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„Corespondență politică" din Viena 
într’o ediția deosebită despre viito- 
rea visită a monarchului nostru la 
curtea din Berlin, este viu discutată 
de întrâga pressă europenă.

In fond nu e nimic surprincje- 
tor în faptul, că împăratul Francisc 
Iosif face o visită aliatului seu la 
Berlin; și încă cu atât mai puțin, 
cu cât era la rândul seu se întorcă 
visită împăratului Germaniei. Mul ți 
însă găsesc un moment estraordinar 
al acestei visite în alegerea ocasiu- 
nei pentru a o face, âr mai vârtos, 
că se face tocmai acuma, când par 
a se pregăti însemnate evenimente 
în lumea mare.

La serbarea declarării majore- 
nității prințului de cordnă german 
Wilhelm, care la 6 Maiu a. c. îm- 
plinesce 18 ani, era de ajuns după 
obiceiul vechii!, ca monarchul nostru 
se fiă representat printr’un membru 
al casei domnitbre. Decă cu tbte 
acestea Majestatea Sa s’a decis a 
asista în persbnă la serbare, ca amic 
intim al împăratului Germaniei, cum 
die oficioșii din Berlin, atunci — 
așa judecă mai toți — visită acesta 
trebue [să aibă și un scop politic, 
ceea-ce resultă și din împrejurarea, 
că Majestatea Sa va fi acompaniat 
la Berlin de cătră ministrul de es- 
terne Goluchowsky și adjutantul ge
neral Paar.

întâlnirea celor doi împărați 
câștigă o deosebită importanță poli 
tică, decă vom avă în vedere, că 
tocmai acuma se pregătesce o schim
bare în constelația politică euro- 
până, în urma evenimentelor în 
Africa de sud și al întâmplărilor 
mai nouă din tote continentele, ce 
stau în legătură directă seu indi
rectă cu resboiul anglo-bur.

Călătoria reginei Victoria în Ir
landa; călătoria Țarului Nicolae la 
Moscva, unde se aștâptă, că va face 
înaintea nobilimei rusesci nisce enun- 
ciațiunl de mare importanță poli

tică; soirile neliniștitdre, ce vin din 
peninsula Balcanică și mai ales din 
Bulgaria, al căreia principe, se <Țice, 
că vrea să încheie o convențiune 
militară cu Rusia, pentru care scop 
a trimis la Petersburg pe ministrul 
său de resboifi, Papricow; aspirațiu- 
nile Bulgariei de-a dobândi procla
marea de regat a țărei și deplina 
independență, precum și aspirațiu- 
nile lor față cu Macedonia; în fine 
atitudinea Rusiei în Asia, mobilisă- 
rile ei de probă, cari au insuflat 
mari îngrijiri Englesilor și atitudi
nea Franciei, care sub pretextul unei 
regulărl de graniță tinde a deveni 
stăpână peste Marocco: tote aces
tea și încă multe altele, cum este 
călcarea neutralității din partea Por
tugaliei, — prin servilele ei în- 
voeli cu Anglia pentru a-i ușura 
acesteia purtarea resboiului cu Burii, 
sunt evenimente, cari dau destul 
prilegifl pentru întâlnirea și sfătui- 
rea între cei doi împărați ai triplei 
alianțe.

Acum au început a se face din 
tote părțile comentare, care dintre 
tote aceste întâmplări au causat mai 
mult și mai de-aprbpe călătoria mo
narchului nostru la Berlin. Ba unele 
foi din Austria susțin, că întâlnirea 
monarchilor, dela Berlin, ar sta în 
legătură și cu politica interioră aus
triacă.

Acâsta este greu de admis, cu 
tote acestea nu se pote nega, că 
alianța cu Germania și intimitatea 
raporturilor cu ea influințeză mult, 
deși numai indirect și asupra mer
sului politicei interibre austro-ungare.

Comentariile ce se fac în Ger
mania și monarchia nbstră asupra 
viitorei visite împărătesei nu nâgă 
importanța ei politică și în cea mai 
mare parte declară, că acesta întâl
nire are de scop a crea nouă ga- 
ranțe pentru pacea europână. fia
rele inspirate din Viena, ca și cele 
din Berlin, susțin, că causa întreve
derii dela Berlin nu este nicidecum 
vre-o încordare ce s’ar fi produs în
tre Rusia și Austro-Ungaria din pri

cina Bulgariei, și că aceste două pu
teri stau încă și acum pe basa în
țelegerii dela 1897 de-a apăra îm
preună status quo în Orient.

Decă în adevăr așa stau lucrul 
rile, se va vedâ în curând. Faptu- 
însă, că se discută așa de mult 
eventualitatea unor nouă încurcături 
în peninsula Balcanică dovedesce în 
de-ajuns, că situațiunea generală e 
neliniști țâre.

Pressa maghiară e de părere, 
că visită lui Francisc Iosif la Berlin 
este o garanță a susținării stărilor 
actuale în Peninsula balcanică și că 
mai are de scop a contribui la sus
ținerea bunelor raporturi nu numai 
cu Germania, ci și cu Rusia.

Vom vedea, dâcă contele Go- 
luchowski va fi destul de dibacii! a 
dobândi un astfel de resultat în si
tuațiunea de față.

Monarchul Francisc losif la Berlin.
împăratul Wilhelm a adresat urmă- 

torea telegramă primarului din Berlin:
„Dela împăratul Franoiso losifam pri

mit scirea îmbucurătore, că are de gând 
a ne visită pe împărătâsa și pe mine în pri
mele dile ale lunei Maift. Convins fiind, oă 
cetățenii capitalei și reședinței, priveso cu 
stimă fidelă și cu devotament cald la acel 
âspe distins, care odată a fost amic cre
dincios neuitatului nostru mare împărat, te 
încunosciințez despre visită în ajun, pentru 
ea supușii mei din Berlin să aibă posibili
tatea, ca la timp să împodobescă în mod 
demn orașul pentru primirea stimatului și 
fidelului meu aliat“.

Cu visită acesta se ooupă de câte-va 
cjile întrâga pressă europână. „Morning-Postu 
din Londra aocentuâză serviciile extraordi
nare, ce li-a făcut MajestateaSa imperiului 
său și cjice, că visită din Berlin este de o 
valore estra-ordinară atât pentru Germania, 
cât și pentru Austria. Alianța celor doi 
domnitori, dice foia englesă, este o cheză
șia, că nici o putere din Europa nu se va 
mai ridica de-asupra alteia.

„Post*  din Berlin publică un articol 
mai lung, în care se ocupă cu presupune
rile acelor diare, cari suDt de părere, că 
visită monarchului stă în legătură cu situ
ația din Balcani. „Postu respinge aceste 

presupuneri și Țice, că pentru acum mo
narchia austro-ungară are mai puțină causă 
a nutri temeri față cu desfășurarea lucru
rilor în Balcani. Călătoria lui Francisc losif 
este o nouă espresiune a raporturilor ami
cale dintre cele două state, raporturi, ce 
primesc acum o mare însemnătate politică, 
documentându-se lumii esistența alianței 
germano-austriace și prin acesta a triplei 
alianțe.

Este semnifioativ, oă pressa rusăscă 
nu s’a prea pronunțat până acum asupra 
acestei visite. Țiarele nu înregistrâză niol 
o voce rusescă.

Situatiunea din Balcani si România.J >

Intr’un număr mai nou al său „Miln- 
chener Allgemeine Zeitungu se ooupă de si
tuațiunea din Balcani. Spune, că cestiunea 
albanesă e mult mai gravă, decât s’ar părâ 
și că lucrurile pot lua o desvoltare critică.

In oe privesoe oelelalte cestiunl, oarl 
agită peninsula Baloanică, fdia germană 
crede, oă ele numai atunci vor pută do
bândi vre-o importanță mai mare, oând 
vre-una din marile puteri ar lua posițiune 
pentru una său alta din aceste cestiunl, 
(oum este cestiunea proclamării de regat a 
Bulgariei, cestiunea maoedonână eto). Pri
vitor la România „Miinoh.. Allg. Ztg.“ soȚe :

„Pe oând cele trei state slavice din 
Balcani au înăuntru puține garanții de liniște 
și de ordine, âr înafară sunt turburate și 
primejduite de pofte și de ambițiuni, Rega- 
tul României, cu totă greaua încercare din 
anul trecut, înfâțișăză icâna unui stat, care se 
desvâltâ liniștit și normal.

„OrI-cum, ar fi de dorit și în acâstă 
țâră, ca relațiunile dintre partide să fiă mai 
puțin turbulente, căol de încordarea aces
tor relațiuul se resimte și administrația și 
justiția. Ținuta coreotă a României în po
litica sa esteridră nu numai că a câștigat 
tânărului regat simpatia Europei, ci i-a și 
întărit independența politică. Intre statele 
balcanice România, legată de tripla-alianță, 
posedă astfel fără îndoială primul loc și 
dreptul de a i-se țină în sâmă dorințele 
în tâte ecestiunile balcanice.

„De regretat e numai, că din'cause de 
resort național, au fost provocate din nou în
tre România și monarchia habsburgică neîn-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Flora și Floriile.
De G. Popa.

(Urmare).

Fldrea a fost personifioată de Romani 
într’o nimfă, în Flora, identifioată mai târ- 
cjiu, când panteonul Grecilor trecu la Roma, 
ou Chloris. Flora, despre care Ovidiu cjice:

Dum loquitur vernas efflat ab ore rosas, 
îșl avea sărbătorea în cea mai frumosă lună 
de primăvară. Floralia ca și Anthesteriile 
grecescl cădeau în luna Floralis, Florar al 
nostru său Maiii*).  Flora era fiică a pă
mântului.

Or, oette Flore etoit une nymphe gentille 
Quo la Terre oonqut poun second fiile.
Ses oheveux etoient d’or annelâs et tressâs 
D’une boucle d’argent ses fiancs âtoient 

[pressâs,

*) Cu timpul Floralia s’a fixat dela 28 Apri
lie până la 3 Maiă, după cum ne spune Ovidiu, 
Fast 186. Alter te iugiens, cum venit alter habet. 

Son sein âtoitrempli d’âmail et de verdure; 
Un crepe dâliâ lui servoit de vesture;
Et portoiten la main un coffin plin de fleurs 
Qui naquirent jadis du cristal desespleurs, 
Quand Apollon voulut la mâner en Scy- 

[thie*)
De bărbat a avut Țină pe Zefir, care 

a plăout’o pentru frumseța ei. Ea îșl po- 
vestesoe istoricul prin până lui Ovidiu: 
(Ovidiu Fast, V 197.)

In statuaria antică casta soțiă a Ze
firului era representată ca o fecidră în 
florea verstei, purtând pe cap o cunună, âr 
în mâni mai multe buchete de gingașe 
flori.
La mâre du Printemps, jeune, fraîche et ver- 

[meille, 
Flore, dans sa riche oorbeille,

Assortit un tribut de roses et de lis
Et le donne au Zephyr pour l’offrir ă son fils. 
Les plaisirs enfantins, les jeunes amourettes, 

Suivent en jouant du hautbois,
Et ehassent vers le Nord l’hiver au fond des 

[bois, 
En lui jeDtant des violettes**)

Cea mai frumdsă statuă a Florii este 
cea găsită în termele lui Caracalla, o statuă 
colosală, cap de operă de sculptură grâoă. 
Astăcjl să păstrâză sub numirea de Flora 
Farnesă, — găsită împreună ou Heroule 
Fames, — în museul dela Neapole.

Deși Ovidiu, în Fastele sale, — o 
operă mai mult de diletant, decât o ade
vărată lucrare soiințifică — susține, că 
Flora ar fi Chloris**)  totuși nu mai încape 
astăcjl niol o îndoială, că Flora este de 
origine sabină. In inscripțiunea dela Furfo, 
din a. 58 a. Chr. găsim numirea de mense 
flusare, în alta dela' Amiternum mesene flu- 
sare în loc de mense florali. Pe lângă acâsta 
avem chiar mărturisirea scriitorilor antiol. 
Varrone între alții, numără pe Flora între 
divinitățile regelui Sabin Țațiu și adaugă 
„după cum unii copaci, cari cresc la me- 
cjuinS, îșl întind rădăcinile lor în ambele 
terenuri învecinate, tot astfel Țeită,țl ce 
Flora, Saturn etc. îșl au rădăcinile lor în

**) Ovidiu Fast, "V. 195.
Chloris eram, quae Flora vocor: corupta latino 
Nominis est noștri litera greaeca sono. 

ambele limbl“, e quibus nonnulla nomina 
in utraque lingua habent radices, ut arbo- 
res quae in corfinio natae in utroque agro 
serpunt*).

Nimfa Flora era proteotâra înfloririi 
în înțelesul larg al cuvântului. Prin urmare 
puterea și autoritatea ei se întinde peste 
tot, pe unde ceva este în stare înfloritâre. 
Căci, Ovidiu, dâcă semănăturile in-
fioreso bine, se umplu hambarele; dâcă 
vița primăvâra îufloresce, tămna este abun
dentă în vin; dâcă măslinii vor fi înfloriți, 
anul va fi îmbelșugat; dâcă vara va fi fost 
înfloritore, tomna va fi bogată. Suferind 
flârea, sufere vâsoul, sufere bobul, sufere 
lintea. Vinurile chiar, băgate în polobâce 
ou multă trudă, pot oăpăta flâre. Insă-șl 
mierea este un dar al Florii, oăcl ea numai 
pâte să permită albinelor să oulâgă de pe 
flori gustosul suc. Mai mult, Flora este pa
trona frumoșilor ani ai primăverii vieții, 
când totul este veseliă și putere, e protec- 
tora bunelor speranțe și mai eu sâmă a vi
surilor de fată.

*) Varro, Ling. lat. V. 74.
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țelegeri și esplicațiuni. Lupta națională între 
Maghiari și Români pe de-oparte, rivalitatea 
pe terenul economic pe de alta, sunt causa 
unor turburări repetate a raporturilor de alt
fel bune dintre cele două state11.

Jubileul contelui De Guber- 
natis. Sâmbăta în 7 Aprilie, s’a serbat 
în Roma aniversarea a 60-a a ilustru
lui profesor, literat și filo-român, oontele 
Angelo de Gubernatis. Din incidentul ani
versării, d-1 V. A. Urechiă i-a trimis o te
legramă de felicitare, la care ilustrul bar
bat a răspuns prin următârea telegramă:

„Cugetarea mea recunoscătore se în
dreptă eătră voi profund emoționată de 
mărâța și afectuosa demonstrațiune a Ro
mânilor. Vecînio recunoscător și la servi
ciul causei nobilei vostre națiuni — De Gu- 
be/rnatis*  .

*) Ovidiu, Fast. V. 352 Cf. G. Dem. Teo- 
dorescu, încercări critice, pag. 71.

**) Mommseu, Gesch d. Mw. pag. 015 Cf. 
Marquardt, La culte chez les Eomains II. p. 80.

Academiei Române pentru urările, ce 
i-a trimis de jubileul său, a răspuns urmă- 
târele:

„Roma, 8 Aprilie 1900. Domnule pre
ședinte! Felicitările, ce-mi vin dela învă- 
țații mei colegi din „Academia Românăw 
pentru iubileul meu, mă mișcă profunda- 
mente. După credința populară italiană este 
de a-se face multă atențiune la prima per- 
sână, care îți dă „bună c)iua“ la prima cji 
din an. Consider de bun augur, că prima 
urare, ca marea bătrânețe, care se des
chide înaintea mea să fiă mai puțin tristă, 
îmi vine dela cei mai nobili representanțl 
ai unui popor generos, pe care îl iubesc, 
ca pe al meu. „Aoademia Română“ să 
prospere lung timp și lucrările ei utile și 
fecunde, să contribuâscă la gloria și la pros
peritatea tuturor latinilor din Orient. Cu 
totul devotat și recunoscător: Angelo de 
Gubernatis^.

Rgsboiul din Africa sudică,.
De pe câmpul de răsboiti sosesc soiri 

tot mai importante. Etă veștile despre în
tâmplările mai nouă:

Sortea EV9afeking°u!uî.

0 scire telegrafică din Paris cu data 
de 10 Aprilie anunță:

„Guvernul franoes a primit o tele
gramă, în care se spune, că Rurii au ocu
pat Mafelcing-rA.

Scire oficiosă englesă nu avem încă 
despre oapitularea acestui oraș, dâr nu e 
improbabil, că Burii au ocupat Mafe- 
king-ul. Cu dile înainte se vestise, oă si
tuația garnisonei orașului este desperată 
și că dâoă nu-i va veni ajutor grab
nic, trebue să se predea. Lord Roberts a 
făout tot posibilul pentru mântuirea Mafe- 
king-ului, a trimis pe generalul Plumer ou 
mai multe mii, dâr încercările acestuia au 
fosț zadarnice, căci Rurii Vau respins de 
trei ori și ultima oră i-au prins, afară de 
numâroșl soldați, încă doi majori și trei că
pitani. Al doilea ajutor, oe l’a trimis Ro
berts de cătră Kimberley, n’a putut trece 
rîul Vaal din causa posițiunilor tari, ce le

Introducerea cultului Florei la Roma 
se datoresce, după tradițiă, reounoscinței 
Iui Marte, care s’a năsout grațiă bună
voinței acestei cline. (Frumosa descriere a 
lui O vi din. Fast V.)

La Roma c|eiț;a Flora avea două 
temple, unul pe Quirinal, cartierul Sabin, 
celălalt lângă Circul maxim. Templul era 
servit de un flamen, numit flamen floralis.

Sărbătârea Florei era forte veselă și 
se celebra prin tot felul de glume și de 
practice potrivite cu caracterul cjeiței, căci: 
„Flora nu este o divinitate aspră și da
rurile sale ne ațîță plăcerea, frunțile se îu- 
ounună cu flori, mesele splendide se aco
pere cu o pldie de rose, ospeții pe cap cu 
ghirlande legate sfori de teih, sar și jâcă 
dispuși de fumul vinului și în mișcările lor 
neregulate nu cunoso alt stăpân, decât bău
tura. In timpul acesta ori ce afacere se- 
ridsă este suspendată și cei încununați ou 
flori, nu pun în gura lor nici un pic de 
apă, oăol și lui Baohus îi plac florile, și 
Flora nefiind o divinitate posomorită, vrâ

ocupau Burii dinoolo de rîu la Fourteen- 
Stream. Săptămâni întregi au decurs lup
tele între Buri.și EnglesI, și cei dintâiii 
luând de veste, că Roberts vrâ ou orl-oe 
preț să libereze orașul, au grăbit capitula
rea lui. De oâte-va flile Burii au bombar
dat Mafekingul tot cu mai mare violență' 
și alaltăerl an făcut un atao general, care, 
după telegrama din Paris, a avut ca resul- 
tat ocuparea orașului.

Dâcă Burilor le va fi succes în ade
văr să ocupe Mafeking-ul, prin aoâsta ei 
au dobândit forte mult. Afară de aceea, că 
au pus mâna pe garnisona englesă, Burii 
îșl vor putâ retrage trupele de acolo în 
Oranje, unde au mare lipsă de ele.

Din Oranje.

Agenția „Reuter“ primesce din Be- 
thulie soirea, că Burii țin de fapt ocupat 
teritoriul din statul Oranje spre ost dela 
linia ferată.

Din Wepener primesoe „Times*  soi
rea, oă garnisâna eDglesă de acolo e de 
fapt isolală.

Lângă Wepener a fost Luni o mare 
luptă, oare a durat diua întrâgă. Burii au 
susținut lupta strălucit, deși n’au putut să 
respingă pe EnglesI.

Gatacre amenințat.

In jur de Springfontein, unde se află 
oartierul prinoipal al armatei lui Gatacre, 
situația este forte critică. Lui Gatacre i-s’a 
trimis în ajutor divizia a opta de sub co
manda generalului Rundle, căci 2000 de 
Buri înaintâză în marș repede contra En- 
glesilor.

Temei'iie Angliei.

Din Londra se depeșâză, oă cercurile 
militare englese sunt adâno indispuse din 
causa situației pe câmpul de luptă. Cu 
toții recunosc, că Burii, deși sunt mult mai 
puțini decât Englesii, totuși pot să ajungă 
la mari resultate strategice, dâcă li-se va da 
încă pe un scurt timp mână liberă. Burii 
au ajuns pănă la Bethulie și Donkerpoort, 
adecă amenință cele două linii ferate, cari 
se unesc lângă Bloemfontein și mai ales 
amenință podul de peste rîul Oranje. Este 
interesant, oă lady Roberts, oare avea să 
mergă din Capstadt la Bloemfontein, ră
mâne tot în Capstadt. Englesii au fost si
liți să sisteze transportarea de provisiune 
din Capland la Bloemfontein din causă, că 
transportul ar fi amenințat de Buri.

Mare sensațiă a produs și faptul, că 
Burii au pășit în ofensivă și în Natal. La 
Elandslaagte s’a dat alaltăerl o luptă orân- 
cenă, în care Englesii au fost bătuți. Burii 
vor să încunjure pe Buller lângă Sun- 
day-river.

Cronje Ia St. Elena.

O telegramă a agenției „Reuter“ 
anunță din St. Elena, că Cronje și priso- 
nierii buri au sosit acolo pe-o oorabiă.

oa tot poporul să petrâcă cu totă veselia 
și cu totă libertatea în acâstă di a sa“*)

Sărbătorea Florii se făcea cu jocuri 
publice, date de edili. Primelea jocuri s’au 
celebrat în snul 240 a Chr., cu care oca- 
siune s’a tronosit templul cjeiței de lângă 
Circul maxim. Tradițiunea ne spune, prin 
gura lui Ovidiu, că pănă la acâstă dată 
âmenii îșl duceau nepedepsiți vitele lor la 
pășune în ogorul statului. Edilii din acest 
an, L. și M. Publicius, au amendat pe oei 
vinovațl și din amendă s’au instituit jocuri 
în ondrea Florei. Jocurile însă n’au devenit 
anuale, decât numai dela a. 173. Din acast 
an ni-s’a conservat o monedă a familiei 
Servilia, cu legenda FLORALia PRIMVS. 
Pe o parte a monedei se pote vedă capul 
4eiței încununat cu flori**).

tVa urma.)

SC1RILE DILE1.
— 30 Martie.

Suveranii români în streinătate. 
Piarele ofioiâse din BucurescI anunță, că 
plecarea Regelui și Reginei României la 
Abbazia a fost fixată pentru cjiua de 
Aprilie. De-odată cu Majestățile Lor va 
pleca și A. S. R. principele Ferdinand îm
preună cu micul principe Carol. La Abba
zia suveranii români vor petrece trei săp
tămâni.

Aniversarea morții lui L. Catargiu- 
Duminecă, 2 Aprilie v., se va celebra în Bu- 
ouresol cu mare solemnitate aniversarea de 
un an a morții lui Lascar Catargiu. Du
minecă diminâța, la orele 9 și jumătate, se 
va oficia un parastas la biserica Sf. .NicoGe 
din calea Victoriei, vis-â-vis de Academia. 
După parastas va urma o procesiune piosă 
la mormântul lui Lascar Catargiu, în cimi
tirul Șerban-Vodă, procesiune, la care vor 
lua parte și delegațiunl din provinciă. Din 
totă țâra vor sosi numerose delegațiunl din 
sînul partidului conservator, care vor lua 
parte la peregrinajul, ce se va face la mor
mântul lui Lascar Catargiu.

Din Sibiin ni-se comunică, că d-nul 
Dr. loan Rațiu s’a bolnăvit grav de in
fluență. Ii dorim grabnică însănătoșare.

Șvabii și limba maghiară. Șvabii 
din Verșeț, înăintaseră nu de mult o peti- 
țiă senatului școlar orășenesc, cerând, ca 
în școlele orașului în locul lirnbei de învă
țământ maghiare să se reintroducă limba ger
mană. Se înțelege senatul școlar, compus 
din elemente maghiarone, a respins acâstă 
oerere. Șvabii au apelat la comitetul admi
nistrativ, dâr și aci fișpanul Palffy ou m&- 
melucii săi au respins cererea bieților Șvabi. 
E greu a recâștiga un drept, pe oare la 
timpul său nu l’ai soiut păzi și l’ai soăpat 
din mână! A

Declarația pentru Buri. In Germa
nia comitetul interparlamentar a adunat 
70.000 de isoăliturl la declarația încetării 
răsboiului anglo-bur. O asemenea declarația, 
care onorâză pe subscriitori, a fost oomu- 
nicată și guvernului român și d-lui V. A. 
Urechiă, președintele grupului parlamentar 
român din uniunea interparlamentară pen
tru arbiti agiu și pace. D-1 Urechiă a tri
mis fiă-cărui din membri acelui grup câte 
un esemplar.

Președintele sindicatului diaristi-* ■ ’ lor din BucurescI, d-1 Alexandru Giurcu, 
a fost primit MierourI la 2 ore p. m. în 
audiență particulară de Maj. Sa Regele.

Federația internațională studen- 
țescă și congresul din Paris. Studenții 
universitari din BuourescI au fost convo- 
cațl la o întrunire pe ac|I, 30 Martie v., în 
localul „Asociației generale“ pentru a li-se 
face o amănunțită dare de sâmă despre fe
derația internațională studențâscă și despre 
viitorul congres dela Paris.

Studenții români din Miinchen s’au 
constituit într’o societate „Patria“. Acâstă 
societate se va pune în legătură cu tdte so
cietățile studenților români din diferite state, 
spre a pregăti terenul pentru congresul 
studențeso internațional, ce se va țină anul 
aoesta la Paris.

Repăsire. După cum suntem infor
mați, D-l N. P. Petrescu s’a retras din co
mitetul parochial al bțserioei Sf. Adormiri 
din cetatea Brașov și în urma acesta a re- 
pășit și din sînul delegațiunei școlare, în 
care făcea parte ca membru.

Despre principele Ferdinand al 
Bulgariei s’a dis în timpul din urmă, că vrâ 
să trâcă dela oatolicism la ortodoxism. Foia 
bulgară „Narodm Prava*  scrie în privința 
aoâsta următorele: „Guvernul trecut a pre
tins treoerea principelui moștenitor bulgar 
la religia greco-orientală. Guvernul actual 
însă nu se mulțumesce ou atât. El pretinde, 
ca principele Ferdinand insu-și cu întrâga 
sa familiă să trâcă la religia greco-orien
tală. In curând acâsta va fi un fapt înde
plinit, dedre-ce nu numai guvernul, ci și 
națiunea bulgară o doresce acâsta. Rugăm 

pe adversarii noștri, ca asta să n’o trâcă 
cu vederea“.

Datoriile lui Hallier. îndată ce s’a 
aflat cuprinsul sentinței dată de tribu
nalul de arbitrii în oestiunea afaoerei lui 
Hallier, la ministeriul lucrărilor publice 
s’au presentat o mulțime de oreditorl ai lui 
Hallier, cari au cerut popriri pentru dife
rite sume, oe li-le datoresce Hallier.

Etă lista oompletă a popririlor fă- 
oute: Societatea de construcții 113.000 lei; 
Banoa generală 257.483 lei ; d-1 Loeven-
bach 22.831 lei; Oontele Potocki 3.620,130 
lei; d-1 Embirioos 11.800 lei; d-na Anas
tasie Calu 8.000 lei; dl Stefan Anton 
238,000 iei; d-nii Langeveld, Juil și Dith- 
mer 59.771, 10,000 si 65 000 lei; d-1 Pieu- 
chot 300.000 lei; d-1 Emanuil Oblett 300.000 
lei; d-1 George Boambă 40.000 lei, pen-
tru-că i-s’a stricat un conduct de petrol ; 
d-1 Stavros Rodos 90 000 lei; d-1 A. Dele- 
pine 219.976 lei 45 bani, în sumă totală 
de 5.445,991 lei și 45 bani.

Antreprenorul Hallier a făout oposițiă 
la sequestrele acestea operate asupra sume
lor, oe-i datoresce statul. Se c|.ice, că a re
cunoscut numai cele 300,000 datorite Re
gelui și suma datorită băncei generale.

O statuă lui Garibaldi în Paris. 
Din capitala Franoiei vine soirea, oă aoolo 
s’a constituit un comitet cu scop de a-se 
ridica lui Garibaldi o statuă în Paris.

Solemnitate școlară. Sâmbătă, 25 
Martie v. în cjiua de Buna-Vestire, școlele 
societății pentru învățătura poporului român 
din BucurescI și-au serbat patronul lor.Serba
rea, începută ou serviciul divin la biserica 
Sf. Eoaterina, unde s’au făout rugăciuni 
pentru sufletele repausaților donatori, a 
continuat în localul școlelor. Aoi solemni
tatea a fost deschisă ou imnul regal, după 
care elevii șcâlei au esecutat și diferite alte 
bucăți de musică vocală și instrumentală, 
în fața unui nuinăros și ales public.

Darea pe bursă. Comisiunea finan
ciară a camerei ungare va desbate în cu
rând proiectul de lege, oe l’a depus îna
inte cu un an ministrul de finanțe, pe bi
roul camerei, proiect privitor la darea pe 
bursă. In budgetul anului curent s’a fixat 
venitul, oe se aștâptă din acest imposit, în 
suma de 440,000 corâne.

Congresul revisorilor școlari din 
România. Sâmbătă, revisorii șoolarl din 
totă țâra au fost convocațl în congres în 
BucurescI. Congresul s’a desohis sub preșe
dinția d-lui C. Meisner, inspector general 
al învățământului primar, fiind presențl și 
inspectori ai învățământului primar. Au 
participat la congres 29 revisorl șoolarl din 
32. D-1 C. Meisner a dat mai multe lămu
riri, pentru-ca conferințele corpului didac
tic primar să aibă folos real. D-1 Th. Spe
ranță a ținut o ouvântare asupra resumă- 
rei, presentărei și tr&nsformărei versurilor. 
D-1 Patriciu a vorbit în oestiunea resumă- 
rei lecțiunilor, arătând în același timp, că 
abusul de întrebări trebue să înceteze, spre 
a-se deprinde copiii se espună lecțiunile 
prin vorbire în șir și a-se satisface astfel 
cerințele claselor secundare. D-1 Ruțureanu 
a dat relațiunî cu privire la modul de al
cătuire al cestionurelor trimise învățători
lor ou privire la culegerea datelor geogra
fice, etnografice și archeoJogice a fiă-cărei 
comune rurale. S’a ales apoi o delegația, 
compusă din d-nii revisorl școlari, oare s’a 
întrunit Duminecă pentru a stabili mate
rialul din esercițiile intuitive și al soiințe- 
lor fisioo naturale asupra căruia învățătorii 
și institutorii vor trebui să vorbâsoă la 
conferințele școlare.

Sticlele și paharele pentru mesu- 
rarea rachiului, după un ordin mai nou 
al ministrului ungureso de finanțe, vor tre
bui să fiă dela 1 Iulie st. n. încolo cimen
tate în mod oficios, întocmai ca și sticlele 
și paharele menite pentru măsurarea vinu
lui și berei.

Reuniunea meseriașilor din Seliște 
prin comitetul său arangiator, învită la pro- 
ducțiunea, ce o va arangia în 10 (23) Apri
lie 1900 (a doua di de Sf. PascI), cu con
cursul Reuniunei române de cântări de-a- 
colo, în sala festivă a șcâlei. începutul la
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8 ore sâra; intrarea : locul I. 2 cor.; locul 
II. 1 cor.; oei oarl stau în pioidre 60 bani, 
âr pe galeriă 30 b. Considerând, că veni
tul curat e destinat pentru fondul reuniu- 
nei, se primeso cu mulțămită și eventuale 
suprasolviri, cari la timpul său se vor chita 
prin (fiare. — Program : 1) „Sunt Român“, 
cor mixt de Humpel; 2) „Despre luxu,
dialog de I. Pop Reteganul ; 3) „Hora
plâiei“, cor mixt de Gr. Dima; 4) „Nu-i 
dreptate11, cor mixt de G. Dima; 5) „Să
pătorul de banl“, piesă teatrală oomică 
(comediă) în 3 aote de Ant. Popp. După 
producțiune cină și apoi joc.

Dela Academia Română.
Ni-se scrie din Buouresol: Seoțiunea 

literară în ședința sa ținută la 29 Martie 
(11 Aprilie), a candidat de membru activ, 
în locul decedatului Alexandru Roman, pe 
d-1 loan cav. de Pwpctrriw, pănă acuma 
membru de onore al Academiei Române.

Alegerea se va face în ședința ple
nară din Sâmbăta viitore.

*
Luni s’a ținut la Academiă a cinoia 

ședință publică. Au fost presențl aprope 
toți membrii. Tribuna era totă ooupată.

D-1 Poni, președintele Academiei, a 
desohis ședința și a dat cuvântul d-lui S. FI. 
Marian.

D-1 FI. Marian a făcut mai multe comu
nicări importante asupra unui portret at lui 
Miron Costin, marele cronicar al Moldovei.

Se scie, că pănă în present singurul 
potret al lui Miron Costin a fost un profil 
în bronz, ce l’a avut d-1 V. A. Urechiă, 
profil datat din anul 1659, dată când Miron 
a fost tinăr.

Părintele Marian a comunicat Acade
miei tdte’cercetările, ce a făcut în cestiunea 
.acestui portret. Fotografia, ce a produs, este 
luată de pe păreții mănăstirei TudorenI, 
din județul Suceava, unde se află un potret 
al lui Miron Costin, cu un mic post scrip- 
tum dedesupt. In fața acestui portret, la 
acea mănăstire, se mai află și portretul lui 
Teodor Movilă, domnul Moldovei de pe 
.timpul lui Miron.

In ce prive8ce însă neasămănarea, ce 
se observă între acest portret adevărat al 
lui Miron și profilul presentat de d-1 V. A. 
Urechiă, se esplieă, că profilul e luat după 
Miron când era tînăr, și pictura din mă- 
■năstirea TudorenI e făcută pe când Miron 
•era mai în etate. 'î

Aceste esplicații li-a dat părintele 
Marian.

*
După D-1 Marian a luat cuvântul d-1 

Nioolae lonescu, fost senator și fost profe
sor universitar la Iași, tratând despre : In
fluența istoriei universale asupra istoriei Pio- 
rmânilor.

D-1 lonescu a tratat acâstă cestiune cu 
multă competință, vorbind îu general des
pre istoria Românilor din vremile cele mai 
vechi, punend’o în legătură cu istoria uni
versală. D-1 lonescu a demonstrat, oă Ro
mânii au avut forte mare putere de resis- 
tență, de-âre-ce cu tâte invaziile și influ- 
ințele străine, cari ar fi putut să-i nimi- 
cescă și se-i covârșâscă ou totul, ei au ră
mas tot neatinși și îu piciâre la tâte ata
curile și furtunele, ce au oăcjut pe oapul lor.

0 nopte în Granada.
— Voci din pressă. —

Representațiunea de Marți sera a pro
dus o adâncă impresiune asupra publicului, 
și din tâte părțile primesce harnicul nostru 
profesor de musică felicitări sincere și bine
meritate. Deosebit de favorabile sunt re- 
censiunile foilor din localitate și ca croni
cari consoiențioșî ne simțim datori a re
produce aici în întregime aceste voci de 
pressă:

^Kronstădter TageblatP (Nr. 84 din 11 
April n.) scrie următorele:

„Este fără îndoială ud merit al nou
lui dirigent de musică, d-1 G. Dima, că 
viâța în Reuniunea română de cântări s’a 
adus ca prin o furtună la o activitate mai 
viuă. Tocmai înjghebarea operei lui Kreu- 

ttzer „O nopte în Grauada“ în timp de 

abia 6 săptămâni prin o Reuniune, oare, 
pe cât seim doî, nu s’a afirmat păn’ aoum 
îu feliul acesta este necondiționat un cap 
de operă, și oine a asistat la representațiu
nea de erl, trebue să recunâscă, că Reu
niunea română de cântări a susținut cu suc
ces proba de foc.

„Adevărat, că rolurile principale nu 
au fost împărțite între membrii Reuniunei, 
dâr așa credem, că d-1 dirigent de cor a 
fost mai mult condus de ideia, ca pentru 
început să instrueze corul în cântatul de 
rost pe scenă, decât să ne presents forțele 
soliștilor săi.

„A cânta și a juca tot-odată și a juca 
bine este un lucru imposibil pentru un di
letant fără esercițiu mai îndelungat. Pe 
acest motiv va ave conlucrarea d-lui Dumi
tru Popoviol în Reuniune și acea impor
tanță, că va servi pentru fiă-care oa model 
atât în cântare, cât și îd joc.

„A critica pe cântărețul Wagnerian 
din Bayreuth nu pote fi chiămarea nostră, 
el este în cercuri largi ounoscutca bariton 
hărăzit de Dumnezeu cu voce frumâsă, 
cum rar se află. Astfel s’a înălțat și erl 
iotre personale active, ca măestrul între 
învățăcei, inima din care isvoria viață și 
entusiasm.

„Corect în joc și mimică, este vocea 
lui atât de mlădiâsă și plăcută, plină de 
farmec și colorit liric, cum rar se află. Dâr 
nu este numai acâsta, ce va asigura d-lui 
PopovicI totdâuna un succes cutropitor, oi 
mai ales grandiosa șeolă a vocei sale fru- 
mâse.

„Formarea tonului și a vocalei, îm
preunată cu o interpretare intimă și plină 
de sentiment și o econoiniă artistică cu 
respirațiunea — sunt tot ațâți factori, 
cari împreună realisâză un efect atât de 
puternic, precum îl aflăm la d-1 Popoviol. 
Nu este mirare, dâcă erumpe publi
cul în aplause frenetice, chiar și în de
cursul scenei deschise. Aria sa. din actul 
al doilea în ruina vechiului castel, a fost 
de sigur punctul de culminațiune.

„O aparițiă de tot avantagiosă și dră
gălașă ni s’a presentat în d șâra Moga din 
Sibiiu în rolul Gabrielei.

„La înoeput ceva emoționată, a câș
tigat în curând prin aplausele secerate mai 
multă hotărîre și desvolta liber și nepreo
cupată materialul său de voce. 0a unei di
letante, trebue să-i aducem fără dor și pote 
cea mai mare recunoscință pentru întrega 
concepția a rolului. Presentarea modestă a 
fost cu atât mai plină de efect.

„Deși mai are vocea densei trebu
ință de o instrucțiune superiâră, mai ales 
în ceea-ce privesce formarea tonului, totuși 
dispune deja acum de o astfel de bogățiă 
în tonuri, aplicată atât de eorăspuncjător 
de cântărâță în interpretare și colorit con
form textului, încât forte bucuros uităm 
micile lipsuri.

„A meritat pe deplin mnltele daruri 
în flori și oondusă de o mână competentă 
va ajunge și la succese mai mari, deoât 
erl sâră.

„Rolul lui Gomez a fost depus în ma
nile d-lui V. Popovic! din BucnrescI, care 
deși a rue:at publicul să ia în considerare 
răgușâla vocei sale, totuși cu vocea sa plă
cută s’a scos la ivâlă mai ales în actul al 
doilea cu atât efect, încât nu s’a putut ob
serva nici o răgușelă.

„Precum seim d-1 PopovicI este încă 
conservatorist, după representația de erl 
este îndreptățit la cele mai frumose speranțe.

„Nu e mirare, deoă față cu aoeste 
puteri a ajuns puțin în umbră terțetul ban
diților ; pâte îi va succede la proo’imele 
representation! să se scotă mai mult la 
ivâlă.

„D'-i ă voim să supunem unei critice 
corul, trebue să ne reamintim din nou, că 
pentru prima oată cântă de rost pe scenă 
și anume nu cântece, unde o strofă este ca 
cealaltă, ci coruri, cari mai ales prin in
trările la timp, oferă multe greutăți. Nici 
nu e de tăgăduit, că erl în privința 
acâsta nu au consunat tot-deuua; ceea oe 
privesce însă impresiunea totală a corurilor, 
putem fi pe deplin mulțumiți, mai ales, că 
au fost singuratice părți forte de efect prin 
intrarea puternică și precisă.

„Astfel au impresionat forte mult co
rurile finale din ambele acte, abstrăgend 
dela micile oscilări, pe cari le-a egalat în 
curând dirigentul. Cea mai bună presta- 
țiune și tot-odată cel mai frumos tablou 
ni-l’a oferit scena finală, ș e pagubă, că 
entusiasmul a răpit intru atâta publicul, 
înoât jumătate din corul final s’a perdut 
în aplausele publioului.

„Putem numai gratula Reuniunei ro
mâne de cântări la aoâsta prestațiune și 
in deosebi noului său dirigent, Dima, care 
prin representarea operei „O uâpte în Gra- 
nadaB ni-a arătat, că îșl pune tâte puterile, 
oa să premoveze și înalțe tot mai mult 
arta cântărei în Reuniune. — <9.“

Reoensiunea 4’aru^u’ „Kronstădter 
Zeitung“, care este tot atât de elogiosă, 
vom aduce-o, din causa lipsei de spațiu, în 
N-rul de mâne.

Astăcjl se representă pentru a doua 
âră opera și poimâne, Sâmbătă în 1/14 
Aprilie, pentru ultima dată. Grăbâscă deol 
toți cei-oe doresc să participe la plăcerile 
adevărat estetice ale acestor representa- 
țiunl.

Brașov, 12 Aprilie n.
b—a—z.

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 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
fi.); pe o lună 2 corbne (1 îl.).

Pentru România si străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse 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.

NECROLOG. Din Sălagiu ni-se împăr
tășesc^, că d-1 Ant. Băliban, preotul din 
Acâș, a îndurat cjilele acestea o grea pier
dere prin mortea micului său fiiu Virgiliu. 
— Dumnetjeu să mângăe pe întristații pă
rinți !

ULTIME SUIRI.
Lourenzo- frlarqueze, 10 Aprilie. 

Des astrul Englesilor întâmplat alaltăerl 
la Merkatsfontein (spre sud dela Brand- 
fort) a fost grozav. Au căcțut și au 

.fost răniți 600 de soldați englesî, 900 
au fost lăcuți prisonierî, 13 care cu 
provisiuni și muniții și 2 tunuri au 
fost luate de Buri.

Armata bură a fost condusă în 
lupta acâsta de generalul De Wett, 

' care în timp de o septemână acum 
a treia-dră a bătut pe Englesî.

Londra, 11 Aprilie. In lupta 
dela Mafeking, care a durat trei bre, 
a fost rănit însuși colonelul Plumer.

La Ramathldbama Plumer a su
ferit o înfrângere durerosă. Jumătate 
din ofițerii englesî au fost împușcați și 
răniți.

Bloemfontein, 11 Aprilie. Ge
neralul engles Gatacre e chiămat în 
Anglia. In locul lui va fi numit ge
neralul Chermside. In comandele bri- 
gădilor încă se aștâptă mari schim
bări.

Londra, 11 Aprilie. Divizia că- 
lăreță a lui French a pierdut dela 
Kimberley înebee 11,000 de cai. — 
Toți caii transportați din Argentinia, 
nu pot fi folosiți. •

Londra, 11 Aprilie. Guvernul a 
dat ordin de convocare a tuturor mi
lițiilor, cari pănă acum n’au fost con
vocate.

Pretoria, 11 Aprilie. Streinii au 
format o legiune, ai cărei ofițeri de 
stat major sunt colonelul Maximov și 
căpitanul Wrangel- Legiunea e for
mată din Germani, Frances!, Olandesi, 
Italieni și Irlandesi. Legionarii sunt 
provefiuțl și cu baionete, și este unica 
trupă în armata Burilor, care e înar
mată cu baionetă. Afară de legiu
nea streinilor, mai este o trupă ame
ricană.

O I> KHSIL

Orașul aurului. Spre mi ac}ă-di, 
aprope de granița republicei Transvaal, în 
mica țărișâră a bravului popor bur, se află 
orașul Iohannesburg. Pănă înainte ou 10 ani 
acest oraș era aprâpe neounoscut și marcat 
numai iol și colo cu câte-va oase de tot 
simple și în totă Afrioa nu se soia, că acolo 
ar fi atâta aur. Este adevărat, că îu anti- 
oitate, prin anii 1600 înainte de Ohristos, se 
transporta aur din Africa în Egipet, țâra 
culturii antice, dăr de locul, de unde se 
sootea acel aur, nu s’a putut da nici odată. 
Acum 10 ani s’au făout primele descoperiri 
de aur în ținutul orașului Iohannesburg. Dela 
aoeste desooperirldeaurînoâce,orașul s’a des- 
voltat și mărit într’un mod uimitor. îndată 
oe s’a audit în lume, oă în Iohannesburg s’a 
dat de aur, capitaliști, antreprenori, mun
citori au alergat aoolo setoșl după aur. 
Capitaliștilor, oa să pâtă alege aurul dintre 
celelalte metale, li-au trebuit fel de fel de 
mașinării, âr ceialalțl, oa să aibă unde locui, 
și-au zidit oase, astfel în scurt timp Iohau- 
nesburg avâ deja prăvălii, câroiume, bănol, 
cale ferată, diferite agenturi de ale casselor 
mari europene, scurt dis orașul Iohannesburg 
deveni în ourând, prin farmecul aurului, un 
oraș mare și acjl are o estensiune de mai 
multe mile și o poporațiune aprâpe de 
130,000 loouitorl.

Tot aflării aurului este a se atribui 
și scumpul ea locuințelor și a traiului din 
Iohannesburg. Să-și închipuâsoă omul o în- 
ohisâre ou o celulă, în care se află un pat, 
o măsuță, un spălător, un dulap, unsoaun, 
o soneriă electrică, apoi încă atâta loc gol, 
cât să se pâtă întârce un om; astfel sunt 
locuințele în primele hotele, pentru care 
se plătesce inolusive viptul, oare uu este 
de loo recomandabil, și costă la (fi 20 mărci. 
O stiolă de vin aoru de Mosela costă 15 mărol, 
și o stioluță ou bere Psohorr costă 4 mărol. 
Aoâsta influențâză fârte deprimător mai ales 
asupra străinilor, oarl merg din ouriositate 
acolo. Banii mărunți de aramă (Penny-10 
bani) se foidfeeso numai ca bacșiș în Cap- 
stad, dâr și aoolo âmenii săraci se uită 
cam ohiorîș, când îi dă numai 10 bani, în 
Iohannesburg însă piesa cea mai mică, oe se 
dă oa bacșiș, este 6 d.-50 bani (pfenig) și 
numai fârte rar se pot vedâ în circulațiune 
ici colo câte-o piesă de 3 d. înainte cu 3 
ani, pănă când încă n’au fost scădut prețu
rile mari, nici nu se vedeau piese de 6 d., 
și oetitorul plătea un simplu jurnal de di- 
minâța cu 1 marcă (60 cr.)

Muncitorii minieri sunt plătiți pe lună 
ou 600 mărci și au și locuință. Inginerii mon- 
tanisticl au pe an 20 pănă la 40,000 mărci. 
Directorii societăților miniere au un salar 
ca directorii dela primele bănci din Europa. 
Viața în Iohannesburg, mai ales pentru cei 
însurațl, e forte costisitâre. Este un lux 
colosal și acesta se importă din străinătate 
și costă enorm.

Ceea-oe privesce poporațiunea orașului 
Iohannesburg, ea este compusă din Afri
cander! (aceștia sunt omeni născuțl în 
Africa, dâr din părinți europeni) și colo
niști din Cap 15,000; indigeni din Trans
vaal 6000; din statul liber Oranje 1700; 
din Natal 1200, și alțl streini 160. Popo
rațiunea europână este formată din locui
tori de ai Britaniei mari, Rusiei și Germa
niei. Aoum cu răsboiul actual, poporațiunea 
a soăcjut forte mult și acasă au rămas nu
mai ațâța omeni, câți sunt de lipsă a păcfi 
minele de aur.

*

IHAsurl contra scrierilor inmo- 
rale in China. Guvernul chines a aflat 
de mult mijlocul, prin oare să împedece 
propagarea scrierilor inmorale. Mijlocul 
aoesta e fârte simplu și în același timp și 
forte drastic. El constă în măsurarea unei 
sute de bâte oelu ce propagă cărți cu cu
prins inmoral, âr pe funoționarii, cari per
mit propagarea ăstor fel de cărți, îi pedep- 
sesce cu destituirea din post. O judecătoriă 
compusă din mandarini are să hotărască, 
dâcă o carte este inmorală, Bâu nu.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<Bisi ESrașov,

se pot procura următârele cărți:
Scrieri literare pentru popor.

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
nr. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Bomânilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
■P. Ispirescu. Acâsta e una din cele mai pre
țios© colecțiunl de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui să lipsâscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta 
1 fi. 80.)

ipilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., er tom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.45 
(cu posta fl. T60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poDorale și pen
tru familii el constitue o lectură esoelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte localjsată de Antonia Popri. Se reco
mandă mai ales pentru cei ce vrâu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Edițiunca a doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carte forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. Georgw Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dâr și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
ou povești din Bănat, împărțită în 3 to 
muri, de G. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Bugnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Ruticescu. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșertă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonio 
Pop. Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de George Simu. Prețul 30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 7. Pop Re'eganul. Sunt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

„Preotul ca ministru al sacra
mentului penitenței'1, tractat teoretic- 
practic, prelucrat de Arglwobarbu, cu per
misiunea superiorilor. Pseudonimul Ărghi- 
robarbu e cunoscut în literatura nostră cu 
autorul multor sorierr de valore, mai ales 
bisericescl, între cari este a se număra și 
scrierea de față, care cuprinde un studiu 
aprofundat și denotă o bogată erudițiune 
teologică din partea autorului. Prețul unui 
esemplar (207 pag. format mare 8°) elfi, 
(plus 10 cr. porto.)

„Amicul bun11, ooleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile

lui pentru cei ce sunt aprâpe de timpul 
scăpărei din închisore) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcțmna ca spiritual la institutul 
corecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunti poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de Ioan Clmciu profe
sor în Bucurescl. Acâsta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fl., (-|- 5 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului româu, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
oiațiunei'Btât si de favorabil aprețiată din 
partea 4iâre^or nostre. Conține vre o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argiroburb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estinde pe 30 pagine 
și oonține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (ou posta 
12 cr.) 1 J

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihorenl, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, dâr frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

To aste pentru tot felul de persone și 
ocasiunl, de 7W. V. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Poesii de Vasiliu Ranta Ruticescu. E 
o bogată colecțiune de poesii, tipărite pe 
hărțiă fină și formând un volum de lux 
Prețul era la început 1 fl. 20 cr., acum nu
mai 60 cr. (cu posta 70 cr.).

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, cătrțț 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca
siunl școlastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
eu posta 50 cr.)

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.)

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul ia bursa din Viena.
Din 11 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 97.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 101.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/20/0 . 99.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 98.60 
Bonuri rurale ungare 4l)/0 .... 92.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii..................... 165.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.— 
Renta de argint austr............................ 99.15
Renta de hârtie austr.............................98.95
Renta de aur austr................................. 98.45
LosurI din 1860.................................... 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.75
Acții de-ale Băncei ung. de er.edit. 182.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 128.25 
Napoleondorî.......................................... 19.26
Mărci imperiale germane. . . . 118.35
London vista..................................... 242.75
Paris vista....................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.95
Note italiene..........................................  90.30

Cursul pieței Brașov.
Din 12 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°/0 100.- Vend. 101.-

18.90 Vend. 18.98
18.70 Vând. 18.80
19.10 Vând. 19.19
11.20 Vând. 11.30

253.— Vând. —.—
118.40 Vând. —
21.40 Vând. ■ ..

Grăbiia
P. T.

a Ve procura încălțăminte dela

S. E. 4 H. MICHELSTÂITER

I meu bogat asortat, cu 
:prețurâ so 8ide =— 
) rog de o cercetare numărosă

cu totă stima
SOFIE TIMEUE 

magazin de ciorapi și Împletituri
Brașov, str. ESirseher 3.

Sz. 1027 cax. 9297—1899. tlkvi.

Ar vere si hirdetmenyi kivsnat.
A fogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tlkonyvi hatbsâg, kozhirre teszi 

hogy a Modjesch Ida sziil. Krausz, fogarasi lakos vâgrehajtatonak Torok 
Jozsef fogarasi lakos vegrehajtâst szenvedo elleni 38 frt. 20 kr. tâke 
koveteles jârulekai irânti vbgrthajtâsi iigyâben a fogarasi kir. jârâs- 
birosâg teriileten levd Fogaras kozsegben fekvd, a fogarasi 5 sz. tljkvben. 
A f 4/1, 4/2 hrsz. ingat’anra 649 frt., 2241/1 hrsz. mgatlanra 31 frt. 
az ârverâst ezennel megâllapitott kikiâitâsi Arban elrendeltetik, es 
hogy a fennebb megjelOlt ingatlan 1900 evi Mâjus ho 2 napjăn delelot 
9 orakor a telekkbnyvi hatosâgnâl megtartaDdd nyilvânos ârveresen a. 
megâllapitott kikiâltâsi âron aloi ia eladatm fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kdszpânzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyamma 1 
szâmitott es az 1881. evi november ho 1-âu 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgiigvminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelolt bvadekkepes ertekpapirbaa 
a KikuhVtt kezbhez leteuni, avagy az 1881 : LX. tdrv. cz. 170-ik țj-ra. 
ârtelmeben a bânatpenznek a birbsâgnal eldleges elhelyezeaerdl kiăJlj- 
tctt s aba ys erti elismervenvt â,tszolgâ)tatni. ..

Fogaras, 1899. ev' november hb 7-ân.
& kir. jbirosâg mint telekonyyi hatosag

CSÂSZÂR
918.1 kir. albiră.

i s-
Prenumerațiumle la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi' 

lela 1-ma și 15 a fiă-cam luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc

espedarea sâ li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adret& 

posta ultimă..

Administrat. „Oaz. Trans/

ori și când

ca

lămurit și să arate și

(inserțiuBi și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei 

administratiunl. In cașul pu
blicării unui anunciu mai muh 
de odată se face scădemerat,

care cresce cu cât publicarea 
îs© face mai de multe-orl.

Admi istr. «Gazetei Trans."

„Gazeta Transilvanieia 
cu numeral ă 10 fii. se vinde- 
la librăria Nic. I. Chircii și 
la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


