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A dministrațiunea.

Situațiunea în Bulgaria.
Intr’un moment, când, din in

cidentul viitdrei întrevederi a celor 
doi împărați aliațl la Berlin se fac 
atâtea combinațiuni în pressa euro- 
pănă cu privire la scopul ei și din 
multe părți se accentuâză, că la acăstă 
întrevedere a contribuit și situațiu- 
nea amenințătdre în peninsula Bal
canică și îa special situațiunea po
litică în Bulgaria, este de interes a 
cunosce cuprinsul unei interesante 
corespondențe din Sofia, ce o pu
blică „Neue fr. Presse" în numărul 
său, ce l’am primit ac|i.

S’a cjis, că Bulgarii ar avă in- 
tențiunea să cedeze Rusiei portul 
dela Burgas. Acăsta, c|ice corespon
dentul cparului vienes, se nâgă în 
cercurile oficidse din Sofia. Planul 
esistă, dăr guvernul bulgar n’a dis
cutat cestiunea în consiliul său și 
foile stambuloviste, zankoviste, pre
cum și organul lui Karaveloff s’au 
pronunțat energic în contra cedării 
seu venejării de teritoriu bulgar.

Misiunea ministrului de răsboiu 
Papricow s’a discutat în consiliul de 
miniștri. Se cj.ice, că principele a 
inițiat’o ca un fel de omagiu pen
tru Țarul Rusiei. Pănă acum, 4ice 
amintitul corespondent, n’a sosit încă 
nici o scire autentică despre decur
sul misiunei lui Papricov și se crede 
încă, că ea nu va eși din cadrul 
programului guvernului, care corăs- 
punde devisei: „Bulgaria să fiă a 
Bulgarilor".

Paprikov este omul de încre
dere al prințului Ferdinand, el a fost 
atașat lui Epancev, care a venit din 
Rusia cu misiunea de a esamina 
starea armatei bulgare. Atunci nu 
s’a vorbit de loc de cedarea portu
lui Burgas. A doua misiune rusâscă 
a fost a lui Kobeko cu scop de a 
esamina financele bulgare. Acest 
financier rus a cercetat cu de-amă- 
nuntul totă situația financiară a 
Bulgariei și va continua cercetările 
sale încă pănă la Pascl.

Zankoviștii cred, că Rusia va 
veni în ajutorul financiar al Bulga
riei. Se <Țice, că cercurile financiare 
din Petersburg voiesc să avanseze gu
vernului bulgar 6 milione de ruble, 
dăr numai decă acesta va concede 
ca un comisar rusesc să suprave
gheze administrația financiară bul
gară. Raportorul foiei vienese crede 
însă, că și în punctul acesta guvernul 
bulgar se va opune, căci e de părere 
că situațiunea financiară a Bulgariei 
devine cj-ilnic xnai bună și că, o bună 
recoltă în anul acesta va pute de- 
lătura tbte greutățile, 'deși restanțele 
de dare se urcă momentan la suma 
de 20—25 milione franci.

In fine spune corespondentul din 
cestiune, că faimele ce circulă des
pre persona prințului Ferdinand nu 
pot fi controlate, din causa reservei 
ce o observă acesta. Se vorbesce în 
Sofia de un proiect de căsătoriă a 
lui cu marea ducesă rusăscă Elena 
și de un al doilea cu o princesă mun- 
tenegrănă. încât pentru faima, că 
prințul va trece la religiunea orto
doxă, nu i-se p6te da cre4§ment, 
pănă ce va trăi mama sa, princesă 
Clementina.

Din acăstă scurtă espunere a 
situațiunii în Bulgaria resultă, că 
acolo se pregătesc multe pe ascuns, 
despre cari numai principele Ferdi
nand are cunoscință, și că în ces- 
tiunile delicate amintite mai sus, 
de-ocamdată, curentul nutrit de gu
vern se învertesce încă în cadrul 
programului, care nu admite, ca Bul
garia să ajungă sub comanda mili
tară și sub controlul financiar al 
Rușilor, și să le facă acestora ce
siuni de teritoriu bulgar.

Așa stau lucrurile a4l, ce va fi 
însă mâne, dăcă de es. misiunea lui 
Paprikov, despre care nu se scie în 
fond nimic esact, va reuși ?

Sunt dăr, cu tăte asigurările li- 
niștitore, în Bulgaria momente de 
îngrijire pentru cei doi împărați, cari 
se vor întelni la Berlin.

Din congregația comitatului Si- 
biiu. In adunarea generală estra-ordinară 
a representanței comitatului Sibiiu dela 10 
Aprilie n. o., vioe-șpanul a răspuns, precum 
ni-se scrie, la interpelarea preotului din 
Sebeș Zevedeiti Mureșianu privităre la agi
tațiunile pressei maghiare contra naționa
lităților, interpelare, oe seim, că a făout’o 
în legătură cu afacerea Iancu. Vioe-șpanul 
i-a răspuns oam în același fel, cum a răs
puns la interpelarea d-lui Dr. Comșa din 
Săliște, că nu va face, niol nu va propune 
un proiect de resoluțiune cătră ministrul 
de justiția pentru a arăta în ce chip pro
curorii îșl îndrăptă ataourile în pledoariile 
lor asupra naționalităților nemaghiare; cei 
ce au gravamina în privința acesta să se 
folosâscă de remediile legale.

Interpelatorul n’a luat la cunosoință 
răspunsul, (ficend, că acest răspuns e con
tra sentimentului public al majorității po- 
porațiunii comitatului.

In fine a declarat, că îșl reservă drep
tul a faoe o propunere în aceeași cestiune.

„Viitorul Ungariei^...
Faimosul agitator șovinist săouih Gus

tav Beksics a publicat ărășl o broșură, pe 
care de astă-dată o botâză: „Viitorul Un
gariei pe lașa unei noul! locuțiuni naționale*.

Beksics vră cu orl-oe preț să sporăseă 
porodița lui Arpad la cel mai puțin 65 — 70% 
din numărul total al poporațiunii țării; atunol 
numai se va pută vorbi de-o „Ungariă mareu 
și de-o „mare națiune maghiară", pe care 
„nici un vifor n’o va mai pută mătura de 
pe fața pământului" și caraoterul național 
maghiar al Ungariei se va validita pretu
tindeni în țără.

Dăr dela voință pănă la putință 
mai e un pas forte însemnat și Beksics vede 
o mare primejdiă în faptul, că pe când 
prin Alfold și pustele Ungariei 75—99°/0 
din poporațiune e maghiară, pe atunci în 
părțile muntăse, prin Slovăcime și Ardeal 
Maghiarii sunt cu totul disparențl și în 13 
comitate numărul lor variază între 0.95 — 7%. 
Ba s’a întâmplat chiar în timpul din urmă, 
că sporirea de rassă la Maghiari a scăcjut, 
și în Slovăoime, de pildă, Slovacii au apu
cat înaintea tuturor.

Sporirea rassei maghiare o caută Bek
sics în întărirea materială economică. El 
e turmentat de ideia fixă și-l arde gro
zav dorul espansiunei „naționale". Dăr 
cum? Din „marile" ținuturi maghiare se 
pornescă roiurl-roiurl Ungurii „băștinași" și 
să ocupe văile și oâmpiile și ținuturile 
muntose locuite de naționalități. Moșiile 
mari de prin Alfold și de peste Dunăre, 
cari nu sunt „legate", să fiă împărțite și par
celate Ungurașilor lipiți, ăr familiile aristo
cratice, cari nu au încă fideicomisurl, să-și 
câștige fideicomisurl de păduri în ținuturile 
locuite de naționalități. Tot asta s’o facă 
și familiile aristocratice maghiare, cari au 
fideicomisurl, dăr, firesce, pentru copiii lor 
din a doua și a treia nascere.

Astfel strămutându-se fideioomisurile 
din șesurl și câmpii la pădure și munte, 
vor fi cucerite ținuturile locuite de națio
nalități ! Asta se pote faoe ușor, oăcl, după 
Beksics, sunt 8 miliâne jugăre de pădure 
pentru înființarea de fideioomisurl. Numai 
statul are 3 milione de jugăre de pădure în 
administrarea lui.

Dăr lui Beksics îi trebueso așa numite 
„păduri gata", cari se aducă de jugăr un 
venit anual de cel puțin 5 corăne.

Statul pote să dea din pădurile lui 
pentru fideicomisurl și în aoelașl timp să 
cumpere pădurile încă „neformate", ăr prețul 
să-l plătăscă în titluri de stat, cari pot fi 
plasate în țără.

Așa-dăr „politică națională de pădure*  (!) 
pentru a etîrpi cu ea naționalitățile!

Minunat om mai e și Săcuiul ăsta. 
Vră se ia pe Ungurul de pe pustă și să-l 
ducă la pădtfie, ca să sporăsoă prin acăsta 
transplantare porodița arpadiană ! Dăr Săcuii 
lui 6re nu sunt prin loourl muntose ? Nu 
li-s’a ridicat prin Treiscaune fabrici și fe- 
restrae și nu li-s’a dat tot felul de ajutăre 
— dăr ce s’a ales din tăte? Emigrăză și 
aoum în România, să câștige acolo bani 
pentru a șl plăti și susține nevoile de aoasă!

Modernul Deucalion săcuiil se face ri- 
dioul cu planurile lui. De-ar fi așa, cum 
crede el, într’o bună diminăță tătă suflarea 
de pe globul ungureso s’ar deștepta ou 
calpac și pinteni și ou mustăți răsucite âlâ 
Paprika Jancsi. Dăr nefiind așa, mult va 
mai trebui încă să viseze, pănă-oe ou poli

tica lui să ajungă măcar la a suta parte 
din scopul urmărit de el și de ortacii sei 
șoviniștl.

Din Camera română.
In ședința dela 29 Martie a Sena

tului român, d. T. Maiorescu a interpelat 
din nou ou privire la afacerea Hallier și în 
deosebi relativ la afirmarea d-lui ministru 
de finanțe, că resolvarea acestei afaoerl 
prin tribunalul de arbitri a fost o „nece
sitate inexorabilă". A insistat apoi asupra 
oererei sale de a i-se oomunica corespon
dența, din care reiese acea neoesitate ine
xorabilă, în fine a întrebat, dăcă esistă vre-o 
legătură între afacerea Hallier și împru
mutul de 175 miliăne, înoheiat prin mij- 
looirea d-lui Kalinderu?

D. Maiorescu a mai criticat și ouvin- 
tele folosite de d. ministru de esterne, 
pentru-oă a declarat, că fără arbitragiul 
Hallier țăra ar fi ajuns la faliment. In fine 
ceru lămuriri dela d. ministru-președinte.

D. Cantacuzino, ministru-președinte, 
dice, că resolvarea afaoerei Hallier era ne
cesară, dăr guvernul nu a primit și nu va 
primi nicl-odată intervenția altor state în 
afacerile statului român. Soluția afacerei 
Hallier s’a dat în urma unei mature chib
zuințe asupra situației eoonomice a țării.

D. Maiorescu, nesatisfăout de aoest 
răspuns, depune pe biroul Senatului o pro
punere semnată de 7 senatori, prin oare 
cer o anohetă parlamentară în afacerea 
Hallier.

D. 7. Lahovari, ministru de esterne 
asigură, că în cestiunea Hallier n’a fost 
niol o umiliațiune, ci un simplu sohimb de 
servicii. D. Maiorescu l’a acusat, că a făout 
declarațiunl compromițătăre pentru țără, 
basându-se pe cele scrise în cjiarele de 
oposițiă. S’au găsit însă ămeul, cari să pri- 
oăpă vorbele sale așa, cum a vrut densul 
să se înțelăgă.

D. Take lonescu, ministru de finanțe, 
(jice, că T. Maioresou învinuesoe guvernul 
de oe n’a cerut sprijin oposițiunei, când 
era în vreme grea. Dăcă oposițiă voesoe 
să dea vr’un sprijin, să-l dea și-1 va primi, 
dăr el nu va cere acel sprijin. ;S’a amintit 
declarația sa la Cameră cu privire ^ia co
respondență. E drept, că a făout o greșălă 
parlamentară la cameră. Dăr n’a pomenit 
de anume acte, ci am afirmat că era ne
oesitate.

Cuvântul „neoesitate inexorabilă" nu 
e al meu, paternitatea revine represen- 
tantului colegiului I de deputațl de Gorj.

Ce a spus d-sa? A spus, oă guvernul 
voesce libertatea de mișcare la portul Con 
stanța și numai ou aoeste argumente a 
convins Camerile și țâra. Noi avem cjice 
absolută oonvingere, oă afacerea Hallier 
n’a neliniștit țâra, și dăcă era vre-o mică 
îngrijire, a dispărut când s’a pronunțat 
sentința.

*
De oâtva timp foile de dinoolo au 

adus soiri despre retragerea în pensiune a 
distinsului literat român B. P. Hașdeu, spu
nând că i-se va da o pensiune în formă 
de recompensă națională. In ședința dela 
28 Martie v. 1900 a oamerei, s’a dat oetire 
proiectului pentru acordarea unei pensiuni 
de 18,000 lei pe an d-lui B. P. Hașdeu, 
din cari 12,000 lei reversibili asupra soției 
sale. Proieotul a fost luat în oonsiderațiune.
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Mila împerătescă. Sub titlul acesta 
„Telegraful Român“ din Sibiiu vrând să 
dea o lămurire, pe oare nimeni nu i-a ce- 
rut’o și, așa se pare, vrând a oombate ceva, 
ce a scris „Gazeta Transilvaniei despre 
ajutorul de stat dat preoților români uniți, 
fără a spune ce anume combate și fără a 
cita nimic din foia nâstră, introduce no
tița lui astfel: „Gazeta Transilvaniei, nu 
cercetăm din neștiință ort cu rea voință, scrie 
despre ajutorul de ștat, ce s’ar fi dat preo
ților români gr. cat. în anul acesta".

Poftiți stil și sentiment de bunăcu- 
viință !■ Se afirmă, că în oeea-ce am soris 
noi, am putut fi conduși de prostiă ori de 
rea oredință. D-nialor, luminății, bunii și 
sincerii noștri confrați nu vor să cerceteze 
lucrul mai de aprope. Dâr i totuși nu se 
sfieso de a ne pune înaintea cetitorilor lor 
în prepusul, că am fi nisce ignoranți, ori 
omeni de rea credință.

După acea introducere genială a noti
ței „Tel. Rom.u aoesta, fără a spune, cum 
am cjis, în ce organul nostru ar fi do
vedit nesoiință ori rea credință, face unele 
afirmări cu totul de prisos și cu care cele 
ce am soris noi n’au nici în clin, nici în 
mânecă. „Preoții români nuițl“, di°e, „u’au 
nici un drept la întregirea salariilor dela 
stat. Dreptul garantat în art. de lege XIV 
din 1898 îl au numai preoții români orto- 
doxlu. — Fârte bine! Numai cât cei dela 
„Tel. Rom.“, nu cercetăm din nesoiință ori 
ou rea credință, ignorâză mai întâifi de 
tote, că acea lege nu-i adusă numai pen
tru preoții români ortodoxl, ci pentru 
preoții tuturor confesiunilor necatolioe din 
țâră. Al doilea ignorâză., că chiar în §. 1 
al numitei legi se determină modalitatea 
ajutorării preoților lipsiți de mijloce romano- 
catoliol și greco-unițl, în mod transitorio 
pană la regularea așa numitei congrue. Ig
norâză declarațiunile repețite ale ministru
lui de oulte în privința ajutorării preoțimei 
unite, amăsurat disposițiunei §-lui 1 din 
amintita lege dela 1898. Acâsta s’a și în
tâmplat pentru anul 1899. Cum? Acâstase 
esplică în oirculara consistoriului arohidie- 
cesan din BlașiQ, oare arată, că pentru 
preoțimea unită a acestei arcbidiecese s’a 
asignat un ajutor de stat de 46,320 fi. v. a. 
După esplicările, ce le dă foia biserioâscă 
din Blașiîî, în acâstă sumă se cuprind și 
cele 18,000 fi., cari derivă dela așa disa 
milă împărătâscă din anii 1860. Noi am 
soris numai pe basa datelor, ce le-am aflat 
în numita foiă, care a publicat un estras 
din circulara consistoriului din Blașiil.

Pice în fine „Tel. Rom.“, că n’are să 
se cufunde ajutorul și mila uniților ou în
tregirea venitelor preoțescl prevăzută pen 
tru preoții gr. or. Așa este. Dâr cine voesce 
să le confunde? Pâte ministru] de culte? 
Atunci „Tel. Rom.“ și-a greșit adresa, 
vrând să ne facă pe noi responsabili pen
tru o astfel de eventualitate.

Din camera francesă.
In ședința dela 11 Aprilie n. a ca

merei francese, deputatul Lasies întrâbă, 
dâoă generalul de Gallifet va autorisa pe 
ofițeri, ca să asiste la serviciul religios 
pentru colonelul de Villebois-Mareuil.

Generalul de Gallifet a răspuns, că 
ofițerii vor putâ asista, dedre-oe nu este o 
cestiune politică. El speră, că dâcă se vor 
produoe manifestațiunl, ofițerii nu vor lua 
parte la ele (aplause). Incidentul se în
chide.

Răspundând la o oerere de interpe
lare a d-lui Berry asupra trecerei trupelor 
englese la Beire, ministru] Delcassâ declară, 
că este cu neputință a se disouta o ces
tiune internațională, în care Fraucia nu 
este angajată.

Francia a declarat, că va rămânâ 
neutră în răsboiul sud-african, însă n’a fost 
însărcinată cu asigurarea neutralităților din 
partea celorlalte puteri. Dâcă interesele 
franoese ar fi amenințate, guvernul ar eci 
să le apere (aplause). Interpelarea este amâ
nată pe o lună.

Camera a reluat apoi discuția bud
getului.

Corbin, din drâpta, oritică politica ge
nerală a guvernului; blamâză tendințele 
sale oolectiviste și cesariene.

Lasies, naționalist, revine asupra afa- 
oerei dela Fashoda. El reproșâză d-lui Del
cassâ, că a desavuat pe maiorul Marohand.

Ministru-președinte Waldeck-Rousseau 
amintesce, că Camera a aprobat de & ori 
politica sa; arată utilitatea proiectelor de
puse de guvern în contra întreprinderilor 
intolerabile ale congregațiunilor religiâse. 
Guvernul a reluat vechile tradițiunl repu
blicane. Aoeste șâse luni de sforțări n’au 
fost sterile, țâra este liniștită, esposiția va 
fi o mărturisire a păcii morale recucerită 
(aplause).

Terminând Waldeok-Rousseau amin
tesce ocuparea Tuatului, votul proiectului 
asupra armatei coloniale, depunerea pro
iectului de apărare a costelor și a colo- 
nielor etc. (duplă salvă de aplause).

Melind reproșâză d-lui Waldeck-Rous- 
seau, că a uitat veohile sale doctrine, că lasă 
lui Millerand o influență preponderentă 
în cabinet; îi reproșâză de asemenea com- 
plesanțele sale pentru socialism. Țâra res
pinge acâstă politioă.

Afișarea discursului lui Waldeck-Rous- 
seau se votâză cu 286 de voturi contru 211.

RSsboiul din Africa sudică.
□esastrul <lela Merkatsfontein.
Mai multe diare englese publică din 

isvor bur telegrame despre desastrul, ce i-a 
ajuns pe Englesl la Merkaisfontein. Soirile 
aoeste telegrafice se confirmă și din isvor 
francos.

Lupta dela Merkatsfontein s’a întâm
plat în 7 Aprilie. Burii erau conduși de

generalul De Wett, care după o'luptă teri
bilă, ce a durat două dile întregi, a bătut și 
a respins pe Englesl. In lupta acâsta En- 
glesii au pierdut 1500 omeni, dintre cari 
600 au fost omorîțl sâu răniți, âr 800, după 
alții 900 au cădut în captivitate la Buri. 
Locul unde s’a întâmplat marea luptă nu 
pote fi mai departe de Bloemfontein, de- 
oât de 26—30 milurl englese. Importanța 
desastrului Englesilor constă toomai în 
aceea, că el s’a întâmplat așa 4icend sub 
ochii lui Roberts, adecă Englesii au fost 
bătuți în front. In lupta acâsta Burii n’au 
avut decât 5 morțl și 9 răniți.

Situația lui Roberts.
In urma acestei lupte mari pierdute, 

situația lui Roberts a devenit cât se pote 
de critică. Cele mai multe foi englese ac- 
oentuâză marele pericul, ce-1 amenință pe 
Roberts. Asta o tradâză și împrejurarea, că 
Roberts a început acum se se întărâscă ou 
șanțuri în jur de Bloemfontein, ba a che
mat urgent la sine și pe lord Methuen. 
După o telegramă mai nouă, lord Methuen 
a plecat deja în ajutorul armatei princi
pale, dâr n’a luat calea directă, ci vrâ să 
facă un încunjur în susul rîuluiVaal. Afară 
de acâsta Roberts a dat ordin, ca toți ci
vilii și femeile din Bloemfontein să pără- 
sâscă orașul și să se retragă pe țărmul su
dic al rîului Oranje. Chiar soției sale, care 
plecase din Capstadt să mârgă la Bloem
fontein, i-a dat de scire să se reîntorcă 
ârășl în capitala Caplandei.

Unde mai punem apoi, oă circulația pe 
linia ferată din Bloemfontein la Capland 
s’a sistat de tot și autoritățile militare de 
aici nu mai pot transporta în Oranje nici 
alimente, deore-ce se tem, că vor cădâ 
pradă inimicului. ț)ilele trecute Burii au 
bombardat un tren, care ducea munițiunl; 
de-alungul liniei ferate umblă în sus și în 
jos diua nâptea cete de Burii, pândind după 
pradă.

Armata lui Roberts sufere și în lipsa 
de apă. O telegramă ou data de 6 Aprilie 
spune, că în 5 1. c. a fost în regiunea 
Bloemfontein-ului o grozavă furtună. Cu 
totă supărarea, oe li-a făcut’o soldaților, 
oari stau sub oerul liber și fără oorturl, fur
tuna cu ploiă a fost cu bucuria primită, 
căci trupele au căpătat cel puțin apă. De 
aici apare, că în Bloemfontein lipsa de apă 
e fârte mare.

Supărarea și mâhnirea în Londra este 
mare cu deosebire din oausa, că de când 
Burii au luat ofensiva ei aduo lovituri după 
lovituri Englesilor, cari sunt cu totul ne- 
pregătițl. „Manchester Guardian“ vede o 
mare primejdia în faptul, că Roberts n’are 
cai și cavaleriă. De când Frenoh a ajuns 
la Kimberley, trupele lui călărețe au pier
dut 11,000 de cai.

La acestea se mai adauge acum și 
Bcirea, că generalul Gatacre va fi reohiă- 
mat în Anglia, pentru-că n’a sciut să rețină 
pe Olivier, din a cărui pășire bravă cu cei 
6000 Buri ai săi se esplică tote relele, ce

vin acum asupra- Englesilor. Apoi „Stan- 
dardu publică soirea, că Buller din Natal va 
trimite mai multe trupe în ajutorul lui Ro
berts. Asta ar vrâ să dică, că Buller îșl 
vede amenințată posițiunea în Natal.

Burii lăudată de Roberts.
In fine vorbesoe și Roberts. Nu dă 

însă amănunte asupra luptelor din urmă, 
ci se mărginesce a oonstata, că Burii au 
fost forte activi în timpul din urmă.

Atacul Burilor în Natal.

Din Ladysmith i-se comunică agenției 
„Reuter“, că în 11 Aprilie n. diminâța au 
început Burii să descaroe, din • trei posi- 
țiunl îndepărtate una de alta, un foc vio
lent de granate asupra lagărului engles 
dela Elandslaagte. Gldnțele au cădut în la
gărul voluntarilor. In decursul unei recu- 
noscerl englese, s’a aflat, oă Burii sunt forte 
tari și bine șftnțuițl.

□ ela IMIafeking.

Despre căderea Mafeking-n\vă n’au 
sosit nici pănă acum soiri positive din is
vor engles. Agenției „Reuter“ însă i-se 
vestesoe, că apărătorul orașului, colonelul 
Baden-Low el, ar fi murit.

Păxsă când va tine resboiul ?J
O declarația forte interesantă a făcut 

în privința acâsta conduoătorul deputațiu- 
nei transvaaliene, care a plecat în Europa 
pentru mijlocirea păcii. Aoest conducător 
ou numele Fischer, seoretar de stat, a de
clarat unui clNrist din Bruxella, că situația 
pentru Englesl este adl forte nefavorabilă. 
Englesii au pierdut 25,000 de omeni pănă 
acum, pe când pierderile totale sunt pe 
partea Burilor numai de 5000, Burii se află 
în răsboiii 40,000. Pănă va țină iârna, oare 
a (jînceput acum în Afrioa sudică, adeoă 
pănă în Octomvre 1900, nu păte fi vorba des
pre înaintarea lui Roberts.

Scîrt diverse.

„Kol. Zeitung“ primesce din Londra 
soirea, oă dintr’un port al Africei sudioe, 
30 de tunuri au fost transportate pentru 
Buri.

îj:

Pierderile englese pănă la 31 Martie 
sunt: oficerl căluți 247, soldați oăcjuțl 2386 ; 
morțl de bole și alte neajunsuri 47 ofițeri, 
1349 soldați; ofițeri răniți 620, soldați ră
niți 8883 ; dispăruți, respective arestați 143 
ofițeri, 3323 soldați; reîntorșl bolnavi în 
Anglia 29 ofițeri, 1828 soldați; în fine re
întorșl în Anglia din alte oause 167 ofițeri 
și 1457 soldați. — Pierderea este așa-dâr 
de 1253 ofițeri și 19,226 soldați. In numă
rul acesta nu sunt socotite trupele bolnave 
din Africa-sudică. Deja luna trecută se aflau 
în spitale 17,000 de omeni. Numărul total 
al pierderilor este așa-dâr pănă la finea lui 
Martie de 37,500 omeni.

------------- *

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Flora și Floriile.
De G. Popa.

— Fine. —

Cultul Florei a trebuit să primâscă în 
cursul timpurilor 6re-carl modi6cărl. La în- 
oeput ea era adorată, oa Flora mater și ge- 
netrix, întocmai ca și Venus, ou care se 
cufunda une-orl (Lucrețiu, Dererum natura).

La a. 240, seu 238, după unii scrii
tori, cu ooasiunea instituirii primelor jo- 
ourl florale, oaracterul fleiței a început să 
se schimbe și Floraliile introduse, în urma 
consultării cărților sibiline, erau licențiose 
și imorale.

Dela a. 173, — când jocurile florale 
cătjute în disuetitudine se reînprospătară și 
deveniră anuale, din oausa unei secete atri
buite supărărei 4eUei — cultul Florei a 
fost substituit prin cultul unei vestite cur- 
tisane, care și-a lăsat întrâga sa avere po-

porului, cu oondițiune numai, ca în fiă-care 
an să fiă sărbătorită.

Fără îndoială, aoest caraoter al cas
tei nimfe de odinioră îșl datoresce, cre
dem, evoluțiunea sa ideilor filosofioe ale lui 
Evhemer, cari cam în acest timp a înce
put să-și facă loo în lumea romană. Poetul 
Enniu din seoolul al III și al II a. Chr. a 
contribuit mult la răspândirea evhemeris- 
mului. Se scie, că Evhemer în a sa lega 
dvaygacptf reduce panteonul greoesc la ființe 
umane. Astfel Zevs-Juppiter ar fi fost un 
rege al Greoiei, Afrodita-Venus oea mai 
frumosă dintre curtisane, Kadmus bucătar 
al regelui din Sidon. La Roma evhemeris- 
mul a identificat pe Ana, sora Didonei cu 
Anna Perenna. Aoca Larentia și Flora au 
trebuit să fiă nisce vestite curtisane.

Laotantius Firmianus, cel mai mare 
și mai înfooat apărător al creștinismului, 
pretinde, că adevărata origine a jocurilor 
florale ar fi fost cultul Florei și că sena
tul, spre a ascunde turpitudinea unei astfel 
de instituțiunl, ar fi născocit, că Flora ar 
fi fost o 4eiț-a a florilor.

Sărbătârea floraliilor ținea șâse dile, 
dela 23 Apr. cjiua aniversară a deiței până 
la 3 Maitî, și se prăsnuiau și la țâră și la 
oraș. Cu ocasiunea aoâsta se dedeau jocuri 
florale în circ LUD IN CIRCO FLORAE. 
Jocurile se deosibeso de tote celelalte prin 
obscenitatea lor. Caracteristic acestor jo
curi, cari se serbau noptea la lumină de 
facle, era și împrejurarea, oă poporul putea 
să pretindă, ca femeile de pe scenă să se 
desbrace și să jâoe în pielea gâlă.

Tot felul de glume și de obscenități 
se puteau aucji și vedâ cu aoâstă ocasiune, 
împrejurare, oare a făcut pe severul Catone 
să părăsâscă într’una din dile teatrul, spre 
a nu împiedeca veselia generală. (Valerius 
Maximus, Fact mem. II 108.)

La acâstă sărbătore tâtă lumea se îm
brăca în haine albe, simbol al veseliei ge
nerale. In circ set vânau iepuri și capre, 
animale lascive și potrivite cu caracterul 
cjeiței.

Cu timpul sărbătorea Florii s’a gene- 
ralisat peste tâtă Italia și prin tote pro
vinciile, ca unul din cele mai frumâse jo-

curl de primăvară, âr ou vremea cultul 
Florii s’a înlocuit prin cel al Venerii sâu a 
dispărut, lăsând urme mai mult sâu mai pu
țin vii în creștinism.

ț)eița Romanilor Flora a devenit în 
basmele și oântecele nostre Uâna Cosinzena, 
Ddmna Florilor, din cosiță rujă-i cântă, sâu 
Galomfir împăratul florilor. O variantă a bas
mului Ilenei Cosinzenei, minunea minunilor 
ne spune : „Un prunc, începând a plânge la o 
jumătate de an după nascere, mamă-sa îi 
făgădui de soțiă pe fata lui Lin Rujulin, 
numită Lina Rujulina, care invercțesce câmpu
rile, înflore florile11*').

In următorul oânteo din Transilvania, 
Flora a devenit o gingașe oicore, <țîna flo
rilor, florea porilor, iubită de sfântul sâre:

Pe părău de rouă, 
plimbă-mi-se, plimbă 

tînăra mlădiță, 
prin rouă desoulță, 

filna florilor, 
flărea eforilor,

rouă adunându-șl,

*) Șăineanu Basmele române p. 371.
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Țarul pentru Muntenegru. Din Ra- 
gusa se telegrafâză, că în portul din Anti
cari a sosit la 10 1. o. o corabiă rusâsoă 
ou trei baterii de tunuri tir repede și cu mari 
■cantități de corturi de tabără și muniții 
pentru Muntenegru. Tdte aceste au fost tri
mise de Țarul Rusiei ca dar pentru mioul 
principat.

„Ședetore literară", constatătdre din 
lectură și deolamărl din scritorii noștri, s’a 
arangiat la Tergu-Jiu (România) în 30 
Martie v. o. Venitul a fost destinat pentru 
elevii săraol ai gimnasiului. Etă programul 
„Ședătorii" : T. Frumușanu, elev ol. II. de-; 
clamarea unei ’anecdote de Th. Speranță, 
N. Iancovescu, elev cl. II. declamarea unei 
poesii de Anton Pan. D-l I. Popescu, Voe- 
.teștl „Viâța" de Țincu. D-l Stef. Bobanou, 
prof. Fântâna Blandusiei. D-l A. Saohe- 
Pojogeanu, advocat, din Speranță. D-l Stef. 
Dobreanu adv., din Eminesou și Vlăhuță. 
D l Pavel Danțescu institutor „ț)iua în
vierii de G. Ooșbuc. D-l căpitan Emanoil 
Părăeanu, Din ale Sale. D-l Gh. Stolojan, 
adv., din G. Ooșbuc. D-l Numa D. Fru- 
mușan, prof., Alex. Lahovari. D-l I. Po
pescu, VoeteștI prof. Ioan Creangă. D-l Titu 
D. Frumușanu, adv., Al. și Caragiale.

„Republica bulgară." In Bulgaria, 
unde de un timp încoce se petrec lucruri 
-mistice și unde fiă-care partidă îșl are as- 
pirațiunile ei, s’a format și o partidă re
publicană, oare edă un diar întitulat „Re- 
publica*.  La partida acâsta s’au alăturat și 
socialiștii bulgari. A apărut și o broșură, 
în care Bulgarii sunt provocațl să răstdrne 
regimul monarchist și să-l înlocuâscă cu 
regimul republican. Broșura, firesce, a fost 
oonfiscată, er poliția din Sofia umblă aoum 
să-i descopere autorul.

*) G. Dem. Teodorescu, Poesii populare, Ci- 
cărea.

Nenorocire în portul Constanța. 
Se telegrafdză din Constanța, oă Dumineca, 
trecută Marea nâgră a fost forte agitată. 
Doi băieți marinarl-elevl de pe vaporul 
„Principesa Maria" și unul de pe vaporul 
„Regele Carol" s’au suit într’o barcă și s’au 
aventurat prin port. Cu tdte că portul e 
relativ adăpostit, totuși mișcarea apei nu
mită de marinari hulă făcea, ea oscilațiu- 
nile vaporelor ancorate să fiă simțitore. 
Baroa celor trei tineri marinari se apro
piase de vaporul Medeea ancorat în mij
locul portului; în momentul când barca 
trebuia să trdoă peste frânghia, oare fixa 
vaporul, și care era mascată sub apă, frân
ghia se întinse și răsturna baroa. Doi din- 
tr’enșii, cei de pe „Principesa Maria", au 
putut scăpa ca viața, cel de al treilea s’a 
îneoat. Nici baroa, nici oorpul sărma
nului băiat n’au putut fi găsite, ou tdte cer
cetările amănunțite. Tot personalul vapo
rului „Regele Carol" a fost adânc emo
ționat de acestă tragioă întâmplare, căci 
nefericitul băiat era unul din cei mai inte-

paharul umplendu-șl 
și ea mi-se crede, 

oă nimeni n’o vede.

Ddr o a văcjut, 
drăguț sfântul sore, 

și cum o-a vădut, 
mult că i-a plăout 
și ’n grab’ a mânat 

doi luceferei, 
pețitorii ei.

In cas’ de-au întrat, 
că i-a întâmpinat

și mi i-a întrebat:
— Doi luoeferei 
ospețiorii mei,

treoețl de-odihnițl 
și vă veseliți!

Dâr ei răspundeau, 
din guri-i dioeau:
— n’am vint s’odihnim 
să ne veselim,

și-am viDt să pețim 
și să logodim:

vrei pe sfântul sdre, 
oă el e mai mare?

Ea, de i aucji, 
din graifi le grăi: 

ligențl și simpatici marinari. Deși n’avea 
decât patru-spre-c)eoe ani, vorbea perfect 
opt limbi europenescl și orientale. S’a des
chis o anchetă.

La tribunalul din loc s’a pertraetat 
acjl prooesul în causa furtului întâmplat la 
Casina Română. Casina a fost representată 
prin d-l advocat Iosif Pușcariu. Acusatul 
Gr. Birea, apărat de d-l advocat Zakariâs, 
fu osândit la doi ani închisdre perderea 
drepturilor politice pe cinol ani și restituirea 
pagubei de 25,000 frcs. ou adausul de 5°/0 
începând dela 1 Ianuarie a. c. Procurorul 
s’a mulțumit cu sentința, acusatul însă a 
anunțat reours. Cererea condamnatului de-a 
fi pus în libertate pănă la intrarea sen
tinței în putere de drept, a fost refusată.

Predici. Poimâne (Duminecă în 2 
Aprilie v. în cjiua de Florii) va predica în 
Biserica Sf. Nicolae din Soheiu părintele 
Dr. Vasilie Saftu.

Darul regelui Leopold al Belgiei. 
O telegramă din Bruxella vestesce despre 
o mare și nobilă faptă a regelui belgian 
Leopold. Iu ședința dela 11 Aprilie a ca
merei deputaților din Bruxella ministru- 
președinte a dat cetire unui autograf al 
regelui, după care tdte averile sale imobile 
le dăruesce statului. Darul acesta îl face re
gele Leopold din incidentul aniversării a 
60-a a nascerii sale.

Librete ale casei de economii din 
BucurescI se aflau la 1 Martie curent în 
circulația 111,143 representând o sumă de 
lei 29,301,329. In cursul lunei Februarie 
1900, au fost eliberate 1,908 librete în va- 
lore de 986,054 lei, și au fost anulate 
2,234 librete pentru suma de 1.256,995 lei. 
Prin urmare, în cursul lunei Februarie 
1900, restituirile au întrecut cu 270,941 lei 
depunerile.

Colonelul Villebois-Mareuil, care 
cum se scie a murit la Boshof într’o luptă 
cu Englesii, s’a născut în 1847 și era deci 
în vîrstă de 52 ani. In 1895 șl-a dat di- 
misia din armata francesă și după isbuc- 
nirea răsboiului din Africa sudică șl-a oferit 
cu dragă inimă servioiile sale republicelor 
bure. In tot timpul răsboiului a fost de o 
vitejiă uimitdre și multe din victoriile bure 
se datorase acestui bun soldat. într’o scrisdre 
adresată din Kimberley amicului său Monteil 
fiice între altele: „Burii sunt cei mai 
buni omeni din lume, ei sunt țîntașl fără 
păreehe; au o concepțiune superidră a ati- 
tudinei defensive, deși sunt cei mai liniș
tiți omeni. Gu patriotismul și cu încrederea 
îu dreptatea causei lor, ei desigur că vor 
uimi lumea prin o vrednică resistentă". ț)ia- 
rul frances „La Liberte*  din Paris a des
chis o subscripțiune publioă pentru ridi- 
dioarea unui monument lui Villebois-Ma
reuil.

Morte prin intoxicarea sângelui.
Tînăra și frumosa actriță din Viena Hilda

— ba eu n’oiă voi, 
Sore socior,

că-i tot călător 
cjiua

peste sate
și noptea 

pe ape!

Doi luceferi 
pețitorii ei, 
se ’ntorcând la sore 
i au spus de urmare.

Sdrele s’aprinse 
de năcaz, și <Șise:
— lâsați-mi-o ’n pace, 

că mi-o void preface
în fragedă fibre, 
fibre de Cicore, 

cu ochi după sore.
Când oiti răsări, 

ea s’o ’nveseli, 
oând oifi asfinți, 

ea s’o ofili;
când oiîî scăpăta 

ea s’o aduna*).
(Rev. „Tinerimea Română11.)

Malbert, o fiică a redactorului dela „Extra- 
blatt“ din Viena, a murit alaltăerl acolo 
prin intoxioare (înveninare) de sânge. Nu
mai de curând ea secerase frumose suocese 
în teatrul „Raimund“ într’o comediă, „Lola", 
compusă de tatăl său. înainte ou vre-o 
cjece flile ea avu nenorocirea de a oădd și 
de a-se lovi cu palma dela mâna dreptă, 
rănindu-se de muchea ascuțită a unei cutii 
de tinichea, în care era vaselină.

Demonstrația în contra reginei 
Victoria. In Tippernoy din Irlanda mun
citorii unei firme au fost duși o’un tren 
special la Dublin cu ooasiunea sosirei re
ginei Victoria acolo. Când trenul s’a re
întors acasă cu muncitorii, esoursioniștl au 
fost primiți de mulțime cum nu li-a plăout. 
Ei fură împroșoațl cu noroiu și insultați și 
tot atunci unui mare deposit al firmei i-s’a 
dat foc. Pompierii nici n’au voit să iese a 
stinge fooul, br pentru-oa demonstrația să 
fiă și mai accentuată, poporul iritat a tăiat 
tdte țevile dela pompele militare.

Vaporul Brâncoveanu al naviga- 
țiunei fluviale române, fost Vasarhely, ter- 
minându-șl reparațiile, la oarl a fost supus 
în șantierul din Severin, a făcut Sâmbătă 
probă mergând în eusul apei, pănă în ca
nalul Porților-de-fier și în jos pănă la Si
mian. Proba eșind bine, vaporul, care e cu 
totul modificat, îșl va reîncepe peste câte-va 
(file cursele. Se (fice, că va deservi linia 
Brăila-Tulcea ca vapor de pasageri.

Cai unguresc! pentru resboiu. Englesii 
cumpără și acum număroșl cai în Ungaria 
pentru a-i trimite în răsboiul din Afrioa 
sudică. Numai (filele acestea a plecat din 
Fiume un transport de 800 de cai, cum
părați pe socotela lui Cecil Rhodes.

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr"țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone 1'80. 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții o. și reg. A. Moli, Viena 1 
Tuehlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provădut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

0 nopte în Granada.
— Recensiuni. —

ErI am avut plăcuta ocasiune a asista 
la b doua representațiune a operei „O nopts 
în Granada" și suntem fericiți a constata, 
că Reuniunea nostră dimpreună cu distinșii 
ospețl a satisfăaut și de astă-dată cu bel
șug așteptările nbstre. Soliștii și corul, con
duși de-o disposițiune admirabilă, și-au fă
cut minunat datoria, încât succesul a fost 
complet. Micile inegalități dela premieră 
au dispărut, și aplausele repețite și înde
lungate au fost pe deplin meritate. D-l 
Dumitru Popovicl, precum și d-ra Eugenia 
Moga și d-l V. Popovicl au fost din nou 
obieotul celor mai entusiaste ovațiunl. In 
scenele finale ale celor două aote a sece
rat și corul aplause bine-meritate, oferind 
tot-odată tablouri de tot fermecătbre.

Representațiunea a fost bine cerce
tată, deși nu tbte locurile au fost ocupate 
și ne-a atins cam ciudat observând, că 
de astădată publicul neromân părea a pre
cumpăni. Ore să aprețieze străinii mai mult 
prestațiunea Reuniunei, decât societatea, 
din care se alcătuesee?

Br acum dăm cuvântul reeensiunilor 
din cerourile străine, conform promisiunei 
nbstre de erl.

Kronstddter Zeitung (Nr. 84 din II 
Aprilie) aduce următorele:

„Reuniunea română de oântărl, înou- 
ragiată prin bine meritatul succes secerat 
prin ultimul concert, s’a presentat după 
timp relativ scurt din nou înaintea publi
cității, încercând de astă-dată o problemă 
musioală ou mult mai mare prin represen- 
tarea operei principale și mult aprețiate a 
lui Conradin Kreutzer „0 nopte in Granada* . 
Conducerea sigură a directorului de musică 
George Dima, care ne este deja forte bine 
cunoscut, la pulpitrul de dirigent s’a vali- 
ditat erl tot atât de escelent, oa și zelul 
care străluoea invederat din ochii cetei de 
oântărețl și cântărețe.

Deși a ajuns partea bărbătescă a 
acestei cete de două-orl în un mic confliot 
cu orchestra în cestiunea ÎDtrării precise și 
el tempo-ului, care conflict s’a aplanat în
dată prin intervențiunea la timp adirigen- 
tului, — totuși în total au făcut tocmai 
aceste coruri cea mai bună impresiune, mai 
ales celebrul cor final din actul prim, și se 
potriveau forte bine în cadrul serei, ridioate 
prin ilustrul ospe dela Beyrouth, D-l Du
mitru Popovicl la nivelul unei seri de stil 
clasic.

„Și decă numai puțin pricepi limba 
română — artistul i-a dat un sunet dulpe, 
care ne reamintea câte-o dată surprindător 
italienâsca — totuși se simțeau ascultătorii 
germani ca acasă prin cântul și jocul acestui 
artist; nu degeba colaborâză la un loc sânțit 
de spiritul lui Richard Wagner, el duce 
timbrul acestui spirit cu sine, ddcă în ge
nere este oapabil de el ca om și artist. Și 
toomai acdsta ne-a atins forte plăcut la os- 
pele nostru din Beyrouth, că dânsul, și ca 
esterior o figură imposantă de scenă, a păs
trat măsura frumosă, în ciuda necesarelor 
apucături de operă în cânt și joc, ceea-ce 
bine înțeles îi permitea bogatul său ma
terial de voce.

„A fi alăturea cu un astfel de cân
tăreț consumat și artist scenic este a pri
ori o problemă puțin de invidiat. D-șora 
Eugenia Moga a resolvat acesta cu grațiă 
și forțe considerabile; decă și devine vocea 
densei în registrele de sus cam aspră, ne 
atinge cu atât mai simpatic în registrele 
de mijloc și iese cu atât mai bine la ivelă 
fiind-eă cântăreța cântă sigur și a studiat 
rolul cu o siguranță surprimjătdre la dile- 
tanțl. A și avut parte de recunoscință es- 
terioră, primind bogate daruri în flori și 
îmbelșugate aplause.

O cunoscință plăcută am reînoit în 
tenoristul V. Popovicl (elev al D-lui Dima 
ca și d-șora Moga), care ne-a dat deja în 
concertul trecut probe strălucite ale talen
tului și forțelor sale artistice.

Deși s’a cerut indulgența publicului 
sub cuvânt, că e răgușit, der acdstă indis- 
posițiune nu s’a remarcat de loo. E fireso, 
că de astă-dată n’a ajuns astfel la ivâlă în 
rolul său modest pre lângă purtătorul rolu
lui principal, care a trecut prin o scolă teo
retică și practică de mulțl ani, ca în rân
dul trecut, dâr cu tbte aceste s’a resimțit 
din cântarea Iui : puterea juvenilă și frum- 
sețea acestei voci ascunde un viitor!

„Cu câtă însuflețire susține publicul 
român causa sa, ni-a probat sala plină, al 
cărei public la tot cașul s’a recrutat și din 
cercuri neromânesel și mai ales din cercuri 
săsesel iubitore de musică, — dâr și-a afir
mat bucuria și mândria îndreptățită pentru 
minunat succâsa operă și prin aplause pur
tate de un entusiasm adevărat oriental și 
prin darurile onorifice celor trei represen- 
tanțl principali."

Am adăugat anume raportului nostru 
aceste voci de presă, ca astfel întregind 
raportul dat de noi, să oferim publicului 
nostru un tablou cât se pote de complect 
și imparțial.

La revedere mâne Sâmbătă la ultima 
representațiune!

Brașov, 13 Aprilie n.
b -a —z.

ULTIME SC1KI.
BucurescI, 12 Aprilie. Cambra a 

primit proiectul pentru ratificarea 
decisiunilor luate în congresul dela 
Hagâ.

Londra, 12 Aprile. Din Lourenzo- 
Marqueze se anunță, că armata prin
cipală de 35,000, cu 90 tunuri, a Bu
rilor a ocupat șirul de munți dintre 
Kroonstad și Vynburg, și aici aș
teptă înaintarea lui Roberts.

O 3 % iU & 0$.
Una pentru alta. Renumitul poet 

din Nurnberga, Pfinzig, (mort la 1535) se 
întorcea odată târziu dintr’o călătoriă în 
oraș. Porta orașului era d^ja înouiată și 
portarul nu voia se-i desohidă. Pfinzig se 
hotărî săi dea portarului un bacșiș de-o 
jumătate de ducat, dedrece vremea era 
târcfiă, întunerec și el (Pfinzig) era și flă
mând. Portarul după-ce puse bacșișul în 
buzunar, deschise poetului ușa. Când acesta 
înainta câțl-va pași, se întorse repede îna
poi, (ficend, că și-a uitat afară la îutrare o 
carte. Portarul iute se grăbesce să-i aducă 
cartea. Abia acesta eși pe portă și poetul 
Pfinzig o încuia. OrI-oe rugare a portaru
lui să-i deschidă, a fost zadarnică; Pfinzig 
îi cerea înapoi bacșișul primit. In fine por
tarul n’avu încătrău, îi dădu poetului pe 
sub pdrtă banul. Pfinzig desouiâ ușa și apoi 
o luâ la fugă.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ISrașov, 

Fse pot procura urmâtârele cărți:

Cărți de rugăciiuni și predici.

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

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

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

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
ÎDGruonorea Preacuratei Feciâre Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuvântări bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

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

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

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

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d« Em. El»fterescu, 
onnosour atat de bine îr> cercurile româ- 
ne-iol din numâroeele sale șuieri atât de. 
mâduiSae, instructive și o«> atâr.u gust (e- 
t’^e. E o carte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fi. 50 cr. (4 lei).

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcdlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul soo- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în școla poporală de luliu 
Pop. învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiltu 
Bațiu, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„învățătura creștinescă, său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8U, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Idei fundamentale în economia 
politică» D-l Ioan Socaciu, vechiu profe
sor la scdlele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes soiențifio deosebit 
mai ales pentru specialiști. A ounosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Un esemplar costă

65 cr. și se pote procura seu direct dela 
d-l autor, în a căruia editură a apărut 
opul, său dela Tipografia „A. Mureșianu“.

*
O carte valorosă, scrisă de d-l Ioan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne“. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vencțare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul la bursa din Viena
Din 12 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 .
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.75 
Renta
Renta
Renta
Losuri
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.30 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 228.70 
NapoleondorI...................................... 19.25
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista.................................. 242.75
Paris vista........................................... 96.32'/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.95
Note italiene...........................................90.30

97.20
93.65

101.—
99.80
98.60
92.60
93.75

. 164.50

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

99.25
99.-
98.40

136.—

Cursul pieței Brașov.
Din 13 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.— Vând. 101.—

18.90 Vând. 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. _  _

Nr. 1260—1900.

PUBLICAȚIUNE
Un teren de zidire situat în Blu 

mena Strada Fântânei din sus de 
restaurația la „Grdpa lacrimilor1*,  
(Tbrânengrube) în apropierea de hal 
ta Tramvaiului, în eatindere de circa 
2750 □ metri se vinde pe cale de 
licitație orală și scripturistică.

Condițiile de licitație se pot ve
dea la oficiul orfanal orășenesc, str. 
Porții nr. 63, partere în drepta, în 
orele de oficiu.

Licitația se va ținea tot acolo, 
MarțT in 15 Mai 1900 la 9 ore a. m.

Brașov, 6 Aprilie 1900.
Din ședința oficiului orfanal oră

șenesc.
fii i e sas e s c h,

919,1—3 primar.

ANUNCIURI 

(mserțiuni și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei 

administratium. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mulf 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

AdmListr. „Gazetei Trans."

*
Gf

■)

X w

Prafurile-Seidlitz aie i™ Moli
Veritabile numai, deeă flăeare cutia este prove<țută eu marea de 

operare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falșificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui
VeritâbiiU nurriclî fi0care sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

X

4.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săDun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți CoroDe 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provegută cu marca 
de aperare A. Moli.

Trimiterea principală, prin
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. fttrnisor al curții imperiale Viena, Tncidaubeii 9
Comande din provlnciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele provăcțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.
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Sz. 9238-1899. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jărăsbirogâg, mint tlkOnyvi hatâsâg, kOzhirre teszi 

hogy a „Furnica11 fogarasi takarâkpdnztâr vâgreha.jtatonak Motocu Pe
tru Juon vegrehaităst szenvedO elleni 326 kor. 80 fii. (183 frt. 40 kr.) 
tfike kovetelea jârulekai irânti vâgrehajtâsi iigyâben a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg teriileten lev6 Szeszesor kozsegben "fiekvâ, a szeszcaori 72. 
sz. tljkvben Motocu Petru Juon tulajdonăt kepezfi A f 151/1, 151/2 hr. 
sz. ingatlanra 384 kor., 230 hrsz. ingatlanra 14 kor., 365 hrsz. îngat- 
lanra 44 kor., 446 hrsz. ingtlra 40 kor., 467 hrsz. mgatlra 50 kor., a 
563/2 hrsz. ingtlra 14 kor., 743 hrsz. ingtlra 8 kor., 1015 hrsz. ingtlra 
26 kr., 1248 hrsz. ingatlra 74 kor., 1433 hrsz. ingatlra 8 kor., 1629/2 
hrsz. ingtlra 10 cor., 1691 hrsz. ingatlra 10 kor., 1746 hrsz. ingtlra 12 
kor., 2206 hrsz ingatlra 18 kor., 2264/1 hrsz. ingatlra 10 kor., 2314/1 
hrsz. ingtlra 28 kor. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverbst 
elrendelte, es hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok 1900 evi MăjUS ho 
5-ik napjăn delelott 10 orakor Szeszesor kâzsegben megtartando nyilvâ- 
nos ârveresen a megâllapitott kikiâltăai âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ăt 
k6szp4nzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyaminai 
szămitott es az 1881. evi november hâ l-6n 3333. sz. alatt kelt igaz- 
săgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelOlt 6vadekkepes ert6kpapirban 
a KikuJdCft kezăhez letenni, avagy az 188.1: LX. tOrv. cz. 170-ik §-sa 
6rtelmeben a bânatpeaznek a birbsăgnâl elOleges elhelyezeaerâl kiâlli- 
tc.tt s/abâys eru elismervenvt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1900. 6vi januăr h6 20ân.
A kir. jbirosăg mint telekonyvi hatosăg.

CSÂSZÂR
918.1 kir. albirâ.

Sosirea si nlucam tronurilor Ie stat reg. na îi Bmm.
Valabil din 1 Octomvre st. n. 18f>9.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la brașov:

I. Trenul de persâne 1» 8 ore dim.
II. Tr. aooel. peste Cluș'u 1b 2 6. 9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la 10 âre 25 min. sera
Dela Bucnresci la Brașov:

i. Trenul mixr, oareoirculă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 ore — min. dim.

II. Trenul aooel. la 2 âre 18 mio. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 ora 20 min. p. m.
IV. Trenul d« pers., la 9 ore 27 min. sâra.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la 8 ore 25 m. d.,

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

II. Trenul de persone la 1 oră 51 m. p. m. 
III. Trenul mixt, la 6 bre 48 na. sera, (are

1 gâtură cu Ciuo-Szereda).
Dela Zernesci la Brașov (G. Bartolomeiu).

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

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

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

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 âre 8 min. diminâța
II. Tr. aooel. (peste Glușiu) la 2 6.45 m. p. m. 

IU. Trenul de pers, la 7 ore 48 min. sâra.
Dela Brașov la Bucuresci:

I. Trenul de persone la 3 6re 55 min. d.
II. Trenul mixt la li ore a. m.

III. Trenul acoelerat (oe vine pe la Oradia.
Clușiu) la 2 6re 19 min. p. m.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de persone la 5 6re 19 min.. 

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Ciuo-Szereda. 3 o. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 âre 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 dre 15 m. p. ns. 
are legătură ou linia Tușnad-Giuo-Szereda..
Dela Brașov la Zernesci (G. Bartolomeiu)..

I. Trenul mixt la 9 âre și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 ore 18 min. p. m.

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

II. Trenul mixt la 8 ore 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 6re 15 min. p. m.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


