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Scrisori ne francate na 
sa primesc. Manuscripte 
nu se retrimet.
IBSERATE se primosola AD- 

HIIIISTRAȚIUNE in Brașov și la 
uzmătârele Birouri da ununoluri: 

In Viena: M. Dukos Naohf. 
Box. Augenfeld &Emerloh Lasner, 
Hslnrloh Sohalek. Rudolf Bosse. 
A. Oppellks Naohf. Anton Oppellk. 
InBudapesta: A. V. Qoldber- 
gar, Eksteln Bernat. In Ham
burg.- Marolyl & Liebmann.

PREȚUL 1NSERȚIUHILOR :_o se
ria garmond pe o colână 6 or. 
și 3U or. timbru pentru o pu- 
blioare. — Publicări mai dese 
după tarifă și învoială.

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

AZxTXT Z-» XjZSZIII.

„gazetă“ iese în flecare $1, 
Atonamente pentru Austro-Dngaria: 
Pe un an 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă £ Jt. pe an.

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

N-rii de Duminecă 8 franci.
Se prenumără la tote ofi- 

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

Abonamentul neutru Biaști
Administrațiunea, Piața ncaie 

Târgul Inului Nr. 30, etaeiu 
I.: Pe un an 10 fl., pe ș^se 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un ar 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pa trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
aunt a ae plăti înainte.

Nr. 78. Brașov, Joi 6 (19) Aprilie. 1900.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corone (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
fl.); pe o lună 2 corone (1 fl.).

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea.

0 reformă costisîtore.
De mulțl ani se tot fac pregă

tiri pentru reforma administrațiunii 
în Ungaria, său, mai bine cfis, pentru 
introducerea administrațiunii de stat. 
Este mare numerul proectelor, ce 
s’au făcut de unii și alții în privința 
acbsta.

Acum se anunță, că ministeriul 
unguresc de interne adună mate
rialul pentru reforma administrațiunii. 
Ore.să-i fia reservat de sorte cabi
netului actual de a esecuta, fiă și 
numai în parte, acesta grea pro
blemă? Nu se scie. Vedem înse, că 
aparatul s’a pus în mișcare. Cum 
va funcționa el și ce resultate va 
avb, e altă întrebare.

De-ocamdată este interesant a se 
sci, că s’a făcut socotela cât va 
costa acâstă mare reformă, dela care 
se aștbptă se pună în piciore „statul 
național maghiar41. Resultatul calcu
lului aproximativ este, că reforma 
administrativă va aduce statului o 
înmulțire a cheltuelilor sale anuale 
cu vre-o 35 de milione corone.

Planul este, ca reforma admi
nistrației se nu se creeze cu țîrăita, 
ci dintr’odătă, ca un întreg organic. 
Dei’ înainte de t6te și păna a nu se 
esecuta reforma, va fi necesar, și 
pentru ușurarea grelei probleme, se 
se îmbunătățâscă mai întâiu starea 
materială a funcționarilor adminis
trativi.

In adever, că dintre toți func
ționarii publici dela noi, aceștia sunt 
în raport mai reu plătiți. La o îm
bunătățire a stărei lor înse nu se 
pote procede, decât numai putend 
dispune de o sumă mare ca cea 
amintita. E probabil înse, că în rea
litate se vor cere și mai mult decât 
35 milione.

Esperiența ne arată, că în praxă 
cheltuelile preliminate de ordinar nu 
se reduc, ci cresc. Cercurile guver
nului au deja de pe acum o adevă
rată groză de cheltuelile, ce le va 
reclama îmbunătățirea salarielor func 
ționarilor administrativi.

Cei dela ministeriu sunt de pă
rere, că cheltuelile s’ar mai pută 
reduce prin economii, carî ar avă 
se se realiseze prin aceea, că se va 
simplifica administrațiunea și se vor 
cassa tote funcțiunile superflue.

Mare și delicată problemă acesta 
pentru un ministru al țerei ungu
resc!, unde pănă acum guvernele 
numai așa și-au aflat sprijinul de 
lipsă la elementul predominant, și 
numai așa și-au câștigat simpatiile lui 
că au creat pentru fiă-care patriot 
flămând și golan câte un post seu 
postul eț.

O astfel de operațiune, cum 
este proiectata cassare a funcțiuni
lor superflue administrative, va tăia 
der aici în carne viă, căci prea bine 
seim, că legiănele patrioților bud- 
getivori snnt nesfîrșite și că funcțio- 
narismul bântue mai amar ac|i în 
Ungaria, decât a bântuit vre-odată 
în România, unde, de când cu crisa, 
s’au aucjit atâtea plângeri asupra 
proletariatului ce-1 nasce acel func- 
ționarism.

Se admitem însă, că cabinetul 
Szell, dăcă va ajunge să presideze 
nouele alegeri pentru viitorea ca
meră și să propună acestuia marele 
proiect de reformă, va isbuti cu el 
în parlament. Care va fi atunci re
sultatul practic?

Va fi, că de-ocamdată cu re
forma, care, ca tăte reformele mai 
nouă din Ungaria, va urmări în pri
mul răndscopuri de maghiarisare, ni-se 
vor mai impune alte nouă și grele 
sarcini. Și acesta tocmai în nisce 
momente, când administrația arma
tei comune pretinde nouă jertfe dela 
bieții contribuabili, alte cțeci de mi- 
lione, pentru ca monarchia nostră 
cu înarmările ei de tot soiul să nu 
rămână îndărătul statelor aliate din 
tripla alianță și a celorlalte mari 
puteri.

Intr’adevăr, încântătore pros
pecte pentru cetățenii de a doua 
mână din Transilvania, Bănat și 
Țera ungurescă, cari în șschimb nu 
se vor alege, decât cu nouă lovituri 
și prigoniri!

Budgetul comun. Privitor la con
sultările, ce s’au ținut dilele treoute în 
Viena, „N. P. J.“ aduce o soire de sensa- 
țiă din isvor, care — cum dice — tot- 
dâuna s’a dovedit autentio. Anume, con
ducerea ministeriului de resboifi a cerut un 
plus de 40 miliâne corâne. Consiliul comun 
de miniștri n’a putut deoide nimic defini
tiv și a rămas să se încerce aplanarea di
vergențelor în scris. Mai adaugă numita 
fc 1, că isvorul din care primesoe informa- 
țiunea, o susține contra tuturor desminți- 
rilor.

Delegațiunile austro-uugare. După 
țdte câte se spun și se afirmă, desbaterile 
din ședințele delegațiunilor austro-ungare 
vor fi de rândul acesta forte importante. 
In cercul aoestor disousiunl se va trage și 
călătoria Majestății Sale monarchului la Ber
lin, căci cu tâte desmințirile oficiose, oă- 
lătoria acâsta se aduce în legătură cu ma
rile transformări, oe se vor întâmpla în vii
torul apropiat în Balcani. Afară de acâsta 

se va trage în cercul disousiunilor și râs- 
boiul din Africa-sudică.

Crisă. în ministeriul comun?
Din Agram sosesoe o scire însemnată. 

Unul din (fiarele croate, oare ’șl ia infor- 
mațiunile din cercurile politice croate, sorie 
în numărul său de Pasol, că printre de
putății dietei din Agram s’a răspândit svo- 
nul, că ministru comun de esterne contele 
Agenor Goluchowslci va demisiona în curând 
și locul lui îl va ocupa aotualul ministru 
comun de finanțe Beniamin Kallay.

„Magyarorszag44 afirmă, că soirea dată 
de foia din Agram preocupă viu cercurile 
politioe din Budapesta și oa semne este- 
riâre ale unei schimbări în ajun, se pro- 
vdcă la faptul, că Col. Szell n’a părăsit 
nici de Pasol Budapesta, că ministru de 
honvecjl Fejervary a plecat Luni la Viena, 
unde a conferit în mai multe rânduri cu 
membrii guvernului comun, âr la tote 
acestea se mai adauge împrejurarea, oă 
Majestatea Sa monarohul, care de ani de 
(file petrecea sărbătorile Pascilor la fiioă-sa 
archiduoesa Maria Valeria, de astă-dată a 
rămaB în Viena.

Aceeași foie publioă deolarațiunea, ce 
a făcut’o înaintea unui colaborator al său 
un „bărbat de stat distins44, și care este 
următorea:

— E neîndoios, că ceva se pregă- 
tesce pe orisontul european. Călătoria la 
Berlin nu s’a decis fără ore-oare apropos. 
Ea are un fond remarcabil. Nu greșesc 
când cred, că stările din Austria vor juca 
mare rol în întâlnirea aoâsta. înainte de 
sesiunea delegațiunilor se vor petrece eve
nimente însemnate, a căror umbre aruncate 
înainte formeză soirile de crisă. La tdtă 
întâmplarea trebue că s’au ivit aparițiunl 
forte seriose, ca cercurile ndstre politice 
să rămână în decursul sărbătorilor în per
manență. Dâcă crisa nu este acută încă 
acum, nimic nu esohide, oa ea să nu de
vină acută în timpul cel mai apropiat.

Din partea ofioiosă nu se pune, ce-i 
drept, pond pe asemenea scirl, carî se mai 
răspândiră și în tâmna anului trecut.

Cehii și garnisona din Praga. 
Forte rea impresia a făcut la Cehi o ordo
nanță a ministrului comun de răsboih prin 
care s’a sistat obiceiul veohifl, ca în Sâm
băta Pascilor garnisona militară din Praga 
să faoă o retragere festivă. Ordimil minis
trului dispune, ca astfel de ceremonii mili
tare să nu se facă decât în Viena și Buda
pesta. „Narodni Listy* scriind despre acâstă 
măsură, cfice: Tre'bue să accentuăm, că 
astfel de sărbărl s’au ținut, afară de Viena 
și Budapesta, numai în Praga, așa-dâr nu
mai în Praga au putut fi sistate. Mulțl ș’o 
esplică așa, oă vor să ne pedepsâscă pen- 
tru-că ne purtăm cu antipatiă față de gar- 
niiona din Praga. Noi însă nu suntem ad
versarii acestei garnisâne, ci adversarii spi
ritului, care pătrunde cercurile militare și 
care vor să-l transplanteze și în armată. Cu 
ocasia aoâsta am arătat și asupra împre
jurării, că Praga a încetat de a mai fi re- 
sidență, fără de a fi observat noi cum. Der 
totuși reședința regilor boemi a rămas, și 
ea este aceeași și acjl.

Din România.
Mesagiul regal

de închidere a Corpurilor Legiuitâre române.

Domnilor Senatori 1
Domnilor Deputății

Inohidând astădlîntâia sesiune a aces
tei nouă legislațiunl simt o deplină mulță- 
mire să constat, oă munca domniilor-vdstre 
stăruitore și eminentă a fost la înălțimea 
așteptărilor țării.

In starea de strîmtorare, pe oare au 
primit’o finanțele nâstre o crisă așa de grea 
și din fericire așa de escepțională, ați 
soiut să închinați tâtă hărnicia d-vostră 
cestiilor financiare și economice.

Prin crearea unor nouă dări și spori
rea unora din dările actuale, bine alcătuite 
și de-o potrivă repărțite, și prin inaugura
rea unei erl de economii, care nu Mă în- 
doeso, oă vor fi duse mai departe, ați reu
șit să dațl regatului un budget bine aședat 
și la adăpost de orl-ce surprinderi.

V’ațI arătat astfel la înălțimea situa
ției, âr țâra, care a primit voios să facă 
nouă jertfe, a dat încă o dovadă de înțe
lepciune și maturitate politică.

Putem dâr să privim viitorul ou de
plină încredere.

Pornind din aceeași dorință de-a face 
față la nevoile României, ați votat legea 
modificărei codului de comeroiii, legea căi
lor ferate din inițiativă privată și reorga- 
nisarea Cassei de Depuneri OonsemnațiunI 
și a legei Telegrafo-Poștale.

Organisarea Ministerului Agrioulturei, 
Industriei, comeroiului și domeniilor, crea
rea unui fond pentru punerea în valore a 
pădurilor și reforma unor disposițiunî din 
legea minelor, pornesc tot din dorința de-a 
ajuta desvoltarea isvorelor nostre de bo- 
gățiă.

Reforma codului de procedură civilă 
începe în chip fericit refaoerea oodicelor 
ndstre, âr modificarea legei de espropriere 
pentru causă de utilitate publică pune ca
păt unei stări de lucruri nesuferită de toți 
și de atâta timp.

Ați încheiat marea operă a organisă- 
rei învățământului prin legea, pe care ați 
votat’o, lege, care pune în armoniă diferi
tele nostre legiuiri privitore la școle și tinde 
la îndrumarea nouălor generații, pe o cale 
mai potrivită cu nevoile vieții de astăcjl.

Prin legea recrutărei și a ofioerilor în 
reservă ați adus în organisarea ftfișțelor 
nostre armate îmbunătățiri de mult cerute 
de esperiență și ați făcut cu putință o mai 
drâptă împărțire asupra tuturor, a sarcinei 
apărărei naționale.

Domnilor Senatori!
Domnilor Deputății

In munca pentru întărirea și propăși
rea Statului Român ceasul de odihnă nu 
sosesce nicl-odată. Munca din acâstă se
siune va fi urmată de munca sesiunilor 
viitâre. Ea însă a fost așa de rodnică și de 
bine-făcătăre, încât puteți se vă întorcețlîn 
căminele domniilor vostre mândri, oă v’ațl 
îndeplinit cu prisos datoria.

In numele Meu și al țârei vă mul- 
țămesc.

Eu declar înohisă sesiunea actuală a 
Corpurilor Legiuitore.

Carol.
(Urmeză semnăturile d-lor miniștri.)

*
Mesagiul regal de închidere s’a cetit 

în Cameră și Senat, Luni, în 3 Aprilie d. a., 
de cătră președintele consiliului de miniș
tri G. Gr. Cantaouzino.

Marți, înainte de amiaefi, s’a ținut la 
Palat ultimul consiliu de miniștri înainte 
de Pascl. După consiliu M. S. Regele a 
semnat decretul, prin care consiliului de 
miniștri i-a autorisat să gireze afacerile 
statului în lipsa Sa.
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Adl, Marcuri, înainte de amiadl Re
gele și Regina, dimpreună ou prințul moș
tenitor și cu micul principe Carol vor pleca 
cu un tren special la Abbazia. Suita Su
veranilor se va compune din d-nele Olga 
Mavrogheni și Zoe Bengescu, domne de 
onâre, oolonelul Priboianu și maiorul Au
rel Dimitrescu, adjudanțl, d-1 Dr. Rotnalo, 
d-1 Dall’Orso, Miss Ffolliet și Miss Winter.

*
In ultima ședință Camera a ales oo 

misiunea pentru luarea socotelilor Statului. 
Acâstă oomisiune, care s’a constituit sub 
președinția d-lui M. Coandă, va lucra timp 
de 40 cjile-

Dela Academia Română.
Ni-se comunică din BucurescI, că Aca

demia Română a ales membri noi în seoțiu- 
nea literară: pe d-1 A. Filippide, în locul 
decedatului George Chițu, — propus de d-1 
Iacob Negruzzi; pe d-1 loan cav. de Puș- 
cariu, în locul lui Alesandru Roman, — 
propus de d-1 Iosif Vulcan; âr membru co
respondent, în aceeași secțiune, pe d-1 
George Coșbuc, — propus asemenea de d-1 
Iosif Vulcan.

*
Luni, cum am anunțat, Academia Ro

mână a ținut ședință publică, în care d-nii 
prof. Gr. Tocilescu și prof. dr. V. Babeș au 
făcut comunioărl. Au luat parte mai toți 
d-nii membri ordinari ai Academiei, de 
asemenea și d-1 Ales. Filippide dela Iași, 
ales membru ordinar în acostă sesiune.

Ședința s’a deschis sub presidiul d-lui 
Petru Poni, care dădu cuvântul d-lui prof. 
Gr. Tocilescu pentru a face comunicare asu
pra resultatului săpăturilor întreprinse de 
d-sa în tomna anului 1898 la Axiopolis — 
malul stâng al Dunărei, la sud de Hârșova 
cam 3 chilometri. D-1 Tooilescu arată, că 
după cercetările făoute de d-sa, se pot sta
bili cinol epoce în trecutul acestor ruine 
dela Axiopolis: ante-romană, ante-Traiană, 
din timpul lui Constantin-cel-Mare, a lui 
Iustinian și ultima epocă slavonă. ■— D-sa 
arată indiciile, preoum și rămășițele aflate, 
cari oaracterisâză fiă-care din aceste epoce, 
și apoi espune întreg istoricul acestei ce
tăți, ce se chiăma Axiopolis. Vorbitorul 
presentă o mulțime de planuri, planșe, fo
tografii, monete, obiecte casnice și arme, 
pe cari le-a aflat în săpăturile făcute.

Comunicarea d-lui Tocilescu a fost as
cultată cu multă atențiune de cătră publi
cul present.

Ședința se suspendă pentru câte-va 
minute, apoi d-1 Dr. V. Rabeș îșl ține di- 
serțiunea sa: desvoltarea medioinei mo
derne și noul institut de Bacteriologiă din 
Buourescl.

*
Mâne, Joi, Academia Română îșl va 

încheia sesiunea ordinară din anul acesta.
Tot mâne se vor decerne premiile 

acordate de Academiă anul acesta.

Dela esposiția din Paris.
Președintele camerei de comerciQ din 

Paris a primit după deschiderea esposiției 
următorea telegramă dela asociațiunea ne
guțătorilor și industriașilor din Berlin:

„Asooiațiunea negustorilor și a indus
triașilor din Berlin, împreună cu comitetul 
oentral al sindicatelor manufacturierilor și 
al industriașilor din Berlin, trimet cu ocasia 
deschiderii Exposițiunei, Camerei de co- 
mercl din Paris, comerciauților și industri
așilor parisienl asigurarea recunoscinței lor 
sincere și confrățâscă pentru partea pe care 
au luat’o membrii ei la opera nobilă a pă- 
cei și alătură urările oele mai cordiale 
pentru reușita operei celei mari, care este 
menită să apropie din ce în ce mai mult 
poporele civilisate într’o muncă comună”.

Președintele Camerei de oomercihdin 
Paris a răspuus următârele :

„Camera de corcercid din Paris este 
recunosoătâre președinților și membrilor 
asociațiunii sindicatelor manufacturierilor 
și al industriașilor pentru urările ce adre- 
sâză cu ocasia deschiderei exposiției. Dis
cursurile președintelui Republicei și al mi
nistrului de comerciu, care vor avâ un 
mare răsunet în lumea întregă, s’au expri
mat adineaori pentru pacea generală și 
pentru unirea poporelor civilisate într’o mun
că comună. Aceste sentimente răspund cu 
totul celor exprimate în amicala dv. tele
gramă".

SCLR1LE D1LE1.I
— 5 (18) Aprilie.

Sinodul ordinar anual al archidie- 
cesei române gr. or. este convocat de I. 
P. S. Sa metropolitul loan Mețianu pe Du
mineca Tomei. Pe aceeași di sunt convo
cate și sinodele dieeeselor Caransebeșului și 
Aradului.

Schimbări de flșpanl. „Pești Naplo" 
dice, că după tâte câte se vorbeso în oer- 
curile politice, în corpul fișpanilor se pot 
aștepta cât de curând mari schimbări. O 
parte din schimbările aoestea vor urma fi
lele viitore.

Un proces între Români și Sârbi, 
înainte ou șâse ani, credincioșii români 
gr. or. din Timișora, întruniți într’o adu
nare, au hotărît să intenteze proces biseri- 
oei sârbescl din Timișora-Fabric pentru o 
despăgubire de avere, la care se cred a fi 
îndreptățiți pe basa articulului de lege IX 
din 1868. Procesul s’a și început în 1898 
înaintea tribunalului din Budapesta, care 
pentru judecarea acestei oestiunl a numit 
o comisiune deosebită. Acestă oomisiune 
a adus Vinerea trecută sentința, prin care 
se refusă pretensiunea credincioșilor români 
gr. or. și metropolitul din Sibiiu loan Me- 
țianu, protopopul din Timișâra Dr. Traian 
PuticI, precum și cei ce au subscris proce

sul verbal al adunărei, în care s’a hotărît 
intentarea prooesului, se condamnă a plăti 
fiă-care personal spesele prooesului în sumă 
de 9300 fl. Așa raportâză cașul fâia ungu- 
resoă „Alkotmany".

Larepresentația de Sâmbătă. Ca în
tregire la raportul nostru despre ultima 
representație a operei „O nâpte în Gra
nada1', mai amintim, că cununa de lauri a 
fost oferită baritonului Dumitru PopovicI 
de cătră studenții dela gimnasiul român 
din loc, âr coșul de flori naturale cu o 
porumbiță, oferit domnișârei Eugenia Moga, 
a fost un dar al damelor și domnișorelor 
din corul operei, tdte membre ale reuniu- 
nei nostre de cântări. Tot cu acâstă oca- 
siune mai împărtășim, că la prima repre
sentație a operei d-șora Moga a primit în
tre alte daruri și un prea frumos coș de 
flori cu pantlioă tricoloră dela un olub de 
tineri din Sibiiu ou dedicația: „Păstoriței 
Gabriela".

Aurelia Cionca. Precum am anun
țat, mica artistă în pian Aurelia Cionca, a 
dat dilele trecute un ooncert la Ateneul 
din BucurescI cu cel mai străluoit succes. 
„Toți cei ce au asistat, între cari și musi- 
canțl iluștri, au rămas estasiațl, încântați 
peste măsură de măreția talentului acestei 
copile feuomenale, cu care s’ar mândri ori
care națiune..." Așa scrie raportorul „Apă- 
rării Naționale" (I. M.) încheiând darea sa 
de sâmă critică în modul următor:

In interval de 2 âre, cu fdrte miol 
pause, Aurelia Cionca singură a fermecat 
publicul esecutând pe dinafară 81 (opt-flecl 
și una) de pagini de musică clasică, ou 
atâta agilitate, cu atâta forță, frasare con- 
soientă și nuanțare subtilă, cum numai un 
geniu o pote.

Aci piano era în manile ei micuțe o 
orchestră mare complectă, atât de puternic 
era șirul de acorduri mărețe și vigurose 
ale lui Wagner.

Aci piano era în manile ei o harpă, 
atât de fin, delicat și subtil erau atinse 
clapele, de ți-se părea, că audl un ușor și 
neînchipuit de fermecător zinghănit de sti
cle, ușor atinse de aripa vântului.

Aoi vedeai mișcându-i se micuțele ei 
degete ou o iuțâlă vertigindsă, uimitore, de 
ți-se părea, oă nu e mână de om, oare se 
jooă pe clapele instrumentului, făcând din 
piano o jucăriă de copii, care îi distra și 
pe esecutant și pe auditor.

Adesea mi-se părea, că mititica e pe 
punctul de a obosi și mai ales la ultima 
piesă, Rapsodia a 12-a a lui Liszt, îmi ve
nea să strig în gura mare: „Lăsați-o, că 
nu mai pote" ; der se vede, oă geniul nu 
obosesce nici odată. Spre culmea uimirei, 
mititica, rechiămată de 3—4 ori, revine 
pentru a mai esecuta o rapsodia românâscă, 
ca și cum nimic n’ar mai fi cântat pănă 
atunci...“

Schimbări în tarifai de zone la 
căile ferate de stat. Ministrul ungureso 
de comerciii Hegediis a însărcinat direcțiu
nea căilor ferate de stat ung., ca în sen
sul sistemului actual de zone, care și din 
punct de vedere financiar se arată a fi 

praotic, să modifice tarifa zonelor, așa că 
la depărtările mijlocii (zona I—XIII) tarifa 
de voiaj pe trenurile de persone și aooe- 
lerate va soădâ ou 2O°/0. Se vor înființa 
însă încă șâse zone nouă, între cari pri
mele cinci vor fi de oâte 25 chilometri, âr 
a șâsa de 50 chilom. Zona a XIV, care acum 
este maximum de 225 chilom. pe viitor va 
forma zona a XX a în lungime de 325 chim. 
La depărtările peste 400 chilom. taxele vor 
fi cevașl mai mari. Acâstă reformă, se dice, 
oă va fi introdusă cu 1 Iulie n. o. — Di
recțiunea căilor ferate de stat ung. a dat 
(jilele aceste un ordin privitor la călătoria 
după zone. Anume se dice în ordin, oă bi
letele de drum de fier luate pentru 14 zone 
se pot folosi în timpul presoris la ori oare 
altă stațiune și în orl-care altă direcțiune, 
er nu numai la stațiunile arătate în bilet. 
Se pâte călători chiar și mai departe de 
stațiunea arătată în bilet, dâr acâsta călă
torul trebue să o spună călăuzului înainte 
de sosirea în stația arătată pe bilet. Tot 
asemenea se pot folosi și biletele pentru 
zonele I—XIII.

Cancelaria de advocat. D-1 Dr. Co- 
riolan Meseșian anunță, oă ou cjiua de 1 
Maid n. o. îșl va deschide cancelaria advo- 
cațială în Șimleul Silvaniei.

Emigrarea Evreilor din România. 
„Apărarea Națională" din BucurescI este 
positiv informată, că după sărbătorile Pas- 
cilor vor emigra din România un număr 
fdrte însemnat de Evrei. Cei mai mulțl vor 
lua drumul Americei.

Regele Italiei la Berlin, piarul „II 
Giorno" pretinde, că regele Umberto înoă 
va merge la Berlin cu prilejul declarării 
prinoipelui moștenitor german de majoren.

Rusia și Corea. Intre Rusia și Co
rea s’a încheiat o convențiune, în sensul 
căreia Corea se obligă să nu vîndă nimă
nui insula Kojedo, situată în fața portului 
dela Massampo.

Necrolog. A(jl dimineță a răposat în 
Brașov loan Stinghe, bătrânul epitrop al bi- 
sericei și tatăl de vecini de pe Tooile, 
membru în sinodul protopopeso și fost 
membru în representanța comunei orășe- 
nescl. Răposatul a fost un Român brav și 
oinstit, care era mult devotat binelui ob
ștesc al poporului din Scheiti.

Atentat în contra unui ofițer. Din 
Bistrița i-se scrie lui „N. P. J.“, că.în săra 
cailei de 12 1. c. un domn de aoolo preum- 
blându-se cu soția sa pe stradă, un soldat 
dela regimentul de infanteria Nr. 63 se 
apropiâ de acea dâmnă și prin purtarea 
lui începu a o molesta. Un ofițer, care ob
servă aoâsta, îndrumă pe soldat la ordine. 
Acesta însă se opuse, îșl scose baioneta 
și-o împlântă în pieptul ofițerului, luându-o 
apoi la fugă. Ofițerul, scăldat în sânge 
cădii la pământ. După numărul baionetei

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

„Istoria închisorilor din Romania^.
— Fine. —

Numai puțin importantă e partea re
lativă la datele statistice, cari prin numărul 
și varietatea lor arată și mai mult valârea 
ei. Astfel după datele statistice din urmă, 
cjioe autorul, criminalitatea la noi a mers 
scăpând. Așa în cursul anului 1893 au 
intrat în închisori 4,693, âr în 1897 nu
mărul criminalilor întrațl e de 2,573, prin 
urmare o diferență forte simțitâre în timp 
de 5 ani de 2120 indivicjl. In oeea-ce pri- 
vesoe numărul reoidiviștilor, comparând 
anul 1893 cu 1897, avem o descresoere de 
30 reoidiviștl.

In ceea-ce privesce gradul de cul
tură, se constată că în timp de 5 ani nu
mărul total al deținuților întrațl în închi
sorile centrale a fost de 40,249 din care 
18,055 au sciut carte, âr 1,195 au învățat | 
a ceti și scrie în închisori, pe când în 
aresturile preventive dintr’o populațiune de 
'70,702 deținuți n’au sciut carte 13’,554, 

ceea-ce vine, că din numărul total al de
ținuților de 110,951 n’au sciut carte 31,609, 
adecă mai puțin de 3O°/0. De observat e 
oă numărul cel mai mare al deținuților, 
cari nu sciu carte este acela al condam- 
naților la muncă silnică, din cari numai 20 
soiu oarte; ca verstă etatea cea mai es- 
pusă la săvirșirea delictelor și crimelor 
este dela 20 — 40 ani, astfel că numărul 
deținuților do tote categoriile, cari au 
acâstă etate, e de 2 ori mai mare, decât a 
celorlalți.

Clasa care dă numărul mai mare de 
delicvențl e cea a plugarilor și apoi ur- 
mâză a meseriașilor.

Cei ce dau mai mare contingent în
chisorilor sunt cei căsătoriți, apoi cei ne- 
căsătorițl și văduvi. Cei căsătoriți dau o 
proporție de aprope 7O°/o, invers de oe se 
întâmplă în alte țări. Acest fapt autorul 
și-l esplică din pricina disordinei în viața 
casnică, datorită în primul rând desordinei 
morale, resultat al lipsei de eduoațiune, pre
cum și atâtor alte împrejurări din viața 
socială, cari formâză un oortegiu întreg al 
tuturor pornirilor rele. In deoursul celor 5 

ani, uumărul femeilor condamnate a fost 
de 329, din cari 149 condamnate pentru 
diferite delicte și 180 pentru crime. Mor
talitatea îu curs de 5 ani pentru întrâga 
populațiune a închisorilor centrale și ares
turilor preventive a fost de 324 individ!, 
adecă mai puțin de 3 la miie.

Terminând eu aceste date statistice, 
autorul îșl dă părerea sa în privința cău
șelor criminalității la noi în țâră.

Decă miseria este una din căușele 
principale în celelalte, țări la noi, judecând 
după starea generală a populațiunei, după 
resursele, ce are a-1 îndămâna spre a-șl oâș- 
tiga cu înlesnire mijlâcele de esistență, nu 
se pâte pune înainte miseria ca o causă a 
criminalității. Adevăratele cause ale ei la 
noi în țâră, cjice autorul, sunt pe de o 
parte lipsa instrucțiunii și a educațiunei; 
âr pe de alta, alcoolismul și ca dovadă ci- 
tâză și cuvintele fostului ministru al in- 
strucțiunei în Franța H. Carnot, care a 
cjis: „Fiți siguri, că îndemnând copiii să 
mergă la șcâlă, îi împedecațl mai târdiu 
să între în închisâre". Er celebrul Macaulay 
se esprimă astfel: „Dâcă voițl să vedeți 

mioșorându-se numărul închisorilor, măriți 
numărul șcâlelor". Este un fapt pe deplin 
stabilit acjl, că pe cât de folositore este 
instrucțiunea, pe atât de neapărată este 
și educațiunea.

Moravurile nasc din eduoațiune; fără 
eduoațiune instrucțiunea nu este decât un 
instrument de ruină, a flis Cristophe. Da
toria, flice autorul, a tuturor omenilor iu
bitori de țâra lor este, ca pe de o parte să 
înfrâneze oât se pote de mult alcoolismul, 
âr pe de alta să îngrijâscă, pe lângă in
strucțiunea ce să dă poporului, și de edu
cațiunea sa; căol este vorba de tot ce pote 
avea mai scump o națiune, este vorba de 
sănătatea ei morală.

Dâoă progresele închisorilor au mers 
fârte încet la noi, causa e că acâstă ces- 
tiune a fost privită cu nepăsare, ca și cum 
ea n’ar fi presentat alt interes, decât acela 
de a pedepsi și închide pe vinovațl. Es- 
periența de mai mulțl ani a autorului a 
dovedit, oă dâoă s’ar fi arătat mai mult 
interes și s’ar fi pus mai multă stăruință 
la aplicarea legei asupra închisorilor, am 
fi avut de înregistrat resultate cu mult mai 
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s’a aflat numele atentatorului, care este 
urmărit.

Tren de plăcere. Direcțiunea tram
vaiului din loc ne trimite spre publicare 
următorele: Pănă la 1 Maiă st. n. în fiă- 
care Duminecă, când timpul e frumos, va 
pleca la Dîrste un tren separat dela pro
menadă la 2 âre 35 m. d. a., și se va îna
poia la 6 6re 22 m. sâra.

Tinerimea română din Făgăraș, 
și jur învită la produoțiunea musicală, oe 
o va arangia în 24 Aprilie 1900 (a treia 
(ji de sf. Pasol) în sala hotelului „Lauritschu. 
începutul la 8 ore sera. Intrarea: pentru o 
personă 2 cor., pentru familiă 5 cor. Venitul 
curat e destinat pentru olădirea casei viea- 
riale. Membrii comitetului arangiator: Dr. 
Nio. Șerban, președinte. Seb. Brendușă, Em. 
Dan, Dr. Aug. Dosa, G. Gabor, Cl. Grama, 
Andreii! Ludu, Em. Mocean, Liviu Pandrea, 
Virgil Pop, Danilă Șerban, Nio. Stanciu, 
Const. Toma, I. Turcu, N. Vărărean. Oferte 
și suprasolvirl se primesc cu mulțămită și 
se cuitâză pe cale Ziaristică.

Programa: 1) Cântec sioilian, ouartet 
vocal. 2) Symphonie, de Ch. Danela, pentru 
2 violine și pian, esecutat de d-șora Leti- 
ția Poparadd și d-nii Beniamin Pop și Dr. 
Augustin Dosa. 3) Carne val de Venise, de 
Schulhof, solo pentru pian, eseoutat de 
d-șora Elena Pop. 4) Cântări românesol, 
esecutate de d-șora Iulia Toflea, acompa
niată pe pian de d-1 Friedrich Heller. 5) 
Prima rochiă lungă, monolog de Iosif Vul
can, predat de d-șora Măriți Turcu, 6. a) 
Beriot: „Osborne", ' fantasie din opera 
„Puritani14; &) Wiest: „Melodii române", 
pentru violină și pian, eseoutate de d-șora 
Elena Pop și d-1 Beniamin Pop. In fine 
dans.

Băile Eforiei școlare rom. vor fi
•>

închise în dilele de Dumineoă 9 (22), Luni 
10 (23), Marți 11 (24) și Miercuri 12 (25) 
Aprilie.

O descoperire sciențifică. — D-1 
Albert Costrișanu, inginer electrician, întors 
de curând din Germania, unde a făout dis
tinse studii electro-technice la șoola supe- 
rioră din Charlottenburg, a făcut, spun foile 
Ieșene — o descoperire menită să aducă 
servicii neprețuite omenirei.

Prin acostă descoperire se învinge 
una din infirmitățile cele mai dese ale omu
lui : surețenia.

Nenorociții atinși de acâstă infirmitate 
sunt nisce morțl-vil, căci sunt lipsiți de o 
mare parte a plăcerilor vieții. Fără aud 
omul trăesoe numai pe jumătate.

Grațiă descoperirei ingeniosului nostru 
conațional, acești nenorociți vor scăpa pe 
viitor de trista lor sârte. In special surdo- 
muții se vor renasce, vor recăpăta adevă
rata viață, vor audi și deci vor vorbi!

Iată, în scurt, cum resolvă d-1 Costri
șanu acâstă mare problemă:

Combinând diferite metale electro
phile, genialul născoeitor a ajuns să des
copere o forță electrică determinată, cOn- 

satisfăoătore. Printre aceste rele, de cari au 
suferit forte mult închisorile nâstre și de 
care nu s’a ținut câtu-șl de puțin sâmă, a 
■fost lipsa de recrutare a unui bun personal 
adminstrativ și de stabilitate, — singurul 
mijloc de a ajunge de a avea funcționari 
apțl și buni, formați pentru serviciul în
chisorilor. Acăsta mai ales relativ la di
rectorii închisorilor centrale, cărora trebue 
a li-se cere ca condițiunl, capacitate, mora
litate și fermitate pentru a fi buni directori. 
Numai posedând acestă triplă cuirasă vor 
pută primi fără pericol greua misiune de 
a țină sub jugul regulamentelor unei în- 
ohisorl o bandă de câte-va sute de de
ținuți, toți condamnați, pentru-că au scuturat 
jugul legei.

Bunele resultate ale nnui sistem pe
nitenciar depinzând mai mult de personele 
cari suDt însărcinate să aplioe acest sistem, 
decât de însuși sistemul, a și făcut pe d-nul 
Dianu prin raportele sale generale asupra 
închisorilor din 1896 și 1897, să oără, pe 
lângă alte reforme, și o lege de organisare 
a serviciului interior, ca să aibă oa basă 
condițium de admisibilitate pentru funcțio
nari și garantarea stabilității lor. 

stantă și permanentă. Din acest amestec 
de metale electrice a compus apoi un mic 
aparat identic cu aparatul auditiv normal 
al omului, care îndeplinesoe cu succes de
săvârșit funcțiunea simțului auditiv, punând 
în oontaot nervul audiției cu un timpan 
din acele metale electrophile.

Aparatul se adaptâză ușor în conduc
tul auditiv extern al bolnavului, devine in- 
vidibil și persona infirmă îșl recapătă audul 
în chipul cel mai olar, de multe ori mai 
olar și mai fin deoât îl avea în starea nor
mală.

Fericitul descoperitor a întrunit (jilele 
acestea în sala Conservatorului din Iași 
mai mulțl omeni de sciință și pe profesorii 
de musică, între carl d-1 dr. Lebell, director 
al institutului antirabic și un distins violon
celist. După-ce a demonstrat principiul și 
funcționarea aparatului său, d-1 Costrișanu 
l’a aplicat la mai mulțl elevi și eleve din 
clasa de canto.

Profesorii și în speoial d-1 Mezzetti 
au constatat într’adevăr, chiar la elevii ceț 
mai mediocri, o perceptibilitate ușoră ș1 
extra-ordinar de fină în aprecierea și pro
ducerea acordurilor celor mai complicate.

Desenul și fotografia aparatului sunt 
expuse la vitrina librăriei Maximovicih din 
Iași și Gebauer din Bucuresol.

Peste câteva dile d-1 Costrișanu va 
merge în "Bucuresol pentru a face expe
riențe.

S’a făcut deja comunicare colegiului 
superior de fisiologiă din Berlin.

‘Rgsboiul din Africa sudică.
Agenției „Reuter“ i-se anunță din 

Brandfort cu data de 13 1. o., oă coman
danții burl Petrus și De Wett, s’au încăerat 
cu trupele, cari au plecat din Bloemfon
tein la trupele generalului Brabant.

*
Foile din Londra publică o telegramă 

cu data de 14 1. o. din Bloemfontein, după 
care o patrulă a regimentului engles Royal- 
Irish, a fost prinsă de Buri. In patrulă se 
afla și lord Rosslyn, care a fost esoortat la 
Kroonstad.

*
Tot din Bloemfontein se telegrafâză, 

că o armată a Burilor, care mergea în 
ajutorul celor dela Wepener, a ajuns cu 60 
de oară la Dewettdorp. Se crede, că îm
prejurarea aoâsta va accelera decisiunea 
asupra sorții garnisonei englese din We
pener.

*
Din Pretoria se telegrafâză cu data 

de 16 1. o., că după un raport oficios lupta 
dela Wepener continuă. Burgherii au luat 
pradă dela EnglesI 500 capete de vite de 
tăiat, cai și oatârl. Generalul Fronmann a 
bătut o trupă englesă, oare a fugit spre Bol- 
verproot.

*
piarele englese din Londra publioă o 

scire din Ladysmith, după oare Burii s’au 
retras din districtul Elandslaagte pe cea
laltă parte a munților Biggar. Unei cete 
de Buri i-a succes să arunce în aer. cu di-

Autorul conchide, că cu modul acesta 
un funcționar pote să fiă și mai bine ales 
și mai cu înlesnire format pentru postul 
ce i-se încredințâză și misiunea ce este 
chemat să îndeplinescă.

Adesea-orI am avut ocasie de a ceti 
său de a audi vorbindu-se despre închiso
rile și pedepsele nostre din trecut, însă o 
judecată sigură asupra acestei cestiunl, nu 
ne-am putut face, căci fără o adâncă cu- 
nosciDță a întregei istorii, relativ la aceste 
cestiunl, nu se păte dobândi. Acjl însă prin 
apariția lucrării d-lui Dianu, judecata cea 
mai completă șl-o pote ori și cine faoe, 
cetindu-o. Munca, timpul, răbdarea, pe care 
d-nul Dianu a pus’o prin oeroetarea au
torilor vechi și a bogatelor isvore, cari ne 
dau adevărata iednă a vremurilor trecute, 
lămureso fârte bine, epocele cele mai de
părtate ale aoeBtor cestiunl și ne arată tot
odată datele și moravurile poporului român 
din timp în timp ...

JDr. W. Alinovici. 

namită trei mine de cărbuni la Jagers- 
fontein.

*
Frank Smith, proprietarul unei mine 

de diamant, a fost prins de Buri și arestat.

IRusia si China.9
De când a isbuonit răsboiul din Africa- 

sudioă, el a atras asupră-șl privirile mai 
ale tuturor statelor europene, și a făout 
tot-odată, să fiă paralisat interesul lor ou 
privire la cestiunile din estremul Orient.

Dela 1899 încâce, dâr mai ales dela 
isbucnirea răsboiului anglo-bur, singură 
Rusia este, care desfășură o mare aotivi- 
tate pentru a-șl asigura o preponderanță 
durabilă în China. Noul regim ohines al 
văduvei împărătese are un mare respect de 
Rusia, care privesce acum cu liniște oum 
interesele ei sunt eh de cJÂ garantate și 
cum de altă parte se pun piedecl progre
sului rivalelor sale în „imperiul ceresc".

In tote provinciile de Nord, pe cari 
Anglia a fost silită să le cedeze Rusiei, 
acesta se oonsideră ca aoasă. Cu fiă-care 
lungime a unei șine, prin oare înaintâză 
drumul de fier în Mandșuria, influența Ru
siei se măresce dilnio și puterea ei prinde 
rădăcini la Peking, fără a-se teme, că va 
mai fi contrabalansată de cine-va.

Rusia șl-a făcut forte bine caloulii, 
când șl-a dis: Anglia sufere de orbire po
litică, decă ea preferă posesiunea unor pă
mânturi relativ fără valore din Africa de sud 
intereselor sale asiatice și se încurcă ’ntr’un 
răsboiîi, care o costă mii de omeni și milibne 
de pfuncll. Dâcăeaîșl pierde un timp prețios, 
pe care nu-1 va mai găsi nici odată, las’ 
oă voiu soi eu să mă folosesc de el, să 
sdrobesc influența englesă în Peking.

Așa și este. Nenorocitul răsboiîi, în 
care s’a înouroat Anglia va costa-o întregă 
partea aspirată de ea în China. Nici nu 
pâte să fiă altfel. E o pedâpsă bine meri
tată pentru nesațiul engles, de-a pune mâna 
pe țări străine. Pe când în Africa de Sud 
ondrea și prestigiul de mare putere al An
gliei sufer pagube grele prin o campaniă 
aprope fără speranță, pe atunci bogata 
țâră chineză cade vădend cu ochii în ma
nile rivalei sale — Rusia.

NECROLOG. Moise Magdu, parooh 
și asesor consistorial în Șoimoș (Bănat), a 
răposat în 2 (15) Aprilie 1900 în etate de 
85 ani. ’L jăleso întristații săi fii: Dr. Di- 
mitriu Magdu, Maria Magdu măr. Vucu- 
lescu, Hersilia Magdu măr. Sturza, apoi 
număroșl nepoți și strănepoți. — Fiă-i ță
râna ușâră!

— D na Anastasia Datcon. Nicolau, 
văduvă de comisar financiar suprem, a ră
posat în Reghinul săseso Luni în 26 Apri
lie n. o. în anul al 81-lea al etății și al 
26-lea al văduviei sale. ’L jălesce întrista- 
ta-i fiică Cornelia m. Marinoviciu, Eugen 
Marinoviciu ca ginere, văd. Ecaterina Ma
rinoviciu n. Nicolau ca soră, Maria măr. 
Dr. Ceușianu ca nepotă și alte rudenii, 
înmormântarea s’a săvîrșit în 18 Aprilie n.

ULTIME SCIKi.
Berlin, 17 Aprilie. Corespon

dentul din Petersburg al lui „Ber
liner Tageblatt“ anunță, că din in
cidentul călătoriei Țarului la Moscva 
se răspândesc fel de fel de sciri. 
Una din aceste sciri este, că Țarul 
în înțelegere, cu Germania și Francia 
voesce se adreseze Angliei un ulti- 
mat în sensul, că dâcă nu va sista 
in timp de 8 cțite răsboiul din Africa 
sudică, va trimite 120,000 de sol
dați rusesc! în Afganistan. Călcarea 
neutralității din partea Portugaliei 
l’a iritat atât de mult pe Țarul, 
încât nu se mai simte legat prin 
neutralitate față de Anglia. Cores
pondentul adauge, că intimii Țarului 
din armată stăruesc, ca Rusia s’o 
rupă cu Anglia.

Londra, 17 Aprilie. Din Mafe- 
king se anunță, că la 5 1. c. Burii 
au reînceput bombardarea orașului, 

care nu mai are nici o speranță de a fi 
mântuit. Fometea pustiesce grozav, 
încât peste câte-va Zile garnisona 
englesă va fi silită a-se preda.

Bloemfontein, 17 Aprile. Trupele 
bure, cari au încunjurat stațiunea 
Wepener, s’au retras spre nord, der 
de cătră Bethulie se apropie alți 
6000 de Buri.

Haga, 17 Aprilie. Ieri s’a ținut 
la ministeriul de resboiu un consiliu, 
care a durat trei bre, între misiunea 
transvaaliană și ministru de esterne 
Beaufort. A participat și agentul 
transvaalian Dr. Leyds. Misiunea va 
oferi puterilor europene și Statelor- 
Unite protectoratul asupra republi- 
celor bure. Regina Olandei Wilhel
mina a adresat Țarului un autograf, 
în care-’l rogă se intervină pentru 
pace.

Roma, 17 Aprilie. La serbarea 
declarării de majoren a principelui 
moștenitor german, curtea italiană 
va fi representată prin principele de 
Neapol.

on' amsoiL
Cea mai rece regiune a pămen- 

tului. Dintre regiunile permanent locuite 
ale pământului, oea mai rece e regiunea 
Verchojansk, în Siberia de apus, unde ter
mometrul scade une-orl pănă la — 68° și 
temperatura mijlociă în Ianuarie e de — 45°. 
S’ar orede, că în acâstă grozav de reoe 
regiune omul nici că ar pute trăi, și totuși 
ea e populată cu vre-o 10,500 de locuitori, 
aparținând tribului Lamuților și al Jacuți- 
lor. Conform însemnărilor lui Sergiu Ko- 
valik, care mai în anii trecuțî ținuse în 
reuniunea geografică din Irkutsk o prele- 
gere^publică despre acâstă regiune, gerul 
acesta mare devine suportabil prin împre
jurarea, că pe timpul iernei domnesce o 
neîntreruptă liniște a vânturilor și pe lângă 
acâsta și aerul e forte sărao de aburi. Pri
măvara vin însă viscole uriașe, âr vara di
ferența de temperatură e de necrezut: 
cjiua deja în Maid temperatura se urcă la 
plus 30°, âr pe timpul de nopte scade sub 
0. In a doua jumătate a verei regiunea e 
bântuită de furtuni cu ploi torențiale, cari 
nu arare-orl causâză inundații. Flora re- 
giunei e forte sărăcăoidsă, arborii lipsesc 
aprope de tot; livecfl și islazuri însă sunt. 
Populațiunea se ooupă, pe lângă vânat și 
pescuit, mai ales cu crescerea vitelor; ani
malul domnestic al lor e renul. Nutrimen
tul de căpetenia al populațiunei e laptele 
și oarnea de iepure; băutura de căpeteniă 

. e cumis-ul, pregătit din lapte acru prins. 
Locuințele sunt oolibe de lemn lipite cu 
lut oompuse numai din o singură odaiă, în 
care om și animale locuesc împreună.

*
Căs&toriă americană. S’a,- întâmplat 

în America, că o fată a pășit înaintea Alta
rului la braț cu mirele ei, peste cadavrul 
tatălui său.Tînărul, pe care miresa l’a luat 
de bărbat, este asasinul părintelui ei. Joe 
Mao Kinney și d-șora Cecilia Taylor, fiica 
unui bogat proprietar din Ankansas, erau 
în legături amordse și ei sciau, că tatăl nu 
se învoesce la căsătoria lor. Tînăra părechiă 
se decise să fugă și să se cunune într’un 
sat din apropiere. Iutr’o sără târdiu amo- 
resaților li-au succes a fugi, tatăl fetei însă 
aflând de acâsta, înarmat ou o pușoă, a în
călecat pe un cal sprinten și i-a urmărit. 
Dupa-ce se apropie tot mai mult de carul 
în care se aflau tinerii, tatăl la o depăr
tare do o pușoătură strigă tinărului să stea 
pe loc. Acesta nu ascultă. Tatăl îndreptă 
un glonț asupra fugarului, dâr a greșit 
țînta. Aoum să întorse Mao Kinney asupra 
tatălui iubitei sale și-l omorî după mai 
multe descărcăturl de revolver.iDupă acâs
ta amoresii îșl continuară liniștit drumul 
și în satul vecin s’au cununat. Cecilia ne- 
genată întinse mâna asasinului tatălui ei. 
După oununiă Kinney se presentâ înaintea 
autorităților civile, spunând, că el a comis 
fapta în apărare. Asasinul a fost aohitat.
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se pot procura urmâtorele cărți:
Cărți de rugăciiuni și predici.

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

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurorau 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 oolorațl oostă 22 or. 
cu posta 23 cr.)

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

Cuventărl bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Pariu. 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.

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

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pi/ptiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 600 pag. format mare, 
tipar modern, cuprincjend 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 Vusiliu Christ*’. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. /El'f fer eseu, 
cunoscut atât d« biDe în o»rcuri)e roaiâ- 
nesol din numărdsele sale s trieri atât de 
mădudse, instructive și ou atâta gust ce
tite. E o oarte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

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

govan 0 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 sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în școla poporală de luliu 
Port, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 

cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

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

„Învățătura creștindscă, sâu 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 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (ou posta 90 cr.)

Idei fundamentale în economia 
politică. D-l Ioan Socaciu, vechiu profe
sor la scolele 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 vouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes scientific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cunosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îodoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Un esemplar oostă 
65 cr. și se pote prooura seu direct dela 
d-l autor, în a căruia editură a apărut 
opul, său dela Tipografia „A. Mureșianu11.

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

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

Cursul ia bursa din Viena.
Din 17 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 97.20
Renta de corone ung. 4%. . . . 93.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 161.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 . 99.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60

Cursul pieței Brașov.

Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 92.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii . . . . . 164.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr. . . . . . 99.15
Renta de hârtie austr. . . . . . 99.-
Renta de aur austr. . . . . . . 98.70
LosurI din 1860..................... . . . 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 230.20
NapoleondorI...................... . . . 19.26
Mărci imperiale germane . . . 118.30
London vista.......................... . . 242.771/2
Paris vista.............................. . . . 96.3772
Rente de corone austr. 40/0 . . . 98.75-
Note italiene.......................... . . . 90.40

Din 18 Aprilie 1900.
Bancnota rom. Cump. 18.90 
Argint român. Cump. 18.70 
Napoleond’orl. Cump. 19.10 
Galbeni Cump. 11.20
Ruble RusescI Cump. 253.— 
Mărci germane Cump. 118.40 
Lire turcescl Cump. 21.40 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

18.98
18.80
19.16
11.30

101.—

Bere de maltă duplă Maica de cotraventie
Sf. STEFM

Recomand on. public depă
șitul meu bogat asortat, cu 
—= prețurs s o fl i d e =— 

și mă rog ele o cercetare numărosă
cu totă stima

sofbe thiele 
magazin de ciorapi și împletituri 

Brașov, str. SEirscSter 3.

Fabiicat al berăriei din Steinbruch, societate pe acții. 
Beutură plăcută și răcoritdre. Are efect vindecător la morburi 
de anemie, nervositate, nemistuire, insomnie, slăbiciune. Re
comandabilă pentru reconvalescență de domnii profesori de 
universitate: Dr. Angyan, Dr. Elischer, Dr. Herczel, Dr. Ketli, 
Dr. Korânyi, Dr. Lauienauer și Dr. Liebmann.

Se capetă în butelii în prăvăliile d-lor Karl Irk strada 
porții, Heinrich Petersberger, Brașovul-vechî, strada lungă, în 
cafenâua Malcher, cafenâua Weustădtter și Cari Ferenczi și la de
poul de bere Heinrich Hermann, Blumena, strada învățătorului Nr. 12.

Tut-odată sunt puse în ven^are diferite sorturi de S e 5*0 
de SteisibriBch în butelii calitatea cea mai bună. La cum
părare de 5 butelii se trimite acasă.

X XZ . XX ' K& /c Avem onbra a recomanda on. public
X.f fabricatele nâstre recunoscute ca fbrte X. . 

Bolide și durabile pentru COStuiIlIlll ȘÎ pardisciiri, 
lucrate fdrte fin și solid.

/ Postavurile și Stofele nostre de Loden pentru spoit, X 
' economi și țeranî.

QTOFE pentru uniforme de oficeiî și amploiata, 
Pleduri pentru bărbați, plapome, și Covdre,

v în tote asortiment bogat. "Wl
X;., Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară, 

cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și 
ieftin, a ne cerceta cât mai numeros.

Cu totă stima
WIJLIKELM SCEIERG

fabrică de postavuri, Brașov.

■ — 0-Q Q 9 o 9 p qooqooqoqX

gime pentru un costum com j fL (i — 6-90
plet roc, pantaloni și giletcă J'

costă numas | _

Pentru SESONUL de Primăvară și Vară 1
13 0 0 9J5.1—40 i

STOFE weHtaMe de Br'ism
Un coupon de metri 3.10 îun- | fl. 2.75, 3.70,4.80 din stofă hună 

mai bună 
tină 
mai fină 
forte fină

Un coupon pentru costum de salon fl. EO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn flu etc. etc. — Trimite cu prețurile fnbricei re
numita și cunoscută ca solidă și î'eela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—ect Mostre gratis și franco. 'Wa Liferație conform mostri.se garanteză. san —

Avantaaiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt marl.

Sz. 9491-1899. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirhsâg, mint tlkonyvi hatdsâg kozhirre teszi,. 

hogy a Dr. Micu Andrâs iigyvâd vâgrehajtatonak Candulețiu Mateiu es 
neje vegrehajtâst szenvedO elleni 54 kor. kOltsâg koveteles .eșjârulekai 
irânti vâgrehajtâsi iigyâben a fogarasi kir. jârâsbirdsâg teriileten- levfi- 
Opre-kerczisora kozsegebeu fekvo, az opra-kerezisorai 77 sz. tljkvben A
f alatt Candolețiu Mateiu es neie

■J
Candolețiu Mateiu Anna neven ăl lo

155, 156/1 hrsz. ingatlanra 354 kor. 2631, 2634 hrsz. iugatlanra 18 kor..
520 V) 2 V 2637 5? 20
593 „ w 24 5? 2709, 2712 55 55 12 55

670 î) 6 n 2825 55 55 8 55

844 55 10 55 3447 W 55 50 55

1029, 1065 „ 55 32 n 3638 55 55 24 n
’068, 1073/1 „ 55 62 55 3856 55 55 8 55

1723,1724 „ 55 6 55 3881 55 55 12 55

1948, 1949 „ 12 n 3942/1 55 55 06 55

2082 „ 55 26 4062 5) 55 16 55

2094, 2097 „ n 20 n 4199 55 28 55
2375.2377 „

2385
55

5)

18
36 n

4234/6 55 55 14

ronâban az ârverest ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, 
es hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok 1900 evi Mâjus ho 17-ik napjăn 
delelott 9 orakor Oprakerczisora kOzsegeben megtartandd nyilvânos âr- 
veresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kâszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 l-6n 3333. az. alatt keit igaz- 
sâgiigyininiszteri rendelet 8-ik § ban kijeldlt 6vadekkepes ertâkpapirban 
a kikuldCtt kezâhez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik §-ra 
ârtelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl elOleges elhelyezeserâl kiâlii- 
tett s?abâys zeru eliamervenyt âtszolgâltatui.

F o ga ras, 1900. âvj ianuâr hd 17-en.
A kir. ibirosăg mint teiekbnyvi hatosăg

CSASZAB
922.1 kii- .Rit,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

mostri.se

