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Mamelucii se ptirs în mișcare.
E lucru prea bine cunoscut, că 

la noi astăc|i autonomia comitatensă 
este numai cu numele, numai o um
bră de autonomiă și că de fapt, mai 
ales în comitatele cu poporațiune 
mixtă, nu se petrece nimic fără de 
soirea și învoirea guvernului. Așa a 
fost în periodul Tisza, așa a fost sub 
Banffy și așa este și acjt

Este o urmare firâscă deci ca 
politica, ce o urmăresce guvernul să 
afle tot-dâuna răsunet și aprobare în 
adunările representanțelor comita- 
tense.

Și nicăirl p6te nu a lucit stăua 
guvernamentală întotdâuna mai tare, 
ca în comitatul Timișului, ceea ce 
esplică, cum tocmai acest comitat a 
Inaugurat în flilele acestea o mișcare 
de aprobare a politicei ministrului- 
președinte Coloman Szell prin stereo
tipa votare de încredere.

Nu vedem nimic surprinzător în 
faptul, că se votăză de cătră un co
mitat încredere ministrului-preșe- 
dinte. Ceea-ce însă ne face totuși se 
dăm de astă-dată atențiune mani- 
testațiunei de încredere a congrega
ției comitatului Timiș este, că în 
legătură cu acesta s’a pus o ces- 
tiune, care ne interesăză în deosebi.

Decă între motivele moțiunei 
de încredere, ce a propus’o în amin
tita congregațiune membrul ei br. 
Iuliu Ambrozy, se Zice, că jninistru- 
președinte Szell este „propovădui
torul adevăratului liberalismdecă 
se Zice, că „a pus în prospect re
forma administrațiunei așa, ca prin 
ea să se asigure statul national ma
ghiar că mai departe devisa, ce 
a enunciat’o ca ministru-președinte, 
„drept, lege și dreptate" — „a ese- 
cutat’o și a adus’o la valore în viața 
practică cu mână sigură" ; că și „în 
activitatea sa în municipii, ca și în 
totă țera a procedat cu tact și unde 
a fost de lipsă cu energiă pentru a 

potoli palierele și a produce o li
niștire generală": tote acestea mo
tive aduse înainte, ca sprijinităre a 
votului de încredere, ni-ar fi lăsat 
indiferenți. Căci, ce se putea aștepta 
mai puțin dela mamelucii din comi
tate? Dâr ultimul motiv al amintitei 
moțiuni, — și e caracteristic, că a 
fost lăsat tocmai la urmă ■— ne face 
să fim cu mai mare luare aminte la 
semnalul, ce s’a dat în Timișora 
pentru o mișcare de manifestare a în- 
crederei în actualul ministru-preșe
dinte, din sinul comitatelor.

I-se atribue în acest ultim punct 
lui Coloman Szell marele merit, că 
în calitate de ministru de interne 
prin realisarea politicei sale de na
ționalitate, ce a enunțat’o ca mi
nistru-președinte, punendu-o în praxă 
în municipii, ar fi deșteptat în sîuul na
ționalităților sentimentele încrederii 
și ale legăturilor comune și ar fi apla
nat drumul spre înțelegere.

Acâsta afirmare, cuprinsă în 
moțiunea de încredere, câștigă o 
deosebită și viuă ilustrațiune prin 
faptul, că membrul camerei magna
ților Dr. Iosif Gall, a fost cel din- 
tâiu, care a luat cuvântul după pro
punător, lăudând într’un discurs mai 
lung, aplaudat de mameluci, în ge
nere activitatea ministrului preșe
dinte și în special „norocita sa po
litică față cu naționalitățile."

Este dâr sistem în acțiunea prin 
care mamelucii d-lui Szell voesc să 
tragă și naționalitățile, și între aceste 
firesce în primul rând pe Români, 
în corul celor ce se închină lui Colo
man Szell. Și acesta face să fim cu 
atențiune la cele ce s’au petrecut în 
adunarea din Timișora.

Moțiunea de încredere, firesce, 
a fost primită și încă „unanim," cum 
anunță foile unguresc). Seim, că Ro
mânii sunt de tot slab representațl 
în acesta adunare. Cu tăte aceste, 
e forte dureros, că nu s’a afiat de 
față nici unul, care să fi arătat, că 
acel br. Ambrozy spune un neadevăr 

când afirmă, că politica de naționa
litate a lui Szell, a deșteptat senti
mente de încredere în sinul națio
nalităților.

Dâr ne mărginim aZl numai de 
a semnala incidentul din Timișora 
mult semnificativ pentru activitatea, 
ce o desfășură afli guvernul după 
culise, și ne reservăm a reveni în 
deosebi asupra acestor uneltiri, cari 
nu mai au nici măcar farmecul nou
tății, căci s’au petrecut și sub Tisza 
și sub Bauffy, fără a ave nici un re- 
sultat, precum nu vor avâ resultat 
nici acuma.

Monarchul Francisc losifîn Berlin
Agenția „Wolff" din Berlin, a adus 

soirea, că M’ajestatea Sa monarchal Fran- 
oisc Iosif șl-a anunțat sosirea sa pe diua 
de 5 Maiti la curtea germană, pentru-ca 
în 6 Maid să fiă de față la serbarea decla
rării de majoren a principelui moștenitor 
german.

In Viena soirea a produs surprindere 
plăcută și visitei monarchului nostru la cur
tea din Berlin i-se dă o deosebită însem
nătate, deore-ce în pasul acesta se vede o 
nouă întărire a legăturilor dintre monar- 
chia austro-ungară și imperiul german. Mo
narchul Francisc Iosif va fi îusoțit în că
lătoria sa și de contele Goluchowski, mi
nistru comun de esterne.

Din Berlin se anunță, că visita mo
narchului a produs surprindere. Ea nu este 
numai un simplu act de curtoasiă și cu 
tote-că în cercurile curții germane se ac- 
centubză, că visita monarchului nu este, 
decât o reîntorcere a visitei, ce i a făcut’o 
împăratul Wilhelm la Budapesta, totuși ea 
are un caracter eminamente politic, ceea 
ce dovedesce și împrejurarea, oă Franoise 
Iosif va fi însoțit în călătoria sa și de mi
nistrul de esterne contele Goluchowski.

„Berliner Tageblalt11 vorbind de visita 
acăsla elice, ea se faoe cu totul pe ne
așteptate și o numesce surprincjfltâre în cel 
mai mare grad. Foia germană scrie, că de 
sigur se va face tot posibilul de a-se lua 
acestei visite caracterul politic, la totă în

tâmplarea însă este ceva estra-ordinar, că 
un monarch de 70 de ani s’a hotărît la o 
astfel de călătoria. Este, dice, fbrte apro
piată ■ presupunerea, că evenimentele, ce se 
petrec în peninsula Balcanică dau prilej mo
narchului austro-ungar să schimbe câte-va 
păreri ou aliatul său din Berlin. Prin 
aebsta Germania va fi pusă ărășl în posi- 
ția puțin de invidiat, de a lua rolul de 
samsar cinstit. De Austro Ungaria — con
tinuă „Beri. Tagbltt" — ne lbgă un con
tract de alianță pe mulțl ani, în a cărei 
respectare nimănui nu este iertat a-se în
doi, îndată ce va fi vorba de un casus foe
deris. Față cu Rusia nu ne lăgă, ce-i drept, 
un astfel de contract, dăr este în interesul 
nostru să stăm bine cu ea. Trebue dăr să 
băgăm bine de semă, ea în mijlocul pre- 
tensiunilor din drbpta și stânga, să aflăm 
calea de mijloo corectă.

Și celelalte diare germane sunt de 
părere, că visita monarchului Francisc Io
sif la Berlin, trece marginile unui simplu 
act de curtoasiă.

România și conferența dela Haga.
MiercuiI s’a împărțit în Camera ro

mână proiectul de lege pentru ratificarea 
deoisiunilor luate în conferența dela Haga. 
Etă textul lui:

Art. unic. — Guvernul este autorisat 
a ratifica și, dboă va fi trebuință, a face 
să se esecute convențiunile și declarațiu- 
nile conferenței internaționale pentru pace 
dela Haga, semnate Ia 17 (29) Iulie 1899, 
și anume:

I. Convențiune pentru regularea pe 
cale paclnică a conflictelor internaționale;

II. Convențiuuea asupra legilor și usu- 
rilor răsboiului pe uscat;

III. Convențiune pentru adaptarea la 
răsboiul maritim a principiilor convențiunei 
dela Geneva din 22 August 1864;

IV. Declarațiune relativă la interdic- 
țiunea, pe timp de 5 ani, de a arunca pro
iectile și esplosive din înălțimea balonelor, 
său prin alte noue moduri aualoge;

V. Declarațiune relativă la interdic- 
țiunea între buințărei proiectilelor, ce au de 
scop unic de a răspândi gazuri asfixiante 
seu deletere;

VI. Declarațiune relativă Ia “intqrdic- 
țiunea întrebuințării glbnțelor, care se lă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Flora si Floriile.*» “
De 6?.. JPopa.
(Urmare).

In tbte vremurile și în tbte țările 
flbrea a fost simbolul ncu'&pXriv al frum- 
seții. „Florea, dice Ang. de Gubernatis, 
n’a fost admirată numai pentru frumsețea 
sa, ca pbtră nestimată a regnului vegeta), 
ci a fost adorată întot-dăuna ca simbol al 
fecundității. Astfel, în cosmogoniile indi
ene, apărea de-asupra apelor lotus ul ves
tejit, fibre de viață și lumină. Sbrele, luna 
și stelele sunt flori ale grădinii cerescl, 
rada sorelui este o trestiă înflorită, care 
orescend în ape alimentbză focul sacrificiu
lui ; fulgerul e o ghirlandă de flori asvâr- 
lite de Narada. Carul luminos al 4euhfi 
Kuvera este o fibre. Din arcul său Kama, 
deul amorului, aruncă flori în loc de să
geți*)...  ț)eii indieni se anunță prin flori;

*) Eminescu zugrăvesce pe Kama în urmă- 
tore'e admirabile versuri: 

flbrea este simbolul nemuririi. Florile pe 
capul (jeilor nu se vestejesc nicl-odată. 
ț)eii nu numai se anunță prin flori, ci fac 
să și crbscă flori în drumul lor și când rîd 
și când vorbesc, flori cad din gura lor"**).

In viața de tote cjilele, ca și în cult, 
fldrea jbcă un rol forte însemnat. Cei amo- 
resațl și mai ales oei logodiți flori îșl tri-

E1 veni copilul mândru 
Călărind pe-un papagal, 
Avend zimbetul fățarnic 
Pe-a lui buze de coral.

Aripi are, er în tolbă 
El păstreză ca săgeți 
Numai flori înveninate 
Dela Gangele măreț.

Puse o flore atunci în arcu-i, 
Mă lovi cu ea în pept, 
Și de-atuncl în ori ce nopte 
Plâng pe patul meu deștept.

Cu săgeta-i otrăvită
A sosit ca se me certe
Fiiul Cerului albastru
Și-al Ilusiei deșerte.

**) Angelo de Gubernatis, La Mytho'logie des 
plantes, pag. 145.

mit. Trandafirul în genere este mesagerul 
amorului. Cei vechi aveau și proverbul fe- 
rentes flores aut stulli aut amatores. Fldrea 
însoțesce pe om în tote acțiunile vieții 
sale, dela nascere și pănă ia mbrte, în 
stare normală ca și de smintire a minții, 
la oraș ca și la țeră. Pănă și bătăile sunt 
une-orl de flori. Sfântul sore, când răsare, 
flori aduce în pola sa:

Nopte bună, sdre sfânt, 
Până mâne, ndpte bună, 
Mâne, er vom fi ’mpreună 
Tu să rîdl și eu să cânt. 
Mâne pănă ’n ijorI te scolă 
Adă flori d’argint în pdlă 
Și le-așterne pe pămeni***).

Dbr, ca simbol al vieții, al vieții tre- 
cătore, destinul său este sourt. Astfel florea 
și în special trandafirul, simbolul tinereței 
vesele și sburdalnice, une-orl piere înainte 
de vreme****).  Și atunci Malherbe cântă 
celebrele-i versuri:

Mais elle btait du monde ou les plus belles 
[ohoses

Out le pire destin;
Et rose, elle a vdou ce que vivent les roses, 

L’espace d’un matin.

Primăvara chiar, când totul în na
tură renasce, când totul e veselia și feri
cire, e simbolisată printr’o flore. In cultul 
creștin flbrea îșl are importanța sa. Se duo 
flori la ioonele sfinților și mai ales la cea 
a Maicii Domnului, se duc flori pe mor
minte. Flbrea la urechiă este semnul ade
văratei fericiri populare. Esistă și un lim- 
bagiu al florilor.

IVa urma.)

Ostentata oculis illico dona rapis.'
Quam longa una dies, aetas tam longa rosarum,

Quas pubescentes iuncta senecta premit. 
Quam modo nascentem rutilus conspexit Eous,

Hanc rediens sero vespere vidit anum. 
Sed bene, quod paucis licet interitura diebus,

Succedens aevum prorogat ipsa suum.
Collige virgo rosas, dum flos novus et nova pubes

Etmemor esto aevum sieproperare tuum.
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țese sâu se turtesc ușor în oorpul omului, 
preoum sunt glânțele cu cămașe esteridră 
tare, a căror cămașe n’ar acoperi în între
gime miezul glonțului, sâu cari ar fi pre
văzute cu tăieturi.

Ministrul afacerilor streine, I. N. Laliovari.

In cestiunea liturgiei maghiare.
Corespondentul din Oradea-mare al lui 

„Budapesti Hirlap.1* oomunieă arestei foi 
câte-va împărtășiri, ce fiice, că i-s’au făcut 
din partea unui „distins bărbat**  al bise- 
rioei rom. cat. cu privire la cestiunea în- 
trodueerei limbei maghiare ca limbă litur
gică în bisericile gr. cat.

„Distinsul11 bărbat catolic a spus, că 
Sântul Soaun află mult mai importantă 
acestă cestiune, decât să hotărască curând 
asupra ei, și chiar de ar hotărî, acâstă ho- 
tărîre cu greu ar putt fi favorabilă eererei 
deputațiunei, care a fost fiilele trecute la 
Roma. Vaticanul nu va permite limba maghiară 
ca limbă liturgică, căci prin acesta ar pă
cătui în contra unității bisericei rom. cat., 
care înaintea lui trebue să fiă cel mai înalt 
punct de vedere.

„Greco-catolicii de limbă maghiară 
pot și acum a se ruga în limba lor, pot 
să cânte, ba unde oredincioșii sunt Maghiari 
(dâr nu renegați! — Trad.) predicatorul e 
dator a predica unguresce. Din punct de 
vedere național așa-dâr s’a satisfăcut, uni
tatea limbei liturgioe însă nu se pote des
compune.

„împrejurarea, că și greco-cetolioii 
folosesc limba română ca limbă liturgică 
nu este deplin clarificată (sic!) Când na
țiunea română din schismă (?î) s’a reîn
tors (??) în sînul biserioei rom. cat., papa 
li-a dat decret, că nu-i va sminti în ve
chile lor obiceiuri. Acest favor li-l’a dat, 
fiind-că era vorba de convertirea unei na
țiuni întregi. Pe basa acestui decret folo
sesc greco-catolicii limba română, ca și 
cum și sub schismă ar fi folosit aceea 
limbă, der dâoă în adevăr au folos t’o, ori 
nu, nu este dovedit; se pote însă, că limba 
română simplamente s’a furișat în liturgiă 
(sic!) Așa-dâr dâcă Românii se foloseso de 
limba română pe-o basă nu deplin corăs- 
pundătore regulelor, de aoi nu urmâză, ca 
S.-tul Scaun din Roma să permită încă o 
limbă liturgică...“

A arătat după acâsta „dinstinsul“ ca
tolic, oă niol din punct de vedere național 
n’ar fi bine a introduce limba maghiară în 
bisericile gr. cat., căc.I atunci și Slavii ar 
cere introducerea limbei slavice, ceea ce 
nu li-ar fi spre bucuriă Maghiarilor. Dintre 
Români, fiise, forte puțini s’ar alătura la 
biserica maghiară, Rutenii însă, cari acum 
merg pe cea mai bună cale a maghiari- 
sărei, s’ar rupe în două părți: jumătate 
s’ar alătura la biserica maghiară, âr ju
mătate ar oădâ pentru veciă jertfă rusi- 
ficărei.

Tarul la Mosc va.
9

Din Constantinopol vine scirea, că în 
cercurile diplomatice de acolo se vorbesce 
despre un nou plan al Țarului. Se fiice 
anume, că dsorece între Porta otomană și 
Rusia afacerile ourente au fost de-ocam- 
dată resolvate, ambasadorul rusesc Sinovjev 
va pleca săptămâna viitore în concediu și 
va merge direct la Moscva, la Țarul, care 
va renunța la călătoria în Crimea și va 
petrece sărbătorile Pascilor în vechia ca
pitală rusâscă Moscva. După acâsta va face 
o scurtă oălătoriă în străinătate. La Moscva 
Țarul va învita pe toți representanții nobi- 
bilimei rusescl, ca să le comunice lucruri 
forte însemnate.

Un diplomat, care este introdus în 
tainele curții rusescl, fiice că convocarea 
sărbătorâscă și formală a nobilimei, este un 
•cas rar. Asta nu s’a mai întâmplat, decât la 
1812 (resboiul lui Napoleon I), la 1853 (răs- 
boiul din Crimea) și la 1876 (în fața răs- 
boiului Rusiei contra Turciei) când Țarii 
de pe atunci au comunicat nobilimei eve
nimentele mari, ce au să urmeze. Amin
titul diplomat se întrăbă, că ore și Țarul 
Nieolae II are astfel de planuri? Opinia 
publică din Rusia e înclinată a crede, că 

un curent important începe a ocupa te- 
rem în Rusia, ceea-ce îndâmnă pe Țarul 
Nicolae, ca mergând la Moscva să-și des- 
fâșure planul politicei sale viitâre.

Pressa europână eomentâză în diferite 
chipuri oălătoria Țarului la Moscva. Fapt 
este, că de-un timp încoce autoritățile mi
litare rusescl schimbă între ele telegrame 
șifrate, âr la ord n mai înalt acoper ou 
tăinuirea telegramele, cari vorbesc despre 
mobilisare. Ofițerii armatei rusescl nu mai 
capătă de un timp'nodce concediu și li-s’a 
dat ordin strict, se nu se depărteze nici 
pe un moment.

„Neue Freie Presse*  primesoe din 
Moscva o telegramă, în care se fiice între 
altele, că Țarul va petrece în Moscva pănă 
la sfîrșitul Pascilor răsăritene. El va fi în
soțit de cei mai înalțl dignitarl dela curte 
și s’au pus în vedere mari sărbărl. In cer
curile bine informate domnesce părerea, că 
la Moscva se vor face importante decla- 
rațiunl politice, din care causă atât în cer
curile diplomatice, cât și în pressă și în 
straturile poporului s’au răspândit diferite 
faime despre călătoria Țarului. Unii ored, 
că Țarul va începe o acțiune în interesul 
risboiului din Africa, deore-ce e genarală pă
rerea, că afil Englesii sunt urgisiți în Rusia 
Presupunerile acestea însă nu sunt basate 
și se crede mai mult, că scopul principal 
al călătoriei Țarului se reduce la strîngerea 
legăturilor dintre curte și nobilime.

R&sboiul din Africa sudică.
Norocul i-a părăsit ârășl pe Englesl. 

Nu numai telegramele din isvor bur, oi 
chiar soirile sosite din isvor engles nu mai 
vorbeso acum de altceva, decât despre 
grava și primejdiosa situațiă a armatei lui 
Roberts. Armata englesă este ou desăvîrșire 
imobilă, ba ar fi chiar un noroo pentru ea, 
dâcă ar pută să stea liniștită și nesupărată 
în Bloemfontein.

Este acum o hmă de fiile, de când Ro
berts a întrat cu mare alaiu în Bloemfon
tein. Setos de gloriă și mărire a făcut în 
capitala statului Oranje pe principele dom
nitor și eu o adevărată superbia de prinț 
a primit aici pe cei ce au mers să i-se în
chine. O săptămână întrâgă nici n’a făcut 
alt-ceva, decât să guste din nectarul glo
riei. Când șl-a adus însă aminte, că n’a 
întrat în Bloemfontein, ca să jubileze și 
bancheteze, ci să mârgă mai departe, a 
vădut, că s’a înșelat amar în prevederile lui.

*
Burii n’au stat pe loc. Ei au încun- 

jurat din trei părți marea armată englesă 
și burgherii. cari se legară ou jurământ, că 
nu vor mai ridica arma contra Angliei, au 
început să se pună de-odată în mișcare. In 
urma acâsta Roberts a trebuit să-și îm- 
prăsoie armata în tote părțile, ca se „pa- 
cifice“ statul liber Oranje. A trimis mul
țime de trupe spre sud, pe cari însă Burii 
le-au împresurat și la Sannasport au nimicit 
aripa stângă, apoi i-au bătut și respins 
avangarda la Brandfort. Catastrofa acâsta 
l’a îndemnat pe Roberts să-și rechieme 
trupele trimise la sud, ca să întărâsi-ă la
gărul principal din Bloemfontein. Dâr Burii, 
șirețl s’au sooborît după spatele lui Ro 
berts ataoând și forțând la capitulare tru
pele englese rămase în urmă.

La Reddtrsburg, în apropierea căii- fe
rate Bloemfontein-Oapland, Burii au puB 
mâna pe 646 Englesl. La sud Burii vor 
să se unâscă, ca să taie linia de comuni
cația a lui Roberts cu Capland. Și așa de 
o săptămână și mai bine e o continuă lupt.ă 
între Buri și aripele armatei lui Roberts, 
în oare timp acesta n’a pierdut mai puțin 
ca 1225 de omeni. Numai la Sannasport, 
în apropierea instalațiunilor conductului de 
apă, Euglesii au pierdut 389 de omeni, 
toți căfiuțl în captivitate la Buri.

*
„Daily Mail*  fiice într’un raport, ce-1 

primesce diu Bloemfontein : Armata en
glesă a fost adusă în starea acâsta neplă
cută în urma lipsei de cai. Nu este primul 
cas în acest răsboiu, că lipsa de pregătiri 
i-a dus pe EoglesI în pericol și este greu 
a spune, câte jertfe de sânge și de milione 

va plăti națiunea britică pentru aceste 
greșeli. E absolut sigur, că divizia oălă- 
reță a lui French este atât de slabă în 
urma pustiirei cailor, încât ar fi ceva cu
tezat a susține, că mai pote să înainteze.

*
Despre catastrofa, ce i-a ajuns pe En

glesl lângă istalațiunile conductului de ar ă 
dela Bloemfontein, agenției „Reuter**  i-se 
comuuică următărele amănunte din Brand- 
fort cu data de 6 Aprilie:

Vinerea trecută nâptea generalul bur 
De Wett a primit scirea, că forța armată 
britică, ce ținea ocupat Taba Nehu, a pă
răsit acăsta posițiă în urma înaintării despre 
sud a generalului Olivier. De Wett s'a 
decis să prindă trupa englesă. După un 
marș minunat de roptea a ajuns dela 
Amla kopje la instalațiunile de apă spre 
nord dela rîul Modder. Armata cnulcsă dur- 
mia liniștită fără paze. De Wett ridioâ numai 
decât o bateriă și 1500 omeni ai săi au 
ocupat punctele strategice, ce se ridicau 
în jurul Englesilor. Trupele dela Kroonstad 
și Bloemfontein ocupau posițiă pănă la 
gara orașului și sub vad. Când se făcu 
bine fiiuă, De Wett a dat semnul și tunu
rile bure vărsară șrapnele și obuze asupra 
Englesilor. O panică grozavă întră în En
glesl. Ârtileriștii alergară la tunuri și ni- 
suiau spre o posițiă mai depărtată, spre 
mai marea bucuriă a ostașilor dela Vri- 
burg și Bethanie. Acești Englesl înaintară 
prin focul de pusei al Burilor. Englesii nu 
se deșteptară încă bine din zăpăcâla lor, 
De Wett îșl încurajâ soldații și el însuși, 
fără a fi acoperit, porni spre posițiă En
glesilor. Intr’acees o bateriă englesă nisuia 
spre o coloniă, pe oarl o țineau ocupată 
Burii. Burii'n’au dat nici o pușcătură pănă 
când Englesii nu ajuns la depărtare de 30 
yarde. Atunci un foc puternic au descărcat 
Burii asupra lor. Caii și lunarii englesl că- 
(fură rânduri pe rânduri. Burii oranj enl au 
luat 7 tunuri.

După o altă telegramă din Pretoria, 
Burii au luat 11 tunuri.

— 29 Martie.

„Kultliregyletu-ul din Ungaria nor
dică a ținut fiilele acestea’ o adunare trei- 
lunară în Neutra. După raportul presidiu- 
lui „kiilturegylet“-ul acesta a susținut în 
cuartalul espirat 38 de „kisdedovurlu, a 
ajutorat 2 școle, a înființat două biblioteci 
publice, a întemeiat o bibliotecă centrală 
și o altă bibliotecă ambulantă. In luorarea 
acesta a sa a fost ajutat cu bani dela 
stat. Anume, ministrul de culte și instruc
țiune publică a „milostivit1* acestă reu
niune înființată pentru maghiarisarea ne
norocirilor Slovaci cu 1000 corone „ajutor 
de stat“ și o altă miie de corone tot ca 
„ajutor de stat“ a dăruit’o special pentru 
înființarea de biblioteci poporale. Așa se papă 
banii contribuabililor. Moșiile )i-se licitâză 
pentru dare, ca să aibă guvernul cu ce pro
mova interesele maghiarisării.

Medic român în Transvaal. Am 
fost adus la rândul său soirea, oă cunoscu
tul medic român dela băile din Mebadia, 
d-l Dr. Al. Popoviol, a mers în Transvaal, 
unde a condus spitalele de câmp ale Bu
rilor; acum, după cum ’i-so anunță din 
Lissabona fiiarului „.N. P. J.“, d-l Dr. Po- 
povicl se va reinforce înourend în patria 
sa. D-l Dr. Popoviol, se fiice, într’o con
vorbire a sa, oe a avut’o în Lissabona cu 
unul dintre membrii eoloniei ungare de 
acolo, a fiis între altele, că Burii n’au des- 
curagiat nici un moment în lupta lor dreptă 
și că însuflețirea pentru răsboiii în Trans
vaal este în crescere. Nenumărate persone 
din Pretoria, bărbați tineri și bătrâni, mi 
litarl și negustori au declarat d-lui Dr. Po
povic!, oă ei nu se lasă, pănă când nu vor 
asigura iudependența republice! bure. „Să 
dureze răsboinl ani întregi, curagiul nostru 
totuși nu se va mioșora", astfel îi declară 
d-lui Dr. Popoviol generalul Bota. Spune 
d-l Popoviol, că la reoouparea înălțimilor 
dela Spionskop, unde d-sa a fost martor 
ocular, oă Burii au arătat o bravură uimi- 

tore. 442 de Buri s’au aruncat asupra a 
2500 Englesl și i-au respins. Durere numai, 
fiice medicul Popoviol, că în Africa s’au 
lățit o mulțime de bole infectătore, caii 
este mare temere, că vor fi aduse și în 
Europa. Credem, că d-l Dr. PopovicI va 
publica mai pe larg amintirile sale din 
Transvaal.

Platină în Carpați. O foia budapes- 
tană anunța, pe basa unor inf’ormațiunl, oe 
fiice, că le-a primit dels specialiști oompe- 
tențl, oă în partea de mâfiă-fii a munților 
carpatini din Ardeal s’a aflat platină. S’au 
făcut studii și cercetări geologice și s’a 
ajuns la credința aprope desâvîrșită, că 
acâstă parte a Carpaților e forte bogată în 
acest rar metal nobil, despre care se cre
dea pănă acum, că se găsesce numai în 
munții Ural.

Esundărl în Ungaria. Din Șopron 
se scrie, că în urma esundărei rîurilor, 
mai multe comune din acea împrejurime 
sunt sub apă, âr altele sunt fârte amenin
țate. Chiar în Șopron au trebuit să fiă go
lite locuințele aflătâre prin pivnițe. Se fiice, 
că pănă acum fiece comune sunt sub apă. 
Paguba se socotesce la un milion fi.

Numiri. In locul d-lui general M. 
Vlădeseu, demisionat, a fost numit pe fiiua 
de 1 Aprilie, șeful Cassei militare a M. 
Sale Regelui României d-l general Var- 
tinde actual comandant al regiunei întărite 
Focșani Nămolosa-Gralațl. D-l general Toll, 
actual comandant al diviziei de artileria în 
Galați, a fost numit comandantul regiunei 
Focșanl-Nămoldsa și Galați, âr d-l colonel 
Stoica a fost numit comandant al diviziei 
de artileriă din Galați.

Darul Țarului. Din Paris se anunță, 
că fiilele acestea a sosit acolo generalul 
rus Mostavenlco, oare a predat din partea 
Țarului un dar forte prețios orașului Paris. 
Acest dar representă harta Franciei lucrată 
în bas-relief și împodobită cu petrile cele 
mai prețiose. Rîurile sunt marcate cu pla
tină, oceanul cu pâtră lazură, âr orașele cu 
pietri scumpe. Parisul este maroat prin un 
diamant mare și forte prețios. Interesantul 
dar se va putâ vedea la esposițiă.

Cai secuestrați. Se seie, că firma 
Hauser & Comp, din Viena oumpâră d9 
prin Ungaria cai pentru armata englesă 
din Transvaal. De câte-va luni numita firmă 
terguesce în orașul Teresiopol mulțime de 
cai pentru Englesl și pănă acum le-au și 
liferat vre-o 6000 cai. Finanții însă au vă- 
muit oaii cu 600 corone; firmei Hau
ser i-s’a părut prea mare acâstă sumă 
și a recurs la direoțiunea financiară din 
Zombor, care, în loc sâ reducă taxa de 
vamă, a urcat’o la 16,000 corone. Când 
deoisiunea direcțiunei financiare a sosit la 
Teresiopol, oficiul de dare de aoolo a se
chestrat caii destinați pentru arjnata en
glesă din Transvaal. Firma Hauser a'ape- 
lat la ministerial de finance.

In consuna Fărău se va da în fiiua 
a treia de PascI o producțiune declamato- 
rică-teatrală urmată de dans, în casele preo
tului de-acolo. Venitul e destinat în favo
rul bisericei. Iuceputul la 7 âre sâra. In
trarea: 50 cr. de personă, 1 fl. 20 cr. de 
familia.

Fdmetea în Indii. In camera comu
nelor, din Londra, cestiunea atât de îngri- 
jitore a fometei, de care sufere anul acesta 
mai mult ca nicl-odată, populațiunea din 
cea mai mare parte a districtelor din India, 
a făcut obiectul unor desbaterl forte inte
resante. Deputatul Wedderburns a propus 
sâ se alcătr.âscă o ccmisiă care să faoă o 
amănunțită anchetă asupra căușelor cari au 
adus fometea în Indii. Propunerea acâsta 
însă, pusă la vot, a fost respinsă cu 155 
voturi contra 72 și în locul ei s’a admis 
aceea a lui Max Ivers, prin care Camera 
îșl esprimă adânca ei compătimire pentru 
suferințele Indiei și prin care se lasă gu
vernului grija de a face orl-ce modificări 
va crede de ouviință, în organisarea pro
prietăților și a sistemului de industrie pen
tru a diminua consecințele fometei și ciu
mei. Ministrul Indiilor, Hamilton, a recu
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noscut, că fometea din anul acesta e cea 
mai grozavă din câte au fost îu secolul 
acesta, dâr mortalitatea e mai mică, grație 
măsurilor luate de guvern. A relevat, că 
prin desvoltarea rețelei de căi ferate, ali
mentele sunt mai eftine, și că prin lucră
rile esecutate în timpul de nevoie, s’a dat 
de lucru la cinol miliâne de locuitori. Gu
vernul Indian va continua cât mai mult cu 
■estensiunea liniilor ferate, va îngriji de iri- 
gațiunea părților mai seoetose și va lua 
tote măsur.le pentru-ca populațiunea indi
ană să aibă o ocupațiune cât mai com
plexă.

Lire false, pilele acestea s’a vScjut 
pe stradele Oradiei-marI un domn îmbră
cat îuțr’o lungă manta de colore galbenă 
și cu o barbă strajnică. Vorbia italienesce 
și în protocolul ospeților dela otelul unde 
era încuartirat îșl scrisese numele astfel: 
„Vitore Salvatore impressaria Venezia11. 
Mercurea trecută se presentâ la banca eco
nomică și industrială și rugă cu curtoasiă 
pe cassar să-i schimbe vre-o 2000 de lire 
ou bani austro-ungarl. Aci însă nu i-au 
schimbat banii. S’a dus la o altă cassă de 
schimb și aci arăta mulțime de bani stră
ini, dicend zimbind : „Nu pot face niol un 
pas cu lirele mele14. Nici aici însă nu i-a 
succes a schimba banii și încă în aceeași 
di se depărta din Orade. In cjiua următore 
sosi la poliția din Orade o telegramă dela 
polifia din Arad, în care se cerea urmări
rea lui „Vitore Salvatore14, deârece acesta a 
.schimbat la „patriotul14 Wallfisch Armin din 
Arad 2000 lire, despre cari s’a constatat 
mai târcjiu, oă tbte sunt false. De urma 
pungașului nu s’a dat pănă acum.

0 nopte în Granada.
— Representațiunea de erî sera. —

Săptămâna „serbărilor de musică14, 
precum dice apelul lansat de comitetul Reu- 
niunei nostre de cântări, s’a început într’un 
-ceas bun și prevestesce succese strălucite, 
precum strălucită a fost reușita serei de 
erl, a premierei operei „O nbpteîn Granada14 
românesoe în Brașov.

Numărâsele cununi de flori, aplausele 
furtunâse, aolamările entusiaste, au fost tot 
atâtea probe, că representațiunea de erl 
sără a satisfăcut și cele mai esagerate aș
teptări. Onâre și reounoscință distinsului nos
tru profesor de musioă, d-lui George Dima, 
care a sciut să aducă viață nouă în Reu
niunea nâstră și să dea în timp relativ 
•scurt de tot probe atât de elocuente pentru 
vitalitatea Reuuiunei nostre și înaltul ei 
nivel musical sub o conducere pricepută 
și conscientă.'

Fără esagerare putem cJ10ei oâ s®ra 
•de erl constitue un eveniment musical în 
viața societății nostre și gloria acestei seri 
se răsfrânge asupra întregului popor ro
mânesc.

Sala literalmente îndesuită de public 
•răsuna de aclamațiunile publicului răpit de 
plăcerea estetică cum nu prea ni-se dă să 
gustăm în Brașov. Durere, că sala și scena 
redutei nostre orășenescl este atât de puțin 
■oorespundătore scopului său, încât publicul 
•este espus ia adevărate suferinde fisice în 
urma ventilațiunei de tot primitive, dâr 
ctoomai entusiasmul viu, cu care a persistat 
publicul în oiuda tuturor miseriilor fisice 
■ne dă proba deosebitei compensațiunl mo
rale oferite prin representarea operei.

De astă-dată s’a putut vedâ și cât de 
■strimtă și nepotrivită e scena Redutei, care 
numai cu multă economiă de spațiu putea 
cuprinde întregul cor în paguba jocului 
-scenic și al arangiamentului pitoresc al fru- 
mâselor peisage, ce ne oferă romantica 
operă a lui Kreutzer.

Alt teatru și altă soenă s’ar fi potrivit 
la representațiunea de erl, care întrece fără 
îndoială cu mult nivelul celor mai bune 
representațiunl cu cari eram aici deprinși.

Partea leului a avut’o fără dor și pote 
distinsul nostru artist d-1 Dumitru Popovid. 
Cu vocea-i plină și sonoră, ou artistica mo
dulare a vocei și cu jocul plin de viâță a 
cuoerit deja din primul moment inimile as
cultătorilor. JD-1 PopovicI a însuflețit prin 
joou-i dramatic rolul cam prea sentimental 

al Vânătorului din vremuri romantice, adu- 
eendu-1 astfel în deplină consonanță cu 
gustul modern, care a trecut la ordinea 4’1®' 
peste prea multa efusiune de sentiment și 
prea puțina acțiune, caracteristică epocei, 
în care a scris Kreutzer opera sa. Prin fe
ricita împreunare a notelor celor mai sen
timentale cu eroica consciință de sine a 
bărbatului încredut în puterile sale și arma 
sa ni-a creat celebrul artist un Vânător, care 
încă multă vreme va susțină pe scenă opera 
lui Kreutzer și va constitui o verigă nouă 
în lungul lanț al succeselor străluoite obți
nute de d-1 Dumitru PopovicI.

Recitativul și aria cea mare din ao- 
tul al doilea cu jocul viu și intim și cu 
bogăția tonurilor, cari când se lingușeau ca 
bârea dulce a primăverei, când cresceau ca 
furtuna ce se apropriă și când se iabeau 
cum se isbesce de st.ânoă valul sbiciuit—a 
emoționat adânc, încât a ținut minute păn’ 
ce s’a putut reculege publicul din emo- 
țiune. Aria Vânătorului în aotul prim, pre
cum și melodiăsele reoitative au dat oca- 
siune d-lui PopovicI să se presente publi
cului în oompleta splendore a forțelor sale. 
In semu de admirațiune a primit o fru- 
măsă coronă de argint, oferită de Reuniu
nea de oântărl.

O problemă de tot grea a avutd-șăra 
Eugenia Moga (Gabriela) chiămată a cânta 
și juoa alăturea cu un oelebru artist și 
suntem ferioițl a constata, că d-șăra Moga 
a resolvat ou plin suoces acâstă problemă. 
Cu vocea-i puternică și escelent instruită 
și cu jocu-i plin de farmec a făcut pe Ga
briela atât de drăgălaș, încât nici nu ne venia. 
a crede, oă avem de a face cu un prim de
but scenic, oi eram seduși a presupune în 
fața nostrăo artistă deja consumată. Sigu
ranța și preoisiunea în cântare și joc au 
fost surprindătore. Frumâsele romanțe și 
scenele ou Vânătorul și cu Gomez au secerat 
aplause bine meritate. D-ra Moga este o 
elevă a d-lui George Dima și servesce spre 
onore distinsului nostru profesor de musică. 
Publicul a răsplătit gentila cântăreță cu 
corone și coșuri de flori.

In rolul lui Gomez am revă4ut pe 
mult aplaudatul solist dela concertul din 
Februarie, oare cu vooea-i, deși ceva, in
dispusă, s’a susținut cu deplin sucoes la 
înălțimea rolului său. Scena și duetul cu 
Gabriela în aotul prim și scena ou Vână
torii în antreact au secerat aplausele una
nime ale publicului. Deși încă numai în sta
diul de pregătire pentru cariera de artist, 
am admirat în purtătorul rolului lui Gomez 
o voce plină și puternică cu modulațiunî 
dulci și subtile, care ne îndreptățesce a 
pre4ice tînărului oântăreț un viitor frumos, 
dâcă va persista ou seriositate și zel neîn
fricat în șcâla musicei. Gomez este de-ase- 
menea un elev al d-lui G. Dima. Publioul 
a răsplătit pe oântăreț cu o frumâsă co- 
rână de flori.

Cei trei bandiți, Vasco (d-1 Oancia), 
Pedro (d-1 Dr. Stinghe) și Ambrosio (d-1 
Victor Branisce) s’au achitat onest de rolurile 
lor. Toți elevi ai d-lui G. Dima, au satis
făcut pe profesorul lor. Remarcăm îndeo
sebi pe lângă cântarea precisă jocul suooes 
al bandiților, care a oulminat în lupta ou 
Vânătorul dm aotul al doilea.

Corul Rj uniunei nâstre, pe lângă fru
mosul aspect, ce-1 servea grupul de păstori 
și pătorițe pe Bcenă, a fost la înălțimea 
numelui bun, pe care și-l’a eluptat Reu
niunea nostră de cântări în scurtul timp, 
de când a ajuns sub oonducerea d-lui 
George Dima. A fost un tablou frumos, 
când în actul prim coborîau dintre stânci 
drăgălașele păstorițe însoțite de păstori, 
cântând veselul cor păstoresc, fir finalul 
actului prim, rugăciunea de sâră, a fost 
plină de efect. Asemenea și finalul actului 
al doilea a fost o încheiere deamuă de stră
lucitul suoces al representațiunei întregi.

Pagubă, că scena strimtă nu ofere 
destul spațiu, ca drăgălașele nostre păsto
rițe să ieasă pe deplin la ivâlă cu farmecele 
lor prinsa în fantasticele costume de păs
torițe. Dâr p6te e mai bine așa, căol cine 
scie cât de imens ar fi numărul acelora, 
cari după representațiune ar pleca cu ini
mă palpitândă oăutând alinare în strofa 
Vânătorului:

Simt o dulce desmierdare 
Ca de-o dină-s săgetat 
Și de sdrtea ei legat.

De-o deosebită frumsețe și precisiune 
au fost duetele, terțetele, quintetele și en- 
samble-ul. Remarcăm îndeosebi duetul Ga- 
brielei și Vânătorului din aotul prim („Pri- 
virea-țl înfocată14), apoi quintetul cu ban
diții („O pungă plină14 și „Cum arde a ei 
față14) și terțetnl între Gabriela, Gomez și 
Vânător („Ce iubirea strîns unesoe14).

Dâr nu mai încerc a descrie deliciul 
representării de erl, căci nu este cu pu
tință a-1 prinde în cuvinte. A fost o sâră 
prea frumosă, decât se se pâtă desorie. 
Norocul e, că Reuniunea nostră de oântărl 
a avut, fericita ideiă a mai da de două-ori 
representațiunea și astfel vom vedâ și au4i 
aievea ceea-ce condeiul nu pâte spune.

Mâne, Joi, va fi a doua representa
țiune și Sâmbătă în 1 (14) Aprilie ultima. 
Deci la dulce revedere.

Brașov, 11 Aprilie st. n.
b—a—z.

Noul calendar rusesc. Riarele 
germane află din Petersburg următârele:

Iu cașul când Țarul va confirma pro
iectul comisiunei instituite pentru revisuirea 
calendarului iulian, Rusia, care de vâcurl se 
află înapoia Apusului în ceea-oe privesce 
măsurătorea timpului, va merge de aci îna
inte cu o di seu două înaintea lui. Noul 
proiect de calendar purcede dela ideia, că 
Rusia nu pote rămâne mai departe pe 
lângă calendarul „păgân14 iuliaD. Ea nu 
pote primi însă nici pe cel gregorian, de 
ore-ce papa Grigorie, în introducerea aces
tuia, nu s’a'referit la data nascerei lui Ohristos, 
ci la anul 325 după Christos, anul când s’a 
ținut conciliul dela Nicea. Pentru a sârba 
sărbătorile creștine la adevăratele lor date, 
papa ar fi trebuit să se refere la epoca 
nascerii Mântuitorului și în anul 1582 să 
stârgă 12 dile în loc de 10 din oalendarul 
iulian. Dâcă Rusia vrâ să adopte acum o 
nouă măsurătore a timpului, nu trebue să 
cadă în greșâla papei de'a Roma, ci trebue 
să primâscă un calendar, oare să fiă supe
rior celui gregorian, să fiă la înălțimea sci- 
inței moderne, dâr în același timp să se 
afle în deplin acord cu datele creștine. De 
aceea ccmisiunea instituită la societatea 
astronomică rusă, propune următorul ca
lendar :

Anii obiclnuiți vor ave 365 de 49c, 
âr cei visecțl 366. Ga ani visecțl vor fi 
considerați, ca și pănă acum, toți aceis, a 
căror cifră se împarte fără rest prin 4, cu 
escepțiunea aoelor ani, a căror cifră se îm 
parte fără rest prin 128: acești ani sunt 
socotiți ea ani obiclnuiți. Acest mod de 
măsurătore formâză un calendar așa de 
apropiat de adevăratul an solar, încât abia 
în 100.000 ani pote resulta o erore de 24 
de ore. Dâr fiiind-că acestă distanță de timp 
e în afară de orl-oe periodă istorică, se pote 
afirma, oă calendarul proiectat coincide cu 
calendarul solar și corăspunde, ea nici unul 
altul, tuturor pretențiunilor vieții burghese 
și sciinței actuale. Afară de acâsta, dâoă 
se purcede dela epoca nesceriilui Christos 
basa măsurătorii creștine a timpului, pare 
necesar a stabili datele după acâstă epocă, 
adecă a schimba datele anotimpului astfel, 
ca diua primăverii și a ecquinocțiului să 
cadă în aceeași di, în care a cădutînanul 
nascerii lui Christos. Atunci a cădut la 23 
Martie, după actualul stil Iulian la 9 Martie. 
Astfel trebue șterse 14 4'10> spre a se pune 
în acord datele de acum ou acele ale anu
lui nascerii lui Christos. Mai departe anul 
1920, fiind-că se pote împărți fără rest prin 
128, trebue consi4erat ca an obicinuit, Dâcă 
Apusul nu va urma pe Rusia în acâstă 
reformă calendaristică, pănă 1920 vom fi 
cu o 4i înainte, âr dela 1920 cu două 4'1® 
înaintea calendarului gregorian.

In sfîrșit oomisiunea propune, ca noul 
calendar să fiă numit „Nicoiaitic14, âr nu
mele lunei Martie, dedicătă 4®ului păgân al 
răsboiului, să fiă preschimbat îu „Mira (pacea) 
spre a eternisa amintirea conferenței dela 
Haga, convocată de cătră Țarul Nicolae.

ULTIME SCIKi.
Vie,na 10 Aprilie. Ministrul co

mun de resboiu a cerut în budgetul 
pentru scopuri militare un credit 
estraordinar de llmilione, hr pentru 
marină 16 milione. Introducerea tu
nurilor cu tir repede s’a amânat 
pănă la 1902, înse proiectul pentru 
sporirea contingentului de recruți se 
va depune deja la tbmnă pe biroul 
parlamentar din Viena și Budapesta.

Londra, 10 Aprilie. Ț)iarele pu
blică telegrame despre lupta lui 
Plumer la Ramatlabam cu Burii. 
Inimicul a prins numeroși soldați, 
doi majori și trei căpitani englesi, 
pe cari i-au transportat la Pretoria.

Lângă Wepener a fost erl o 
mare luptă, care s’a sfîrșit cu pier
deri considerabile de ambele părți. 
Tunurile Maxim ale Burilor au se- 
verșit mare pustiire în șirurile en- 
glese.

Bruxella, 10 April. Din Pretoria 
se anunță, că în lupta dela Brand- 
fort au fost omoriți și răniți 600 En
glesi, er 800 au fost făcuți prisoner}.

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:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

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

Pentru România si străinătate:
3

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.

g® II 32 $ 12.
Velocipedid în resboiul anglo- 

bur. Deși în Transvaal drumurile sunt forte 
rele, Burilor totuși le prind bine velocipe- 
dele. Pe velooiped cursorii se folosesc de 
pusei sistem Mauser. Sentinelele sunt pos
tate unele de altele la distanță de 40—50 
chilometri și orl-ce însciințare se pote în 
grabă răspândi în tote părțile prin ast-fel 
de cursori. S’a întâmplat, că ducând noptea 
un cursor o însciințare lui Joubert, a ob
servat, că se apropie un tren panoerat. 
Cursorul a alergat din răsputeri la sentinela 
din apropiere, spunându-i, că trenul se 
apropie. Toți soldații buri au alergat la 
linia ferată, au stricat șinele și astfel au 
prins întreg trenul. De-a)tă-dată nisce lăn- 
cerl englesi au alergat âre întregi după 
nisce cursori bicicliștl, cari eu fost trimiși 
din tabăra lui Cronje pentru a cere ajutor. 
La început era pe aoi, ca lăncerii să pună 
mâna pe bicicliștl, dâr după o jumătate 
de oră bicicliștii se depărtară atât demult, 
încât abia mai au4iau glânțele șuerând pe 
de-asupra lor.

Corespondentul pe câmpul de res- 
boia,. Săptămâna trecută a murit în Lon
dra Jiaristul franoes Forbes Arhibald, care 
s’a făcut cunoscut mai ales pentru descrie
rile sale ca corespondent pe câmpul de 
răsboiîi. A fost ca corespondent a) 4iarului 
„Daily News*  în răsboiele din: India orien
tală (1874), răsboiul sârbo-turc (1876), răs- 
boiul ruso-româno-turo 1877/78, și ’ntr’o 
mulțime de răsbbie. Etă cum dice el, oă 
trebue să fie un corespondent pe câmpul 
de bătaiă : Să cunoscă tote limbile euro
pene, afară de acâsta câte-va limbi asiatice 
și africane; să scie oălări pe tote animalele, 
începând cu jirafa și pănă la cloțan; timp 
de-o săptămână să suporte fâmea și să nu 
dormă; nu-i permis să cunâscă obosâla; 
trebue să ghîcâscă sfirșitul luptei înainte; 
trebue să fiă bucătar, chirurg, croitor și 
multe de tote; frica să-i fiă străină.

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, 
binevoi^scâ a-1 reînoi neamânat 
ca se nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administratiunea
„Casetei rffii,aMsiIvaaaieiii
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
«fiâan Biragov, 

se pot procura următorele cărți:
Pentru comercianțî funcționari și 

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

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

„Curs complet de corespondența 
comercială61, de [. O. P._iv>ț‘i. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomanHațiunl și acreditive: scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la șoola comercială | 
auperidră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pâte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

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

A eșit de sub tipar Al doilea capi
tol din contabilitatea duplă, de I. C, 
Panțu. Acesta nouă broșură <conține: afa

cerile de credit cambial și afacerile de bancă.
La creditul cambial s’a introdus o afa

cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încbeerile lu
nare și îneheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la miel afaceri, cari 
durâză trei și șese luni, arătându-se înch.ee- 

o ooooooooo

nQ /O O O O O O O O O u o o o o a o o o o o A
XX

<£> jA-vsm onbre a recomanda on. public
fabricatele nbstre recunoscute ca fbrte X.

solide și durabile pentru costuimirl ȘÎ pardiseiirl, X
O* lucrate fbrte fin și solid. X <9

Postavurile și Stofele nbstre de Loden pentru sport, Xk 
z economi șt țeranl. X

___ QTOFE pentru Uniforme de oficerl și ainploiațl, 
Pleduri penttu bărbați, plapome, și Cov6re,
IW* soi tote asortiment bogat. 'IM z

Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară, Ar 
cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și 

ieftin, â ne cerceta cât mai numeros. f
' / « ACu totă stima ir \<-

wiiiinBLiti sckierg /-a- $& A ofabrică de postavuri, Brașov. UlA

| rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară- 
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, in registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone -ț- 10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu“ și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu : la Librăria arcliidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorio Masor.

. . 97.25-
93.65-

101.—
99.80
98.—
92.70-
93.75

. 265.—

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur ,austr. . .
din 1860. . . .

99.10-
98.95-
98.45

186.50-

CwrsuS la bursa din Vâena.
Din 10 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0. . .
Renta de corone ung. 4°/0. .
Impr. căii. fer. ung.. în aur 4'/20/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4V2°/0 . 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/o .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 116.75- 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 228.35 
NapoleondorI.......................................... 19.26
Mărci imperiale germane. . . . 118.40'
London vista..................................... 242.72'/2
Paris vista....................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.90
Note italiene............................................... 96.25

Cursul pieței Brașcui.
Din 11 Aprilie 1900.

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

18.90 Vend. 18.94
18.70 Vend. 18.80
19.10 Vend. 19.18
11.20 Vend. 11.30-

253.— Vend. —.—
118.40 Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Mersul tren urilor
pe liniile orientale ale căii ferata cta stat r. u. valabil din I OctomvH

Tren
do 

persdn

8.30
11.21
1.33
342
3 58
4 38
5 20
5.43
6.31
7.16
8 06
S33.
8.50
9 (-7

10.14
10 44
10.56
11.03
11 12
11.34
11.52
12.24 '
12.53

1.14
1.45
2 01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5 35
6 13
6.42
7.16
8.-
3.65
4 40
5,10

11.55

Tren
aceel.

Tren 
mixt.

8.50
■ 1 55

3 49
5.21

5.10
8.00

6.39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

tr. prs.
■ UI.
11.11

12.33
1.08
1.17
1.25
1.34
1 59
2.22

7 22
12.20

1.15
2.21
2.67 
4.00 
4.59 
6.13'
7.04
8.40
9.09 

1040 
11.25 
11 40
11 49 
' 1 59 
12.29
12 55
1.80“
2.07
2.29
3.11
3.31
3.46 
4.08
4 45
5 27
5 47
6 12
7.58
836
9.09
9.40

10.25
11 -
12.26

1 11
6.15

Tren
do

persdn. ««ccol.

5.45 
TT 
11.33

1 48
2.06
3 03
3.45
4 06
4 53
5 32
6.24
6 59
2.05’
2 52
4 45
5 38
5 57
6.08
6.19
6 59
7.31

Tren

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4 16
4.52

5 55
6.11
6.27
7.26

7.50.
7 52/

8.16
8.32
8.37

v
sos. ( 
pl.

Viena , 
Bndapegfs 
Szolnok 
P.Ladâny.

Oradea- mare

Mezo-Telegd 
Rev .
Bratca
Ci u ci a .
B -Huiedin
Ghârbâi.-

Clnșm

Apahida
Gbinș .
Cucerdea
Uiudra .
Vințul de 
Ai ud

Copșa-m 

Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra 
Hașfa.lău 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apața .

8 30
5 50

1 50
7.10

9.12
7.44
7.02
6.37

Tren lrsn 

mixt persdn.

7 12
6 21

0.26

4.5i
3 30
4.58
3. 5
2.20

5.24

5.02
3.37
a.ue

12.56
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.56
12.34
1 .56
11.35
11.14
10.55
10.24

V iei cb ora ■ 1 5.58
’<18. .
nl 1 Brașov . . { P'“ 5.U8

Isos 9.27
j Timiș . . A 

’ 1 8 47
V Predeal . 1

A 8.20
SCS. Bucuresci . . pl. 3 10

Tren
aceel

7 20

Tren 
de

Tren 

aceel. pOrg(5n,

1.50 6.20
1.50 7.50 6.20

11 36
9.59
8.43
8.38

7.47

5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

7 09
6.40

12.52
12.20

5.23 
<S-J

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8 23
8.0b
8.00

7 34
7.08
6 56
6 54
6.41
6 20

cd 
a u 
<D

4.51
4.20
3.32
2.10

i» c </ afl_ 8-

« al 
o m
O

o 
X<D 

oi

3.25
1.12

11.32
11.17
10.42

1 0.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2 86
2.16
1.44 I
1.26 I
I. 06 I

12.49
12.18
11.40
11.33
II. 16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
6.20
4 14
3.32
7.45

£ Avi’ig— KfiigiYi*.

ren mixt și de pers.

J tr. prs. tr.dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt trdprt. tren de persdn
2.21 4 43 11.30 7.10 t'UDșa mică . dOs. 6.25 9 32 3.25 12.35
3.57 6 36 12.68 8.50 OcnH . 5.07 8.16 1 56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.15 ■8.

Sîbiiu . . . 1P1- 4.40 7.41 1 21 10.30
tr. inxt. cd tr.mixt

1. 0) 
câ t- 

>1 Q

tr. mixt
4.30
5.22 al

 Ma
rț

 
V

in
er

ea
 

m
un

le
ă. 2. -

2 54
A

Tălmnciii mare
j sos. /n 7.33

6 45
8 57
8 04

6.15 t 0
z 3.59 Avrig . . . 6.01 O > 7.15

8.34 6.35 V MOM. Făgăraș oL 3.32 0 '' 4.25

'1 u V «! Ș - 81 ei 4 w 4 — 8 t r i ț a

Tr. mirrt și de pers.
4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11
0>>o

Marța

Mureș-Ludoș . . .
Z a u . . . , , .
Țagu-Budatelic
St. Mihaiu de câmpie 
Lechiuța .....................
Ș.-Măgbiări?ș .
Bistrița...................

6.48
5.51
5.—

R. J

7.30
6.33

8 e p s i - S t. - e o g- — Oaic-dyianes — (JPaflanea)■
Tren mixt

Ciro.
Marța

4.51
3,42
2.47
2.01
1.16

«Dwcefl'dea — 4^<»B’hejha — gftegh.-săsese.
2.08 8.10 3.11 11.01 pi. Cpcerdea . a 8U8. 6 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud< ș . . C 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Cipău . • 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 sos. -ț

Oșorhei
f .1.

• l sos.
5.30 12.25 5.5.0 . .'9.54

5.15 10.42 5.39 pi. J 9.00 5.04 9.35
6 44 12.16 7.17 9 SGS. Begh.-săs.. . pl. b 7.39 3.30 8:05

h i r i s — T ii r «1 a

7 33
7.55

11 - 5.- Ghiriș 10.30 3.2010.23 5.05 9.12
11.22 5-22 10.45 farda 4.45 10.10 3.00 8.52

S i E) i s br — 4 i s ii ă d i e.
5.30
5.42
6.06

2.15
9.27!
2.51

pl. Hibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
, Cisnădie pl

7.10 10 091
6 57 ~9 56
6 36 9 35

gigbișabm—^dwrbesit-secasesc,
Tren mi t Tren mixt
~3 22 11.08 Sighișdra . . . 9.51 5.32

3.54 11.3^ ilașfiileu . . . 9.02 4.54
6 20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

9 40 7 181 Bej. . 6.55 3 18
10 37 8.13 B mlear. 6.02 2.33

112.01 9.49 Bist: lt« ■1.3«| 12.59

4.33
5.14

Cliișiu . .
Ț Apahida . ■ 0

5.35
6.13

9.32
9.(7

6.30 I Gherla . . . J 41'3 7.45
6.56 9 Dej . . • V» , 3.36 

ț 3.03
7 10

Zelau . . • 10.41

ABB»a-0ia3îe — KSatua
4 37 9 40 4 36|| Alba-lulia 
7V8 12 25 ~L47| Zlatna .

7 22 11.01 6 16
5— 8 22 3 50

Tren mixt
5 19
4.58

8.50 3.15
22

7.10 11 05 4.58
7.54 11 57 5 43
8 16 1222 6.05
8.55 1.06 6 45
9.18 1.32 7 08

10.39 3.00 8.17
1 35 5 57

8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4 38
3.20

1 5> 6.48
6 50

8.35 3. -
9.57

10 28 4.45
4 14

6.49 1.32
KT" 12.41

OreleNotă:
însemneză ârele de odpte. — Seuonui <■

brașov . . , 
Cezdi- Oșorheiu 
Sepsi-Sângeorgiu 
Malnaș . . .
Băile Malnaș . 
Băile Tusnad . 
Tușuad . . . 
Cinc-Sereda .
Ciuc-Gyimeș . , . , . u.»u
insem» ate in stânga stațiunilor .--unt a se ceti de sus 

■B3- arată ou oapul direoția, înoătrău

Brașov
Râșnov
Zernești 5 20 12.05

Timișoira — M .-Kodna-SAppa.
3 20 9 05 3.15 Timișora . 7 50 1.05 7 20|
7 08 12.43 6 37'jl M.-Rodna 4 0O 9 51 3 32

18 b* b «» v — C Ii e..z ti i " O s o r li e i ii _____________ •
pl.5.19

5.53
8.50
9.33

3.15
8.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.<'5
8.53 1.37 6.50

Brașovn . . sos.
Prejmerii . .I 7Sepsi S. Georg. |

v Covasna . . “
80S. C.-Oșorheiu . pl.

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

6.48
6.10

I 7.04 12.30 5.0’-
1 -O »r.

6 49 12.15 4.51
b.37 11.01 3.16

ci
^-4*5  p-

4.58 10..22 2.27
în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sas. — Numerii 
merge trenul.

încuadrațl cu linii mai negre

9

V

)

)

(

$

I
9

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


