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Cugetări de Pasc!
i.

Am arătat într’un numer pre
mergător al foiei nostre, cât de 
mult a avansat șovinismul unguresc 
și cât de estreme au devenit a4î, 
după trei-cjeci și trei de ani dela în
ființarea dualismului și dela stabili
rea supremației maghiare sub formă 
constituțională, măsurile contra națio
nalităților nemaghiare ale stăpânirei 
unguresc!, influințată de acest șovi
nism turbat.

Am arătat, cum se interpreteză 
astăcp legea dela 1868 și cum nu se 
mai admite nici într’un chip validi- 
tarea principiului ei fundamental, 
care recunosce îndreptățirea națio
nalităților de a-șl desvolta indivi
dualitatea lor națională și a pro
gresa pe basa ei în cultură.

Dâcă se mai vorbesce astăc|I în 
dietă și în pressa maghiară de „na
ționalități11, acâsta se face numai în 
sensul, că eBistă încă în Transilva
nia, Bănat și Țera ungurescă nisce 
masse, seu conglomerate etnice de 
soifi străin, dâr neîndreptățite la o 
viață propria națională, cari trebuesc 
assimilate și contopite cât mai cu
rând în interesul minorității ma
ghiare, ce se cocoțâză la putere 
și-și identifică propriele ei interese 
cu ale statului.

*
Dâr vor întreba, pote, unii din 

cetitorii noștri, de ce mai reamin
tim tote aceste lucruri destul de 
bine cunoscute?

Pentru simplul motiv, că a so
sit momentul suprem, ca să ne dăm 
sâma în mod clar și consciențios de 
situațiunea nostră presentă. Căci, 
cum am mai semnalat, pe lângă stă
ruințele și uneltirile celor dela gu
vern, cari pregătesc totala nbstră în- 
genunchiare, se ridică din nou pro
feți mincinoși din sînul nostru, și cu 
sciință său inconscient — ca să nu 
lipsâsca nici aparițiunile fatale, ce 
trec ca un fir negru prin istoria su
ferințelor nostre, — se fac codoriște 
la toporul, cu care dușmanii noștri 
seculari vor să sfărîme pentru tot- 
deuna legăturile frăției și ale soli
darității nostre în lupta de drept și 
de libertate, ce o purtăm.

S’a c|is ȘÎ este un adevăr, că 
mulțimea, vulgul, are o memoriă 
slabă, că este adese-orl forte nerăb- 
dătbre și doritore de schimbare.jAcâsta 
însușire defectuosă profeții minci
noși au sciut’o esploata la tote po- 
porele și în tote timpurile.

De ce, își clic ei, ar face escep- 
țiune poporul nostru, care prin cre
dulitatea lui a fost espus de atâtea 
vecurl la nenumărate amăgiri?

Și calculul lor nu e tocmai cu 
totul greșit, deși cei ce gândesc ast
fel ignorâză total, că poporul nos
tru asuprit, care are și el o tradițiă 
și o istoriă, nu pdte nici el să se 
sustragă dela legile firesc!, ce conduc 
mersul desvoltării tuturor popârelor 
din lume.

Der se revenim la firul în
ceput.

Organisațiunea de statungurăscă 
cu instituțiunile și sistemul ei de 
legi a ajuns la un punct, în gradul 
cel mai suprem retrograd, tocmai, 
când sub formele unui constituțio
nalism artificial și fals, clica dela 
putere, acapărând în numele maghia
rismului tâtă viața publică în stat, 
a isbutit de a scote pe Români, Sași, 
Șerbi, Slovaci etc. cu totul din ca
drul constituțiunii și al legilor, de
clarând aceste popore ca lipsite de 
orLce îndreptățire individuală-națio- 
nală și prin urmare privindu-le de 
fapt numai ca tolerate și supuse pof
telor maghiarismului violent, propa
gat și scutit ex officio de puterea pu
blică în stat.

Acest resultat, cum am dovedit’o 
de nenumărate-ori până la evidență, 
s’a dobândit numai succesiv și gra
dat. In măsura în care favorisațl de 
constelațiile politice, Maghiarii dela 
cârmă și-au întărit posiția față cu 
Viena și cu Austria, precum și înă
untru prin estinderea tot mai mare 
și mai cutezată a puterii guvernului 
pe tâte terenele, în aceeași măsură 
li-s’au răpit naționalităților nema
ghiare tote posițiunile, ce le mai 
ocupau în viața politică, pănă ce în 
cele din urmă prin măsuri arbitrare 
și violente, printr’un sistem de legi 
cu tendința fățișă de maghiarisare, 
li-s’a luat acestora tâtă putința de 
a-și manifesta și apăra individuali
tatea lor națională pe terenul legal 
constituțional.

Nu este frasă acesta; este cru
dul adevăr. Cei ce au urmărit cu 
atențiune și cu nepreocupare ulti
mele discusiunl în dietă asupra ces- 
tiunei naționalităților, și cei ce au 
cugetat serios mai ales asupra celor 
descoperite și discutate de mata
dorii maghiarismului dominant cu 
ocasiunea desbaterii budgetului mi- 
nisteriului cultelor și instrucțiunii 
publice, nu ne îndoim, trebue să fiă 
pe deplin convinși de acest adevăr.

Ori doră totuși se mai îndo- 
iesce cineva?

Se fiă ore posibil să se mai 
găsâscă în sînul nostru politician! 
cinstiți și cu mintea sănătosă, ca să 
afirme, că nouă Românilor ni-a mai 
rămas încă teren de luptă constitu
țională și, ca să ne putem îndrepta 
situația, n’am avâ decât numai să 
ne folosim de el, urmând vocilor de 
sirenă ale companiei de frățietate 
și de împăciuire Tisza-Szell și în
mulțind numărul mamelucilor gu
vernului din dietă?

Acâsta nu o credem nici-decum.
Intre bărbații sinceri devotați 

binelui național, cu sentimente de 
abnegațiune pentru marea causă a 
poporului nostru, se vor mai afla 
încă ic! colo și oportuniști de aceia, 
cari tote le iau mai ușor, trăesc 
din mână în gură și nu văd, nu 
simt și nu pătrund încătrău piu- 
tesce naia națiunii nostre și ce grăz- 
nice pericule o amenință cu totală 
sfărîmare.

Nu credem, că vr’unul din a- 
ceștia ar pute merge așa departe, 
ca să nege ceea-ce este documentat 
pănă la cea mai mare evidență. Ei 

nici nu pot nega, că situația poli
tică a poporului nostru nu-i mai 
permite ac|i acestuia se se lupte și 
să se apere cu succes pe terenul 
legal constituțional.

Dâr, 4ic ei, de ce să stăm mor
țiș pe lângă una și aceeași, de ce 
să nu mai încercăm și alte moda
lități de a îmblân4i furia dușma
nilor noștri, de ce se nu mergem 
acolo, unde ne chiamă ei? De multe 
ori asemeni bmenl cad în ispită de 
a uita de principiu pentru folbse 
aparante momentane și a tace astfel 
politică, fără plan și fără prevedere, 
care se numesce la noi de comun 
„politică practică".

Nu-i vorbă, ori și ce politică 
trebue să aibă un resultat practic, 
căci dâcă nu, încetâză de a fi poli
tică. Insă la noi Românii de dincbce, 
cari n’am avut pănă acum aprbpe 
de loc scblă politică, momentul prac
tic în politică se ia mai mult în sens 
individual: a urma așa cum îi vine 
omului mai ușor; și dâcă nu se pâte 
opune cu pieptul curentului, atunci 
să se lase se-1 ducă apa, se latre cu 
cânii și să urle cu lupii.

Tactica acâsta pâte fi bună pen
tru individ și pentru stăruințe și ni- 
suințe individuale, dâr o națiune, 
care are un trecut istoric, ca națiu
nea nostră, care are consciență de 
sine, și vrâ se trăâscă ca națiune, 
nu pote se facă politică de sfârnar, 
cân4 este în joc libertatea ei, onâ- 
rea și esistența ei.

*
Cu „politician!" de categoria 

celor amintiți, cari bucurându se de 
viața lor, de lumina 4dei și de aerul 
ce-1 sorb, se mai pot simți acum 
încă, deși într’un cerc cu totul re- 
strîns și mai mult privat, ca Ro
mâni, cel puțin ei între ei, cu acești 
oportuniști de bună credință nu cre
dem, ca națiunea nostră se întâm
pine multe dificultăți. Când va sosi 
ora decisiunei, ei, suntem siguri, vor 
fi acolo, unde îi va conduce geniul 
bun al poporului.

Se găsesc însă între noi, durere, 
și bmenl, cari nu lucră din motive 
curate; nu se dirig după convin
gerea cea mai bună, ci dedați a nu 
putâ trăi fără stăpân, se fac unel
tele altora, uneltele unei politice, 
ce urmăresce desmembrarea și dis
trugerea organismului național al 
Românilor cis-carpatinl.

Mult ni-a. stricat acest soiti de 
omeni și pănă acuma și acâsta mai 
mult din causa neajunselor nostre 
proprie; ei nu vor fi nici în viitor 
mai buni ca în trecut, dâr s’au deo- 
chiat cumplit și faptele lor mârșave 
s’au dat de gol.

Nu de doue-orî pote abusacine
va de încrederea poporului.

Dr. Kramarc despre situațiune.
Cunosoutul conducător al Cehilor și 

vice-președinte al Camerei deputaților, 
Dr. Kramarc, a ținut Dumineca trecută în 
Semil un disours politic asupra situațiunii, 
din care estragem următârele părți inte
resante :

Mai întâia Dr. Kramaro a luat în 
apărare clubul Cehilor tineri contra impu
tării radicalilor, că n’au făcut obstrucțiune 
legei recruților. N’ar fi fost, 4’ce> inte‘ 
teresul poporul cehie să se arate dușmănoși 
față cu armata.

A fost o greșelă neertată de a face 
din cestiunea „zde“, o oestiune națională. 
Desființarea ordonanțelor de limbă, de si
gur n’a rămas neînfluințată de agitațiunea 
radicalilor în cestiunea „zde“.

Este o mare outezare, dâoă radicalii 
(cehi) vin în parlament, ca să presorie aici 
clubului oehic tactica lui de obstrucțiune. 
Acâsta e trâba clubului și n’are să i-se 
dicteze direcțiunea din cercurile alegă
torilor.

Cehii, dâcă anunță obstrucțiunea, trebue 
să fiă siguri de isbânda lor, ceea-ce însă 
la legea recruților nu putea să fiă, căci 
acâsta ar fi fost promulgată cu ajutorul 
§-lui 14.

Noi Cehii trebue să ajungem prin 
mijlâce tactice ceea-ce au ajuns Germanii: 
să facem parlamentul incapabil de lucrare. 
De aceea noi am ales îuși-ne terenul, pe 
care să facem obstrucția.

Acest teren sunt proiectele de inves- 
tițiune și budgetul provisoric. Aici, cjiee. 
Cehii pot învinge, dâcă ou țoții, și radi
calii de a<jî, vor fi de față în Cameră și-și 
vor faoe datoria. Ou deosebire la investi- 
țiunl nu e posibil, ca guvernul să înlo
cuiască lipsa votului parlamentar prin 
§- 14.

Aoâsta obstrucțiune este neînlătura- 
bilă, dâcă pănă la deschiderea Reichs- 
rath-ului nu se va întroduoe limba internă 
oficială cehică cel puțin în măsura, în 
care fusese introdusă priu ordonanțele lui 
Gautsch.

Guvernul se teme de acâstă Intro
ducere, pentru-că nu vrea să schimbe ârășl 
oposiția cehică cu cea germană; este însă 
îndoios, dâcă obstruoțiunea germană este a 
se aștepta în tot oașul.

Mai departe Dr. Kramarc se pro
nunță pentru pace și în oontra limbei ger
mane, ca limbă mljlocitore în stat. Dâcă 
pacea nu se va restabili, nici nu va fi li
niște în Austria.'Ce va veni atunol, e greu 
de precjis. Probabil, oă — absolutismul.

Cehii nu voesc absolutismul, fiind ei o 
partidă democratică, liberală și constitu
țională. Acest absolutism în Austria a fost 
în tot-dâuna o oligarohiă a biuroorației 
vienese.

Dâr poporul oehio e așa de tare și a 
putut să suporteze absolutismul fără pa
gubă deja într’un timp, în oarez-se afla 
încă la începutul desvoltării sale naționale ; 
el va suporta o nouă edițiă a lui încă mult 
mai ușor, în speranța sigură, oă și a doua 
nu va sfîrși altfel, deoât oea dintâiii.

*
„Narodni Listy“ află, oă în minis- 

teriile din Viena domnesce o mare acti
vitate, dedrece se luorâză la stabilirea pro
iectului de lege pentru egala îndreptățire 
a limbilor, prin care să se reguleze rapor
turile limbistice la oficiile de stat din Boe- 
mia și Moravie. E vorba, oa proiectul să 
cuprindă întregul oomplex al oestiunei lim
bilor în cele două țări.

Anglia și Afganistanul.
Cine scie încă ce surprinderi reservă 

lumii răsboiul actual din Africa sudică. In 
soirea ce i-s’a comunicat lui „Tageblatt" 
din Berlin despre un pretins ultimat, oe are 
de gând să-l adreseze Rusia Angliei, se cfice, 
că ultimatul va pretinde, ca în timp de 8 
(jile Marea-Britaniă să pună capătrăsboiul, 
căci altfel va trimite la Afganistan 120,000 
de soldați ruși.

De odată cu soirea (finului berlines 
publică „Times" din Londra o telegramă 
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importantă din Lahore, în care să spune 
următârele:

„Civil and Military Gazette* publică 
o sorisore a emirului din Afganistan adre
sată unui supus intim al său, în oare emi
rul se plânge, că acum, când Afganistanul 
e strîmtorat de tote părțile, așa se pare, că 
guvernul engles s’a tras la o parte și nu-șl 
mai bate capul cu el. De câte-orl, cu oca- 
sia atacurilor din partea Rusiei, a oferit o 
contra trăsătură, el n’a primit niol un răs
puns dela guvernul indian, escepționând 
aceea, că s’a cerat învoirea Afganistanului 
la concesiunea de căi ferate și linii telegra
fice. Asta însă nu se pâte da, de-ârece ar 
fi un mijloc pentru nimicirea Afganistanu
lui. Emirul îșl încheie scrisârea sa astfel:

„Pe lângă tote temerile mele, timp 
de 21 de ani am rămas aliat devotat gu
vernului engles : acum însă trebue să spun 
guvernului indian, că a sosit timpul faptelor, 
ăr nu al vorbelor.*

Cuvintele aceste ale emirului sunt oo- 
mentate și esplicate ea un avertisment la 
adresa Angliei și oa un pericul, ce amenință 
posesiunile ei în Indii. Nu cumva Rusia 
voesce să aplice aici Albionului prima lo
vitură, când el e ocupat în Africa-sudioă? 
Și nu cumva se reduoe aici soirea despre 
cele 120,000 de soldați, ce se Z*oej oă ar 
voi se-i trimită Rusia, dâcă Anglia nu va 
sista răsboiul ?

RSsboiul din Africa sudică.
Am comunicat erl, oă Burii au părăsit 

asediarea stațiunei Wepener și s’au retras 
și din Rouxville și după-oe au lăsat o trupă 
de 6000 spre sud dela Bloemfontein, s’au 
dus spre nord.

Soirea acâsta n’a fost confirmată ofi
cios, ba telegramele, ce soseso acum din 
isvor bur, o oombat. Se vestesoe anume, 
că generalii burl Petrus și De Wett au re
ținut trupele, ce le-a trimis Roberts pentru 
a despresura Wepener, cu care ocasiă Burii 
au luat pradă 500 capete de vite.

*
După un raport oficios puterea armată 

a lui Roberts este acjl următârea: patru di
vizii de infanteria, în care sunt 32 bata- 
liâne ou 12 baterii, alte 4 baterii de câmp, 
3 baterii Haubitz și tunuri de corabiă și 
cetate; 12 regimente de oavaleriă, împăr
țite în 4 brigăzi. Numărul tuturor trupelor 
e de 50,000.

*
Misiunea Burilor a comunioat guvernu

lui din Haga condițiunile pe lângă care 
crede a-se pute faoe pacea. Intre altele ea 
oferă punerea terenurilor de mine sub con
trolul unei comisiunl europene.

Misiunea nu plâcă din Haga la Ber
lin, precum era stabilit, ci la Paris. Causa, 
pentru oare nu merge la Berlin, se <jice a 

fi împrejurarea, oă i-s’a dat să înțelâgă, că 
presența ei nu e de loo poftită acolo, de- 
âre-ce guvernul engles a deolarat hotărît, 
că nu va primi nici o intervenția de pace.

*
Soirea, ce i-s’a comunioat din Peters

burg clarului „Berliner Tageblat.t" despre 
intervenția Țarului, o înregistrâză pressa în- 
trâgă. împrejurarea însă, oă coresponden
tul foii berlinese flioe, că Rusia s’ar fi de
cis la acest pas în înțelegere cu Germania 
și Francia, face a nu se da crecjăment svo- 
nului, fiind-eă nici Francia, nici Germania 
nu vor acum chiar să se ia de oap ou An
glia pentru Buri. Nu se trage însă la în
doială, că Rusia vrea să folosâsoă situația 
critică în oare se găsesoe Anglia, dâr oă 
în oe direoțiune, nu se soie încă. Pâte-că 
presența Țarului în Mosova va clarifica în- 
curend și cestiunea acâsta.

Pe oând petrecea în Milan, misiunea 
Burilor a primit pe corespondentul Ziarului 
„ Volkszeitung* căruia oonduoătorul misiunei 
Fischer, i-a spus între altele:

Vrem să arătăm lumii olar și înve
derat, că dreptatea este pe partea nâstră. 
Noi suntem în situația omului, oare simte 
pe fruntea lui revolverul inimioului. Ce să 
faoă el! Să aștepte pănă-oe revolverul e 
descărcat? O, nu, trebue să ne apărăm, 
dâoă nu vrem să perim! Anglia simte ne
cesitatea de a-se estinde și ași anexa 
teritorii la cele din Natal și colonia Cap, 
pe când noi, nu vrem un pălmao de pă
mânt dela Englesl. Noi nu vrem decât să 
avem libertate în casa nâstră, oăol țâra 
nâstră au oâștigat’o dela sălbatici părinții 
noștri prin munca lor. Spun, că oivilisația 
nâstră e infimă, dâr totuși noi nu vrem s’o 
schimbăm ou robia politică sub adminis
trația englesă, a oărei dubie valâre o cu- 
nâscem de aprâpe. Suntem deciși a nu ne 
atinge de teritoriul engles și de a aduce 
tâte jertfele în interesul păcii și a neatâr
nării nâstre, dâr vom respinge orl-oe pace, 
care nu ne garantâză independența. Frații 
și fiii noștri îșl ounosc datoria, vor lupta 
pentru independența lor și vor muri pen
tru ea. Nu suntem mulțl. Afli avem cu to
tul 25,000 de omeni în luptă, dintre cari 
13,000 transvaalienl, 9000 oranjenî și 3000 
Africander!. Dela început Englesii de două 
și de trei ori au perdut în realitate mai 
mult, deoât spun ei. Putem să dovedim, oă 
adese-orl 800 de âmenl, sub comanda a doi 
cornețl, au ținut în șao 16—20,000 de En
glesl săptămâni întregi, omorîud și prin
zând 1200—2000 din ei. Cunâsoem bine 
pierderile inimicului, care sunt de 5 ori mai 
mari, decât mărturisesc ei.

SCIRILE DILELț
— 6 (19) Aprilie.

Plecarea Suveranilor români. După 
cum s’a anunțat, erl de diminâță, la orele 
9 și 10 m , cu un tren special, au plecat 
pentru Abazzia Regele și Regina, Principii 
Ferdinand și Carol. Principele Ferdinand 
a sosit în gara de Nord însoțit de micul 
principe Carol. El purta redingotă nâgră 
și joben, âr micul principe costum de ma
rinar. Peste 10 minute au sosit și Regele 
și Regina. Regina veselă oa în totdâuna, purta 
o rochiă de mătase gris, âr Regele oostum 
negru redingotă și pălăriă gris mâle. La 
întâroerea în sala de recepțiă, membri fa
miliei au fost întâmpinați de d-nii miniștri, 
de ofițerii generali și superiori, de membrii 
Academiei Române și de înalții funcționari 
ai statului. D nele miniștrilor au oferit fiori 
Reginei. La ârele 9 și 10 m. trenul se puse 
în mișoare, după-oe au luat loc în vagâne 
personele din suita regală și prinoiară. Mul
țimea de pe peron saluta plecarea trenului 
regal prin strigăte de ura. D-l direotor ge
neral al căilor ferate C. T. Miolescu, con
duce trenul regal pănă la Veroiorova. Ma
iestățile Lor vor petrece la Abbazia timp 
de trei săptămâni. In aoest timp va veni, 
se <4i°e« în Abbazia și principesa Maria a 
României, împreună ou micele prințese Eli- 
sabeta și Maria.

La monumentul lui Mircea cel be- 
trân din Tulcea se luorâză cu cea mai 
mare repecjiciune. Stânca, ce formâză pie
destalul, e aprâpe terminată. E regretabil 
însă, că primăria nu e înoă în posițiune 
de-a pută începe lucrările pentru elipsa, ce 
s’a deois a-se faoe în jurul acestui monu
ment și tot așa și ou luorările, ce sunt a-se 
e8ecuta pe oalea Gloriei. Din acâstă causă 
inaugurarea acestui monument, oare era 
fixată în Maifi, se va amâna pentru o altă 
dată.

Condomnații complotului din Ser
bia. Din Belgrad se vestesc următârele: 
Foile din străinătate au scris de repețite- 
orl, că regele Alesandru va da amnestiă 
condamnaților în complotul sârbesc. Acâsta 
însă nu s’a făcut nici pănă ac|I, ba regi
mul de închisâre al condamnaților s’a as
prit. Se cjice, că radicalii sârbi au făcut în
cercări de-a mântui din închisâre pe con- 
soții lor, dâr nu li-a succes. Ex-regele Mi
lan aucjând de vestea încercărilor de eva
dare, a dat ordin strict, ca toți prisonierii, 
cari zac prin temnițele dela Niș, Posare- 
vaț și Krogujevaț, să fiă transportați în 
casamatele fortăreței din Cladova, vis â-vis 
de Turnu-Severin. Acâsta s’a și făcut în cea 
mai mare tăcere la 10 1. c. Toți prisonierii 
au fost puși în lanțuri.

Atentat. Sâmbăta trecută un atentat 
grozav s’a petrecut în Viena în oontra de

putatului antisemit Anton Baumann, dem
nitar comunal, oare însoțit de un funcțio
nar comunal de-acolo, anume Novak, treoea 
înainte de amiacjl pe lângă secția din subur
bia Wăhring. Un anume Kuhn, din răsbu- 
nare a tras un glonț asupra deputatului; 
a fost însă nimerit însoțitorul aoestuia No
vak, oare a căcjut numai deoât mort; a 
tras și a doua împușcătură asupra lui 
Baumann și atunci a fost rănit, însă nu 
de morte; pe urmă atentatorul șl-a tras 
un glonț, care l’a rănit grav de tot.

Starea semenăturilor în România 
este, după tâte soirile ce soseso de-aoolo, 
fârte mulțămitâre. Grânele și rapița pro
mit o străluoită recoltă. Arăturile de pri
măvară continuă a-se face cu mare activi
tate. Pământul este forte ușor de arat.

Satul Carmen Sylva. Din comuna 
Ceamurlie, jud. Tulcea, se anunță: Astăcjl 
s’a fondat și inaugurat satul Carmen Sylva 
în delta Dunărei, mila 12, plasa Sulina. Au 
luat parte autoritățile administrative, ma- 
gistrații, corpul ofioereso și familii nota
bile din Tulcea. 43 familii de săteni formâză 
satul.

O

Comanda de compania. Ministrul 
comun de răsboiO. austro-ungar a hotărît, 
printr’o decisiune mai nouă, că conferirea 
definitivă a comandei de compania unui 
locotenent, e neadmiBibilă.

Budgetele porturilor române. Mi
nisterul luorănlor publice a aprobat urmă
torele budgete ale fondurilor porturilor pe 
esercițiul 1900—1901.

Administrația centrală a tuturor portu
rilor, venituri și cheltuell 829.950.

Mehedinți, venituri 105.863, cheltuell 
53,099.91.

Dolj venituri și cheltuell 300.718.
Romanațl, venituri 231.449, cheltuell 

29.229.
Teleorman, venituri și cheltull 526.174. 
Vlașca, venituri și cheltuell 190.000. 
Ilfov, venituri 124,187, cheltuell 53.833. 
Ialomița, venituri și cheltuell 103.000. 
Brăila, venituri 1,192.938, cheltuell 

528.622.
Covurluiu, venituri 710.805, cheltuell 

586.196.
Tulcea, venituri și cheltuell 52.700.
Constanța, venituri 439.136, oheltuell 

228.148.

Cununia. Din Sebeșul săseso ni-se 
anunță cununia d-lui luliu T. Uvegeș cu 
d-ra Bafila Cutean din Orda inferioră. Cu
nunia va fi în 29 Aprilie n. în biserica 
gr. or. din paroohia miresei.

Vernil de mătase. La ministerul ro
mân de industriă s’au primit 11630 de ce
reri pentru darea semințelor de verml de 
mătase. Tote aoeste oererl vor fi satisfă
cute. Fiă-cărui cultivător i-se va trimite 
oantitatea cerută. Distribuirea se va faoe 
în modul următor: La mănăstirea Văratic

FOILETONUL „GAZ. TRAMS".

A muri!
Renumitul profesor Nothnagel âin Viena 

a ținut, luna trecută o oonferență fârte im
portantă în beneficiul clubului „Concordia" 
al Zittrițt'lor vienesl. Ca subiect și-a ales 
a trata despre, oe va să Z'că. a muri! adecă 
despre mărte. Nothnagel a desvoltat acâsta 
temă, de un deosebit interes pentru fiă-care 
din muritori, cu competența omului soi- 
inței, ca medic, deși în tainele morții ni
meni n’a putut încă pătrunde, decât acela, 
care însuși trece prin acest mare și grozav 
moment.

— A muri, începu Nothnagel confe- 
rența sa, este un cuvânt trist și posomorit, 
încunjurat de spaimă și înfiorare. A muri, 
este un cuvânt plin de atâta seriositate 
sărbătorâsoă, încât numai cel stupid pâte 
să 1 primâscă ou indiferență. In afecțiunea 
sentimentelor înălțate, inima eroică pâte că 
scie să supârte fără de temere gândul 
acesta; un suflet puternic în credință pâte 
să i-se dedice ou totul; mintea serutătâre 
pâte să se adâncâscă liniștit și cu o reoe 
încordare în cugetul aoesta; peregrinul pă
mântean sdrobit de durere, pâte să aștepte 

chiar ferioirea după sfîrșitul suferințelor 
pământesel, — însă imensa mulțime a 
âmenilor totuși nu se gândesee la mârte, 
decât ou frică și cutremur. Căci a muri 
însâmnă nimicirea vieții, âr instinotul vieții 
este o însușire adânc înrădăcinată în na
tura omului. Intre anumite margini, fiă-care 
ființă viețuitâre are capacitatea sâu facultatea 
de proprie susținere. In orgauismnl animal, 
mai ales în formațiunile lui mai înalte, pe 
lângă acâsta facultate se mai pronunță și 
instinctul conservării de sine. In ființa vie
țuitâre, care posedă consciință, în om, ins
tinctul acesta este atât de puternic și domi
nant peste tâte, încât și un Egmont se 
desparte forte eu greu de obiclnumța dulce 
a esistenței, și Friderio de Horn burg se în- 
fiorâză de morte.

Ceva deosebit, dâr fapt este, oă pentru 
mulțl âmenl nu e înfiorător conceptul 
morții, ci conceptul a muri. Mârtea pentru 
unii îusâmnă ajungerea la fericirea cerâscă, 
pentru alții este cufundarea în nimioire 
totală. Dâr insă-șl murirea, adecă procesul 
spre nimicire, este încunjurată de înfiorare, 
înaintea închipuirii nâstre apar icânele 
chinurilor fisics când mârtea se cobâră pe 
membrele, ce amorțesc. Mulțl ored, că că
lăul omenimei, suferința (durerea), chinuesce 
jertfa sa chiar și după-ce viața a sburat. 

Pe oei mai mulțl âmenl însă îi torturâză 
temere nehotărită, oând se gândesc la 
ora sărbătorâsoă, ce ne oonduoe din lumina 
strălucitâre a vieții în tăcerea veclnieă a 
neesisteriței. Măcar de m’așl vedâ trecut 
peste acea oră ultimă! — se aude escla- 
mand sufletul înădușit de spaimă. A fi 
mort, i-se pare o nimica pe lângă groză
veniile înohipuite ale murirei.

Ce însâmnă a muri? Insâmnă acea 
fașă din asistența orgauismului, în care 
manifestațiunile da viață ale substanței 
trupeșei, sâu că scad gradat, pănă când 
înceteză cu desăvirșire, seu <?ă sunt împie
decate în funcțiune în mod subit și cu 
atâta violență, încât apun ou totul. Cu ne
cesitate logică ni-se impune aici a doua 
întrebare: ce este viața? Răspunsul la acâstă 
îutrebare ni-ar deschide un orisont atât 
de larg din punct de vedere filosofio, cât 
și fisiologic, încât trebue să renunțăm la 
așa ceva. Chiar și față cu tema propriu 
Zisă trebue să fim restrîi șl, dâr mai ales 
trebue să ignorăm problema veclniciei și 
multe altele.

Ni-se impune însă a treia întrebare: 
de ce trebue să murim? Ce fel de procese 
sunt acelea, cari inevitabil duo la înoetarea 
manifestațiunilor de viață ale substanței 
trupesc! ? Spre infinita nâstră surprindere, 

ni-se pune înainte faptul, oă cei jnai pu
țini âmenl mor de ,mârte naturală; fiintr’o 
sută de mii pâte numai unul. Acâsta s'ar 
păre surprinZător. Dâr nenumărate miliâne 
de âmenl mor sub influința forței esterne, 
accidente, cutremure de pământ, esundărl, 
fomete, mușcături de șârpe, sfășiărl de 
animale sălbatioe, sinuoiderl, omoruri și 
mai pe sus de tâte răsboiul. Un statis
tician a calculat, că dela începutul timpu
rilor istorice și pănă aZl, au murit pe câm
pul de-răsboiîi nu mai puțin deoât 7 mi
liarde de omeni; ceea-oe, dâcă e adevărat, 
însâmnă oă răsbâiele au nimioit de cinci 
ori pe ațâți âmenl, câți locueso aZl pă
mântul, adecă, de cinci ori o miie cinei 
sute milione. Aoest număr este înfiorător! 
Dâr e disparent față cu ceea-oe a stîrpit, 
în furia lor, dușmanii cei mai îngrozitori 
ai omenimei: bâlele. Trei a patra parte din 
omenime, se pustiiesoe prin bâle.

Intre milione de âmenl se află abia 
câți-va !a cari niol cea mai viuă obser- 
vațiune clinică nu pâte arăta vre-o alte
rare bolnăvioiâsă a organismului. Tot
dâuna au fost sănătoși și în fine adorm, 
îmbătrâniți și slăbiți definitiv. Pentru-ce 
mor aceștia? De ce înceteză inima, care a 
funcționat 100 și mai bine de ani, cu punc
tualitatea mașinăriei unui orologiu? De oe, 
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se vor faoe pachete, în cari se vor pune 
oantitățile pentru fiă-care județ. Acele pa
chete vor fi distribuite oficiilor poștale ju
dețene, dela oficiul din Piatra-Neamțu. Dis
tribuirea semințelor de gândaci de mătase 
a înoeput din anul 1895. Atunci nu fuse
seră decât 200 de cereri.

Vfindare de plante. In primăvara 
acâsta se vend din grădinile forestiale dela 
Timiș, brăduleți albi, negri, cooonarl, bracjl 
douglas, stejari, flori de paltin și paltin 
ordinar cu prețuri ieftine. Scâterea din pă
mânt, pachetarea și transportul privesc pe 
cumpărător. Comande sunt a-se adresa la 
administrația forestială orășenesoă din Ti
mișul de jos.

Statutul pentru îngrijirea săraci
lor, care se va pertracta în proxima șe
dință a consiliului comunal din loc, se află 
în biuroul primarului și stă la disposiția 
celor ce voeso să-l cetâsoă.

Teribilă nebuniă. In strada Cour- 
de-Nonnes din Paris, se pâte vedâ un coș 
de fabrică înalt de 40 de metri. Intr’una 
din dilele trecute, pe la orele oinol șijum. 
p. m., un om era în pioiore chiar pe vâr
ful coșului, la acea înălțime amețitâre. Ime
diat se adună la piciârele coșului o mul
țime, care aștepta, înghețată de frică, des- 
nodămentul dramei, oare avea să urmeze. 
Strada se umplu imediat, asemenea și stră
zile veoine, de unde se putâ vedâ straniul 
personagiu cum se Șplimba liniștit pe mar- 
.ginea de sus a coșului. Era ceva vertigi
nos, îngrozitor.

S’au chemat în grabă pompierii, cari 
se urcară de-alungul coșului, oare era pro- 
văcjut ou ouie de uroat. îndată însă ce 
unul din pompieri ajunse pănă aprâpe de 
vârful ooșului, nebunul, — căol nebun era, 
— începu să vocifereze, să țipe si să ame
nințe, că dâcă nu va fi lăsat în pace, se 
va arunca jos ! Pompierul nu seia, ce să 
faoă.

îndoiala sa nu ținu însă mult timp, 
căci un murmur de groză al mulțimei îl 
făcu să plece ochii în jos. Zdrobit complec- 
tamente, cu creerii sfărîmațl, într’un lac de 
•sânge, nefericitul zăcea la pământ.

Se numesoe Gustav Roussel, în etate 
de opt-spre-cjece ani. De mult timp avea 
acâstă maniă vertiginâsă de a-se uroa pe 
■locuri înalte și periculose, și de-a privi 
•de-acolo în jos.

Producțiune și petrecere colegială 
va arangia societatea sodalilor români „Lu
mina11 din Brașov, Luni, în 10 Aprilie v. 
1900 (a doua di de Pasol) în sala hotelului 
„Orient" Nr. 1. începutul la 7*/2 bre săra. 
După produoțiune urmâză dans, începând 

■cu „Călușarul și Bătuta". Intrarea de per- 
■sonă 1 oor. 20 b. Bilete se pot căpăta la 
d-1 D. Eremias, la Librărira Ciurcu, la 
Casina Română și sâra la oassă. Ofertele 
marinimose se vor chita în public.

Se va representa: ^SgârcituVf comediă 
în 5 acte, de Moliere. Persânele vor fi re- 
presentate prin d-nii: G. Purchărea, N. 

Loga, V. Moldovan. D-ra El. Bratu, d-1 G. 
Gal, d-rele El. Rusu, P. Jianu, d-nii N. 
Vlaicu, N. Purchărea, I. Sulioă, N. Rusu, 
N. Sfetea, V. Popa.

4). Pentru folosire esteridră. Durerile de în- 
cheiăturl, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
80 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provin ciă 
se se ceră preparatul A. Moli provădut cu marca 
de contravenția și subscriere.

Dela esposiția din Paris.
Duminecă au fost deschise pentru ma

rele public porțile esposiției. Numărul vi- 
sitatorilor în prima cj.i a fost de 118,630, 
mai mult cu 7000 ca în prima Zi a espo
siției din 1899. Au întrat eu bilete libere 
înoă vre-o 70,000 de persâne, așa că Du
minecă se aflau pe terenul esposiției peste 
180,000 de visitatorl.

Pe „Rue des Nations", unde se află 
paviliânele tuturor statelor, de diminâța 
pănă sâra mișună o mulțime uriașă de po
por, oare admiră mai ales palatul italian 
de o esecuțiune admirabilă.

In pavilionul rusesc a fost espus un 
obieot seDsațional: harta Franoiei, bătută 
cu pietri scumpe, pe oare a dăruit’o Tarul 
Rusiei națiunei francese. Harta are o su
prafață de 4 metri pătrațl și strălucesc pe 
ea pietrii scumpe, cari indică orașele Fran
oiei; Parisul e indioat pe hartă prin un ru
bin uriaș, Marsilia prin un smaragd minu
nat, oare singur a costat 18,000 de ruble. 
Darul întreg l’a costat pe Țarul P/2 mi
lion ruble. Rîurile sunt maroate ou fire de 
platină. La harta acâsta au luorat 80 de 
artiști timp de trei ani.

*
La 17 Aprilie a. m. președintele Lou- 

bet, însoțit de miniștri Millerand și Del 
oassă, a visitat secțiunea rusâscă din Tro- 
oadero. Președintele republicei a fost pri
mit de marele ambasador ruseso principele 
Urusov și de principele Tenitsev, comisa- 
rul superior al Rusiei. Musica a intonat 
Marseillesa și imnul național rusesc.

*
Esposiția oficiosă a fost deschisă la 

16 Aprilie prin un banchet de 160 tacâ
muri. In looul de frunte sta nunciul papal 
Lorenzelli, representanții Austro-Ungariei, 
Germaniei, Italiei, Angliei, Spaniei, Rusiei, 
Turciei și ambasadorul Statelor Unite, în
treg oorpul diplomatic, președinții oamerii 
și Senatului, miniștri, autoritățile civile și 
militare, șefii justiției, număroșl deputațî 
și senatori eto. După banchet a fost o 
mare reoepțiune în Elysâe, apoi concert 
și bal.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cor6ne (12 îl.); pe ș£se luni 12 
corone (6 fl.); pe trei luni 6 corâne (3 
fl.); pe o lună 2 corone (1 fl.).

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Salut.
Deplorabila nostră stare sani

tară, în care ne aflăm acum, când avem 
să devenim cetățeni ai orașului Bra
șov, nu ne permite nici se vedem 
vechii noștri amici și cunoscuți în 
casele lor, necum se facem cuno- 
scințe nouă, precum am fi dorit.

Acăstă regretabilă situația nu 
ne dispensăză înse de-a adresa mă
car pe acâstă cale, cu ocasiunea sta- 
bilirei nostre aici, salutul nostru căl
duros întregei Românimi brașovene, 
în sînul căreia dorim și ne rugăm 
se fim primiți.

Prin acesta credem, că vom fi 
scusați de visitele, pe cari nu sun
tem în stare să le facem.

Dr. Hosanu cu soția.

ULTIME 8C1R1.
Colonia, 18 Aprilie. „Gazeta de 

Colonia®' anunță, că în vederea des
compunerii Chinei, Rusia adună o pu
ternică flotă de resboiu în apele Asiei 
orientale, ca evenimentele viitore s’o 
afle gata.

Varșovia, 18 Aprile. Rusia mobi
lised în cel mai mare grad. Alaltăerl 
20,000 de 6menl au fost trimiși de 
aici la frontiera dela Bokhara.

Bloemfontein, 18 Aprilie. Englesii 
sunt împresurați laWepener. Vineri 
inimicul a înaintat contra flancului 
stăng engles, der după o luptă de 
mai multă ore s’a retras.

Capstadt, 18 Aprilie. In colonia 
Cap guvernele celor doue republice 
răspândesc proclamațiuni cătră olan- 
desl, provocându-i se ia armele în 
lupta contra tirăniei, ce amenință 
libertatea națională.

NECROLOG. loan Stinghe, măcelar, 
epitrop parochial, membru în representanța 
oomunală și tată de vecini, după grele su
ferințe a încetat din vieță în 5 (18) Apri
lie 1900 la 9 ore a. m., în etate de 74 ani 
împărtășit cu Sf. Taine. Rămășițele pămen- 
tesol ale defunctului se vor ridica din lo
cuința proprie, strada „pe Tooile" Nr. 32 
și se vor depune spre odicnă veolnică Vi
neri în 7 (20) Aprilie a. o. la ora 2 p. m. 
în cimiteriul bisericei Sf. Treimi de pe 
Tocile.

Despre aoâstă durerâsă perdere încu- 
nosciințăm pe toți amioii și eunoscuții ră
posatului.

Brașov, 5 (18) Aprilie 1900.
Fie-i țărîna ușdră și memoria bine

cuvântată !
Jalnica familia.

I> B W 13 OILS au
Curban-Jiairam. — Săptămâna tre

cută, Turoii au sărbătorit „Curban-Bairam", 
care pentru ei este cam aceea ce sunt Pascilă 
pentru creștini. Acâstă sărbătore începe în 
Ziua a Zecea a lunei, numită Z’lhidje în ca
lendarul arab. In acea Zb orl-ce bun mu
sulman trebue să saorifioe un berbec: asta 
e o faptă bună înaintea lui DumneZeu. Va 
trebui să alâgă însă berbecul cel mai gras 
și cel mai scump, fără a sta la tocmâlă cu 
vîndătorul. Musulmanul trebue să-și tae el 
singur berbecul cu un cuțit forte bine șters 
și apoi “se se râge lui Allah, ca să-i pri- 
mâscă jertfa. Berbecul va fi împărțit în 
patru părți, din cari trei vor fi distribuite 
la săraci, împreună cu pielea. De preferință 
berbecul trebue să fiă negru și să aibă cor
nele mari.

Porumbeii împ&ratului. Cu oca 
siunea călătoriei sale la Helgoland împăra
tul Wilhelm II a dat oalea mai multor po
rumbei de pe corabia „Kurfiirst Friedrich 
Wilhelm". Fie-oare porumbel avea la gât 
legată câte-o scrisorică pentru membrii fa
miliei împărătesei, scrise tâte cu mâna pro
prie a împăratului. Opt porumbei au fost 
trimiși astfel postilonl la Berlin și toți opt 
au sosit în pace. Mulțumit de succesul aces
tei încercări, împăratul s’a decis să între
buințeze totdâuna postilonl de aoeștia, când 
face călătorii.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșicinu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ^aior.

fără boiă, fără vătămare, îneetâză pe veol? 
In întrebarea acâsta zaoe marea taină a 
■vieții și a lumii. Vedem, că faptul muririi 
devine realitate la nenumărați âmenl, ou- 
mosoem manifestațiunile esteriâre ale aoes- 
tui fapt, însă causa adevărată ni este as- 
ounsă.

Este un obio6iîi general și din punct 
■de vedere sciențifio îndreptățit, dâcă vor
bim despre clipa morții. Prin acâsta vrem 
să esprimăm, că organismul a încetat a 
mai funcționa în întregul său, — și aoesta 
■este, ca să Zlc așa, încheierea muririi, ce se 
pdte cuprinde în cadrul oâtor-va clipe 
;scurte; în cadrul aoelui moment măreț, a 
cărui sublimitate nimic n’o marchâză mai 
bine, decât acea adâncă și seriâsă tăcere, 
ce străjuesce în jurul patului bolnavului, 
când ultimul lui oftat străbate tremurând 
încet aerul.

Se impune acum întrebarea, că bre 
cu ultima suflare mâre omul într’adevăr, și 
dâcă nu, când more? La întrebarea acesta 
sciința pote răspunde cu faptul, că în cele 
mai multe cașuri mortea pornesce din 
inimă, fiă bâla acută, sâu învechită, fiă inima 
părtașe directăfla rău, sâu nu, împlinâscă-șl 
ea ou fidelitate munca ei uniformă în de
cursul unei lungi vieți, ori că subit se îm- 
,piedeoă în fuuqțiunea ei, în mijlocul tine

reții înfloritore. Putem Zice așa-dâr: mor
tea omului purcede din inimă. Câtă vreme 
inima bate, fiă cât de slab, fiă oât de cu 
greu, omul trăesce — și abia ultima bă
taia a inimii arată, că totul e pierdut, to
tul s’a sfîrșit în mod ireparabil.

Dâr ce simte omul pământean în de
cursul muririi? Ce simte el în dilele, în 
orele, său în minutele, oe le numim ultime? 
Este, fisicesoe, durerosă, chinuit.âre murirea? 
La întrebarea acesta nu pdte da răspuns 
nici fantasia poetului, nici filosofia: singur 
numai simpla și fidela observațiune a na
ture!.

Când glonțul nimeresoe în frunte și 
ucide pe oomandantul însuflețit de focul 
luptei, atunci mortea este fără dureri, cel 
căflut n’a simțit nimio nici în momentul, 
când glonțul i-a întrat în corp. Celeritatea 
glonțului e mai mare, decât facultatea de 
conducere a nervilor, și mortea se întâmplă 
deja înainte de ce simțirea durerei ar fi 
fost percepută de sistemul nervos. Adese-orI 
s’a putut stabili și aceea, că pe cel rănit 
numai țîșnirea sângelui l’a făcut atent, că 
e rănit; el nu simte glonțul, durerea vine 
mai târdiu. Tot aoest cas se pdte presa» 
pune și atunol, oând mortea nu e pricinuită 
de cause esterne, de esemplu la cădere, la 
trăsnire sâu la isbitura săcurei călăului.

Fără îndoiâlă, că sunt muritori, cari 
trebue să sufere pănă la ultimul moment, 
deși în realitate ultimele clipe decurg și 
la ei în nesoiință. Astfel de oasurl însă 
sunt escepționale și la judecarea lor, în le
gătură cu întrebările puse de noi, trebue 
să stabilim faptul, că nici durerile, ce apar 
acum, nu aparțin însuși faptului muririi, ci 
sunt numai aparițiunl din decursul bdlei; 
nu murirea însăși e chinuitdre, ci băla.

Instinotul puternic al vieții — nece
sitatea inexorabilă a morții: cum împacă 
natura aceste contraste? O, natura este un 
mare artist! Decă aotivitatea ei s’ar vali- 
dita tot-deuna, decă n’ar fi de oeie mai 
multe-ori împiedecată în libera ei lucrare, 
atunci noi am ajunge și mai mult la cu- 
noscința măreției și bunătății ei.

— Oe simți? fu întrebat Fontenelle, 
cel de o sută de ani, când trăgea de morte.

— Nimic, decât că mi-ar cădă greu să 
mai trăcse.

Și când Brillat Savarin a întins un 
pahar cu apă unei rude a sale muribunde 
în verstă de 93 de ani, bătrânul Z^e :

— Mulțumesc de acâsta ultimă bu
nătate; decă vei îmbătrâni așa ca mine, 
vei vede, că mortea este tot așa de nece
sară omului, ca și somnul.

Organismul veșteZesce, devine .inoa- 
pabil pentru nutrire; tâte funcțiunile- sunt 
mai trândave, mai obosite, și în urma acâsta 
instinctul vieții înoă slăbesce, adârme. Aici 
zace taina, de ce adurmim blând și pacl- 
nio la finea adevăratei și firescei asistențe 
pămentesci; aici nu mai ei necesitate de 
scrutări etice și de concepțiunl religiâse, 
pentru-ca murirea să se desbraoe de ființa 
ei înfiorătâre. Membrele, oarl arată dure
rea, convulsiunea și înfiorătorul horcăit al 
plămânilor numai nouă ne apar teribile, 
muribundul însuși nu le simte, căci el 
ajunge în acea stare apatică, în care orl-ce 
influență esternă nu mai e simțită, decât 
o’o energiă scăZută, sâu chiar de loc. Și 
dâcă eventual mortea vine în starea con- 
sciinței curate, oeea-ce relativ rar se în
tâmplă, atunci firul vieții se rupe subit și 
violent — o grabnică vătămare a inimii și 
arătătorul câsornicului vieții se opresce.

Chinurile morții fisice sunt numai în 
închipuirea nostră. In realitate mortea este 
înspăimântătore numai în oasurl forte rare, 
cașuri, ce sunt provocate de om semănului 
său: esecutarea prin foc și mortea pe eșa
fod. Natura însăși e mult mai milosă, de
cât omul !
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Cursul Ia bursa din ¥âena
Din 18 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4°/0.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 • ■ •
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
Losnrl pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr.......................
Dosuri din 1860............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.20 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 182.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 229.30 
NapoleondorI...................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista...........................
Rente de corone austr. 4°/0
Note italiene........................

. . 97.25
93.70

101.—
99.80
98.60
92.60
93.75 

. 164.50 

. 139.50 
. 99.05 
. 98.95 
. 98.65 
. 136.50

. 19.26 
, 118.35 
242.82'/, 
. 96.40
. 98.90
. 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Gump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend. 18.98
18.70 Vend. 18.80
19.10 Vend. 19.16
11.20 Vend. 11.30

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

100.— Vend. 101.-

XX ZL U. ZL t.
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In Dumineca Tomei 16 Aprilie st. 
v. a. c. la 10 ore a. m, se va ține 
în sala de ședințe a comitetului pa
rochial dela Biserica Sf. Nicola e a 
doua licitație publică pentru 
arendarea Muntelui Sf. Ilie din ju
dețul Prahova. (România.)

Doritorii au se-și înainteze ofer
tele lor în scris, în care să fia indicată 
și cu litere suma oferită, până la tim
pul amintit, la Epitropul: Sterie Siin- 
ghe, piața Prundului, nr. 18.

Brașov, 6(19) Aprilie 1900. 
oi/î.i ? Biroul comitetului.

XX "V X !
bubdcriHol am onhrea a aduce 

! c>.juOBciuța P. T. public, că în 
^est:asasraîî$Mă meu Sa
„Grsixxreb d.ulce“

= s e a fi i ă, _
Vinuri veritabile de Ardea?

și le vend pentru eerbătorile Paseilor 
Bwmai cu 32 ce*, litru, (la o 
cumpărare de minimum 5 litri.

Tot acolo se află și PeSin fă
cut din struguri cumpărați de însuși 
subsemnatul

i_2 P»EI8.

Antreprise de pompe funebre
ZBX T-uitsslz-

BSrașov, Strada JP’orțÂi Mr. 22.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mdrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fiue, se pot că
păta cu pirețurs ieftine.

Comisiune și «Sepost de sicriurî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriUFllor de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de șt ej aria.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un cai* funebru venet, 
pentru copiâj precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți m ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u 4 se k.

Sz. 58—1900.
vâgrh. sz.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birâgâgi vegrehajto az 1831 âvi LX. t. cz. 102 §-aa er- 

telmeben ezennel kâzhirrâ tegzi, hogy a zernegti kir. jârâsbirdsâg 1884 
âvi 72 gzâmu vegzese kOvetkezteben Pugcariu Jâzsef brassoi iigyvâd âl- 
tal kepviselt Tisca Gyorgy i.-moecei lakos javâra Mosoiu Josif fundâtai 
lakos ellen 486 korona g jâr. erejeig 1894. evi januâr h6 26 ăn foga- 
natositott kielâgitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt 6s 760 koronâra becsult 
kovetkezâ ingogâgok u. m.: 1 16, juhok 6s tehenek nyilvânos ârvereeen 
eladatnak.

Mely ârveresnek a zernesti kir. jârăsbirâsâg 1900. evi V. 38/2. 
8zâmu vegzese folytân 240 kor. — fii. tâkekOvetelâs, ennek 1898. evi 
Januâr ho 1-ik napjâtâl jâro 8°/0 kamatai es eddig osszesen 98 korona 
56 filerben birâilag mâr megâllapitott kâltsegek erejeig Fundâtân s il- 
letve Also-Moecsen Mosoiu Josif lakâsân leendâ eszkozlâsâre 1900. evi 
Măjus ho 3-ik napjănak delelott II orăja hatâridoul kituzetik es ahhoz a 
venni gzândâkozok oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett 
ingosâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. § sa ârtelmeben kesz- 
penzfizetes mellett, a legtObbet igerânek szuksâg eseten becsâron aiul 
îs el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendâ ingogâgokat niâsok is le es felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârveres az 1881. 
evi LX. t.-cz. 120 §. ârtelmâben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten, 1900 âvi âprilis hâ 15-ik napjân.
Huszăr Vilmos

926.1 — 1 kir. birosâgi vegrehajto.

.7 Prafarile-Seidlitz ale lui ion
Verîteibile numai, deeă fiăcare eutttă este j»i<ove«|ută eu marea «le 

agterare a lui A. SSoil 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 color mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăiorescă.

h’SMlwiMtwem și a lui MolL
ilUfflcB decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

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

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

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

Trimiterea principală prin 
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. furuisor al curții imperiale Viena, TnciMen 9
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală.

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

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și en gr os la M 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. y.r

^XXXX5O3OCXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX >"
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Sz. 9576-1899. tlkvl.

Ar vere si hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg, mint tlkOnyvi hatâsâg kozhirre teszi, 

bogy Ozv. Rafira George M. Belav sziii. Angel s târaai vâgrehajtatonak 
Beleav Eva szul. Muntean vegrehajtâst szenvedâ elleni 10 kor. elvont 
hagzon es jârulekai irânti vâgrehajtâgi ilgyâben a fogaragi kir. jârâabi- 
rogâg teruleten levâ Kopacsel kozsegeben fekvd, a kopacseli 5. gz. tlj- 
kvben Muntean Samoilla kk. es Belav Eva gziil. Muntean tulajdonât 
kepezâ A f alatt
11, 12 hrsz. ingatlanra 422 kor. 3372 hrsz. ingatlanra 28 kor.
489/d/2 n 48 9 3545 57 55 10 57
1122 n 20 55 3758 5? 57 8 77
1155 n 55 48 55 3866 ’? 55 8 55
2042 v 55 10 75 4114 ?? 55 4 15
2243 n 55 22 4223 17 55 10 n

2623/1 n 55 12 55 4524/1 55 55 6 55
3037 n 55 58 55 4871 55 55 12 55

3268/2 55 55 12 57 4915 15 7? 8 55
3308 T) 55 22 5175/d/l 55 55 6 ko-
ronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârveregt elrendeltetik,.
es hogy a fennebb megjelâlt ingatlanok 1900 evi Măjus ho 28-ik napjăn 
delelott 9 orakor Kopacsel kâzsâgeben megtartando nyilvânos ârveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/(,-kt 
kâszpânzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyam mal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. gz. alatt kelt igaz- 
sâgugvminigzteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt ovadekkepes ertâkpapirban 
a kikuWtt kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. tOrv. cz. 1.70-ik Ș- .» 
ârtelmeben a bânatpenznek a birâsâgnâl elâleges elhelyezeserâl kiâlii- 
fctt g?abă!ys eru eliamervenvt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1900. âvj ianuâr h6 20 an,
A kir. jbirosăg mint telekdnyvi hatosăg.

OASzAli •
922.1 i .

Sosirea și ulecarea trmrilor de stat reg. nu. în Brașov.
Valabil din fi Octomvre st. n. £899.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la tirașov:

I. Trenul de person© la 8 ore d'tn.
II. Tr. aouel. peste Clușiu la 2 o. 9 m. p. m.

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

I. Trenul mixt, oare circulă numai Vinerea
dela Predeal, la 0 6re — min. dim.

II. Trenul acoel. ’ la 2 6re 18 min. p. m. 
III. Tronul mixt, la 5 ore 20 min. p. m. 
LV. Trenul d® pers., la 9 ore 27 min. s6ra.

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

(are legătură în St.-G-eorgl cu Ciuc- 
Szerda și Ciuo-Gyimes).

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

legătură cu Ciuc-Szereda).
Dela ZernescL la Brașov (G. Bartolomeiu). i

I Trenul mixt la 6 6re 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 6ră 13 min. p. m.

Dela Ciuc-Gyimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 8 6re 25 min. dim

II. Trenul de pers, la 1 oră 51 min. p. m. 
III. Trenul mixt la 6 ore 48 min. sera.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 6re 8 min. diminua.
II. Tr. aooel. (peste Clușiu) la 2 6.45 m. p. m. 

III. Trenul de Ders. la 7 ore 48 min. s6ra„
Dela Brașov la BucurescI:

I. Trenul de persone la 3 6re 55 min. d„
II. Trenul mixt la 11 ore a. m.

III. Trenul accelerat (ce 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 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 dre 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 3 6re 15 m. p. tr.. 
are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Szereda.. 
Dela Brașov la Zernesci (G. Bartolomeiu)..

I. Trenul mixt la 9 6re 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^

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


