14.220 fi. întâmplat săptămâna trecută.

Din soooțile presentate adunării ge
nerale resultă, că venitele comunității de 
avere din anul 1899 sunt 99864'61, âr spe
sele fi. 103964-85 prin urmare anul trecut 
s’a încheiat cu un deficit de fl. 41001'24 
Deficitul acesta însă în faptă nu esistă, 
dâcă considerăm, că comunitatea de avere 
a spesat pe lucruri nepreliminate, dâr in
dispensabile și întărite din partea forurilor 
mai înalte, suma de peste 7000 fl. și dâcă 
ar fi incurs suma de 12700 fl., cu care da- 
torâză societatea de mine și uzine din Ga
lan pentru lemne cumpărate, care sumă în 
înțelesul oortractului abia în anul acesta 
are a se solvi. Averea în bani și hârtii de 
valore la finea anului este fl. 209,179'36; 
âr averea totală fl. 16,949.179'11 — Veni 
tele caselor, ce stau sub administrarea co
munității de avere, la finea anului 1899 
sunt fl. 2872'77, fl. spesele 3255'79; averea 
în bani și hârtii de valore fl. 22,720'63, în 
total fl. 91.514'06. Pe lângă acestea comuni
tatea mai administrâză un fond gimnasial, 
creat de sine, fl. de 41.861'28.

S’au deliberat favorabil propunerile 
comitetului referitore la cedarea, respective 
sohimbul mai multor parcele spre scopuri 
agronomice a împăduriților din comunele 
BorlovenI, Șopotul vechili și nou, Tisovița, 
Topleț, Bogoltin, Corneareva etc., prin ce 
se va satisface înoât-va lipselor de pământ 
a împăduriților din oomunele numite.

ULTIME SUI HI.
Londra, 4 Aprilie. Lui „Times" 

i-se comunică din Bloemfontein, că 
Burii din Oranje se țin mult mai 
tari, de cum se credea. Acțiunea lui 
Olivier, care a ocupat ârășl Lady- 
brand și Tabanchu, este ceva clasic 
din punct de vedere strategic, de- 
ore-ce el a esploatat terenul în de- 
favorul lui Roberts într’un punct 
fbrte greu.

Londra, 4 Aprilie. Duminecă Bu
rii au atacat avanposturile englese 
de lângă conductul de apă, le-au res 
pins și au ocupat înălțimile sudice 
dela Koorspruit. Burii au prins pe 
toți farmerii, cari s’au supus Engle- 
silor, și i-au trimis la Kroonstad ca 
prisonieri.

Londra, 4 Aprilie. Din Capstadt 
se anunță, că o corabiă de trans
port a plecat spre insula St. Elena, 
ducend pe generalul Cronje, pe colo
nelul Scli’el și 1000 de prisonieri Buri.

Pretoria, 14 Aprilie. Tote reser- 
voriile de apă au fost aruncate în 
aer cu dinamită de cătră Buri.

blicului nostru cetitor despre piesa lui 
Kreutzer. Mai amintim aid, că opera acâsta 
se va da de trei-orl în decursul săptămânei 
viitore și anume Marți, în 28 Martie st. v. 
(10 Aprilie n.), Joi, în 30 Martie st. v. 
(12 Aprilie n.) și Sâmbăta, în 1 (14) Aprilie.

Suntem convinși, că publicul nostru, 
precum și cel strein, va apreția pe deplin 
zelul și activitatea Reuniunei ndstre și trei 
case pline vor fi cea mai elocuentă apre- 
țiare a muncei asidue, cu care lucrâză Reu
niunea nostră, ca să-și afirme acel loc în 
lumea musicală, pe care-1 merită pe deplin.

Nu credem a esagera, dâoă predicem, 
că representațiunile operei „O nopte în 
Granada" nu vor fi numai o nouă verigă 
în lanțul triumfurilor Reuniunei nâstre, ci 
și seri, cari oferă publicului nostru plăceri 
genuine estetice, cum rar ne este dat a-Ie 
gusta !

Grăbâscă deol toți, cu mic cu mare, 
oa nimeni să nu scape acâstă rară ooasiuue.

Brașov, Aprilie st. n. 1900.
b-a-z.

Sofia, 4 Aprilie. Principele Fer
dinand a plecat în străinătate alal- 
tăeri.

9) n > sî ksis.
Diferite obiceiuri. Fiă-oare popor 

îșl are eticheta și formalismul său. Există 
în obiceiurile particulare ale fiă-cărei na
țiuni semne, care denotă bine rassa. Trebue 
încă mult timp, pănă se va putea adopta 
un cod universal al manierelor.

Ast-fel: Francesul, Românul când se 
întâlnesc, obiolnueso întrebarea: „Ce mai 
faci?"

Chinesul: „Cum te simți la stomao?" 
sâu „Ai mâncat urez?" „Tchen kno fau 
mie?"

După cum vedem, noi ne preocupăm 
de sănătatea aceluia cu care ne întâlnim, 
pe oând Chinesul nu se gândesce decât la 
stomac, la ușurința de a-1 umplea, sâu la 
greutatea de a-1 satisfaoe:

Arabul dice: „Din mila lui Allach, 
oum sunteți?"

Turcul-, „Să fii sub paza Domnului".
Persanul: „Umbra ta să nu se mai 

mioșoreze."
Egiptenul se interesâză de funcțiunile 

pielei,- astfel el întrebă: „Cum asudl ?"
Rusul, obiclnuesce sărutatul și nu e 

nici un inconvenient, când un bărbat rus 
întâlnind pe stradă vre-o femeiă cunosoută 
a lui, o sărută pe frunte.

Englesul, când se întlânesce pe stradă 
cu vre-o damă cunoscută, se uită țintă la 
ea și dâcă observă, că domna nu pare ne- 
mulțămită de privirea lui, numai atunci 
îșl scote pălăria s’o salute, căci moravurile 
englese nu permit unei femei de a răspunde 
salutului unui bărbat, fără (Consimțământul 
ei de mai înainte!

Germanul imiteză, în aristoorațiă mai 
ales, manierele franoese, sărutând mâna 
damelor; și când doi frați se întâlneso, se 
îmbrățișâză, chiar dâcă s’ar întâlni de 10 
ori pe <ji.

Negrul din Afrioa de Sud, se salută, 
apropiindu șl obraz de obraz.

In câte-va insule din Oceania, indige
nii când se întâlneso îșl scuipă în mâni, și 
apoi îșl frâcă obrajii reciproc.

Sălbaticii din Australia îșl apropie 
unul de altul vârfurile limbilor.

Chinesul se coboră din trăsură, când 
trece pe lângă vre-un înalt personagiii.

Indianul în presența unui altuia, din- 
tr’o castă mai superioră, se proșternă la 
pământ.

Chinesul nu-șl termină scrisorea sa de 
cât prin următorea formulă: „Micul vostru 
frate" și literile, oare represintă acâstă for
mulă sunt de regulă mai mici, decât literile 
din corpul scrisârei; el tratăză pe acela 
căruia îi scrie, cu titlul de „Escelență" și 
de „Binevoitor frate mai mare", cu tote 
că el ar putea avea o etate mai înaintată, 
deoât oel căruia se adresâză. Vorbind 
despre propia lui oasă, chinesul dioe : „aoâstă 
săracă locuință" pe când despre casa co
respondentului său, spune : „un palat" de
și în realitate ea ar fi un bordeiă!

Ea sfîrșitul scrisdrei, declară singur 
că e forte prost și nu întrebuințâza de Joc 
pronumele personal, ceea-ce dă loc la multe 
nonsensuri și încurcături. („Ap. Naț.“)

Pușltin și Țarul. Poetul rus Pușkin, 
plin de datorii, trimise un volum de poesii 
împăratului ou următârea dedicațiă : „Opere 
de Pușkin, dedicate M. S. împăratului Ni- 
colae". — Țarul la rândul, lui îi trimise o 
carte cu filele nescrise, albe, între carl^puse 
mai multe bilete de bancă, cu aceste vorbe: 
„Opere de împăratul Nicolae, dedioate poe
tului Pușkin". Peste puțin împăratul întîlni 
pe poet și-i tjise: „Cum ți-s’au părut poe- 
siile mele?" — „Sire, răspunse Pușkin, vo
lumul întâii! m’a încântat așa de mult, în
cât aștept cu nerăbdare pe al doilea".

Literatură.
A apărut: „ Extras din tarifele de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1OOO11. Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra 
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii. *

Suspin și zimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu". Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)
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0 carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne*. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprâpe cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu*, la librăria N. I. Oiurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
Cărți de rugăcăiuni și predica.

Anghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletăscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora* A. Tcdoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora* A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari oolorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
nerv, onorea Preacuratei Fecibre Maria, pen 
î-------------------------------------------------------  

tru folosul și mângăiareasufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuvântări bisericesc! pe s&rbăto- 
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Iwm Pamu Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitdre la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din Rom'nia.

Cuventări funebrul! și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Pmiiu. cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse dună catechismul lui 
Decharbe, de VusiHu Christ?. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Ebfterescu, 
■nnosoiU atât d - mne în eeroer le româ
nesc! din oumăroseie sale s rieri atât de 
m^duose, inst.ru itiv.e și atâta gust ce
tite. E o «erte mare, de 350 uag. Prețul 1 
fi. 50 cr. (4 lei).

Proprietar: Or.'Aurel fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu SAascr.

veritabile numai dacă se cumpără dela mine, negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. pănă la 14 fl. cr. metru. — Trimise franco și libe
rate de vamă. — Mostre se trimit imediat. 0

G. henneberg Fabricant de măi» (llferait al curți c. 51 r.) ZURICH.

Cursul la bursa din Vâena.
Din 4 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4n/0........................97.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 100.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 • 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60 
Bonuri rurale ungare 4Q/0 .... 92.90 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii......................164.50
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta de argint austr......................... 99.10
Renta de hârtie austr.....................99.—
Renta de aur austr.........................98.45
Losuri din 1860.................................. 136. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.20 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 181.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 227.30 
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.65
London vista.................................. 242.90
Paris vista............................................... 96.40
Rente de corone austr. 4% . . . 90.05
Note italiene...........................................90.25

Cursul pieței Brașov.

Din 5 Aprilie 1900.
Bancnota rom. Cump. 18.92 
Argint român. Cump. 18.60 
Napoleond’ori. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.53 
Mărci germane Cump. 11.70 
Lire turcescl Cump. 10.58 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.—
Vend. 18.70
Vend. 19.26
Vând. 11.40
Vend. 128.55
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.-
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Duminecă în 26 Martia st. v. a c. 
se va ține 1 i c i t a ți ă publică pentru 
arendarea Muntelui Sf. Iiie din ju
dețul Prahova. (România)

Doritorii au ae ae preaente la 
10 ore a. m. in sala de ședințe a comi
tetului parochial dela Biserica Sf. Nicolae.

Brașov, 21 Martie v. 1900.

9U.2-3 Comitetul parochial.

XJZ e r s u. 1 trenurilor
pe îiniiie orientale de căii ferate de stat r. m. valabil din I Oetomv» 180^

fâ a* <18 a e » i r r <1 c a I — Silfoiiii—• Avrîș— ITăgăraș
Tren 
de 

nersdn.

Tov:

Tren
accel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Tren 
de

Tron

nuxt poraân.

Tren 
accel.

Tren 
de

8.30
11.2]

1 33,
3 42
3 68
4 38
5 20
6.43
6.31
7.16
8 06
8 33.
8.10.
9.07

10.14 
1044 
10.56 
11.03 
11 12 
11.34 
11.62 
12.24' 
12.53

1.14
1.45
2.01
2.16
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5 35

8.50
1 55
3 49
5.21
6.39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

1O.08
tr. prs.

0.4<
11.11

12.33
1.08
1.17
1.25
1.34
1 59
2.22

0.45
-R27
11.33

1 48
2.06
3 03
8.46
4 06
4.53
5.32
6.24
6 69
2.05
2.52
4 45
5 38
5 57
6.08
6.19
6 59
7.31

2 10
9.16

11.12
12.47
2.11
2.18
2 50
3 26

4 16
4.52

5 66
6.1 1
6 27
7.26

7.60.
7 52/

8.16
8.32
8.37

¥

S0S« 
pl.

Vienn . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny. .
Oradea-mare .
Mezo-Telegd 
Rev , 
Bratoa
Ciucia , .
B.-Huiedii)
Ghârbău

Clnșni
Apahida
Ghiriș .
Cncerdea
Uiuora .
Vințul de
Aiud

sus

A 
jpl. 
lSO8.

pl
sos.

8.30
5 50

1 50| 7 20
7.10| 1.50

11 36
9.59
8.43
8.38

6 13
6.42
7.16
8.-
3.55
4 40
5,10

11.55

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3 01
3 31
9.10

SOs. 
pi.

Teioș
Crăciun el 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișdra 
HașfaRu 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apeța . .

jțfl.
Iscs.

A

¥ Feldidra • A 5.08SOS. |
pl. J Brașov . . 1 P1-

îsos
5.08
9.27

1 Timiș . .
* 847

1 
¥ Predeal * £& 8.20

SOS. Bucuresol , . pl. 3.15

3/>2
12.54
11.04
10.44

10 7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13 

—✓
4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

4.51
4.20
3.32
2.10

7.47

7 09
6.40

5.23

o.
® S5 
Q u

«33 03
o ?o T,

2 
oi

6 58
6.57
5.11

Tren

accel. persdn.

1.50| 6^20
7.50
6.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

9 23
8.54
8.49

8 23
8.01-
8.00

6.2( >
T25

1.12
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.46
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.69
3.38
3.02
2 36
2 16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
5.20
4 14
3.32
7.45

tr. prs.

2.21
3.57
4.19 

tr. mxt.

4.30
5.22
6.15
8.34

tr. dpr. tr. prs. tren mixt

4 43 11.30 7.10
6.36 12.58 8.50
7.04 1.20 9.15

?£■§
tr.mixt

2.- MS
E ® E e => a > E E 0 2 54

3.59
6.35

1
V

Tren mixt și de pers.

4.-
6 03
6 54
7 52
8 44
9 22

10.11

i 9.10 
|10.28 
£T2 33

1.53 
j 3.02 
§ 3.52 
?• 4 66

4.20
5 35
7 11
Raid
O,re 
Marțn

Sepsi-St». G^eorg - ifiuie-^yiines — (5® a Uimea)
Tren mixt

5 19
4 58
7.10
7.54
8.16
8 55
9 18

10.39
1 35

8.50 3 15
22
4.58
5 43
6.05
6 45
7.08
8.17

11.05
11 57
12 22

1.06
1.32
3.00
5 57

Notă:

9

capul

brașov
Cesdi-Oșorheiu
Bepsi-Sângeorgiu 
Malnaș . .
Băile Mal naș
Băile Tușnad 
Tușnad . .
(due-Sereda
Ciuc-Gyimeș .
însemnate in stâDga etăți

•!> erată ou
Orele

însemnezi 6reie de aopte. — Semnul c«

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4.38
3.20

1.51 6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.47
2 33
1.08
9.50

se ceti de sus 
direcția, încătrău

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân

pl. Copșa mică . 80S. 6.25 9 32 3.25 12.36
Ocna . . . 5.07 8.15 1.56 11.01

•JOS. 1 P1- 4.40 7.41 121 10.30
' Bibuu . . . < 1 ce tr. mixt

61. 1 âoa. 7.33 u a? ce 8 57
Tălmacin mare 1 6 45 Sâ 5 8 04
Avrig . . . 1 6.01 7.15

80S. Făgăraș . . tfl. 3.32 O 4.25

Tr. mia:t și de pers. )

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie
Lec.hința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6.48
5.51
5.—

R< -■

Urc.
Marța

7.30
6.33
4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

e. < :z
1 i’ e2- 
:9.44 
'8.46
7.43
6 52
5.55

Cwerdea — Oțoa’heht — fi&egÎB.-săsesc.
2.08 8.10 3.11 11.01 r F pi. Cucordea . . 808. 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud« ș . . 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Ciptfu . . • 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 sos. -ț

Oșorhei
pl. 5.30 12.25 5..5Q 9.54

6.15 10.42 5.39 pl. J • l sos. 9.00 5.04 9(35
644 12.16 7.17 sos. Begh .-săs.. . pl. 4 k 7.39 3.30 8:05

h I r I s — T u r d a

7 33
7.55

11 - 5.- 10.23 Ghiriș 5.05 10.30 3.20
11.22 5-22 10.45 Turda 4.45 10.10 3.00

7 18 Bej. . 6.65
8.13 EDelea.'i 6.02
9.49 Bistrița 4.381

5.30
5.42

6.06

sos.ui. Sibiiu .
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl

7.10
6 57
6 36

10.09
9 56
9 35

SigfiMșom—Oiioi'âieiu-sScuesc.
Tren mi t Tren mixt

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

4.33
5,14
6.30

1 u ș i si — Ut a 0 a 11 

Clușiu .
Apahida
•Gherla .

6.56 Dej
Zel au

5.36
6.13
4.03 

. 3.36 
ț3.03 
10.41

9 32
9.< 7
7.45
7 10

3 22
Ă64
6.20

8.35 3.—
9.57

10 28 4.45

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

4.14

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33
1.37

Sigliișora . . .
Hașfalen . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

1.32
575712-41
6.49

,13B»a-3 salâe — Klatwa.

4 37
7.28

9 40
12.25

4 36i| Alba- le li a
7 47| Zlatita .

7 22 11.01 6 16
5.— 8 22 3 5'

TiBBsisoa’a — M .-liodna-lAppa.

3 20
7<’8

9 05
12.43

3.15 Timișora .
6 37j M.-Rodna

7 50| 1.05
4 00|9 51

7 2O|
3 32

Brașov
Reșnov 
Zerneștî 5 20 12.05

SS r a s o v — C h eIt)® d 5 - O ș o r Bi e i 11

Pl.

Covasna . . "
C.-Oșorheiu . pl.

Brașovu . . ses.
Prejmerii . .

1

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55
7.04

1.51
1.21

12.30

6.48
6.10
5.0-1 •ă 5 râ

-0 iT
6 49 12.15 4.51

•— — H 1—( 5.37 11.01 3.16
c 

r-4 nd PL.
4.58 10,.22 2.27

în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre 
merge trenul.
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ț
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9

) I A

o

• 6

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

inst.ru

