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Pregătirile cabinetului Szell.
Soirile 4^el°r ultime ne arată, 

că cabinetul Szell se pregătesce se
rios pentru viitbrea acțiune inte
ri oră conform programului anunțat, 
care tinde de-odată la purificarea 
partidului liberal și la îmbunătățirea 
treptată a administrațiunei pe calea 
reformelor.

S’a vecțut la diferite ocasiuni, 
că ministru-președinte Szell are, în 
ce privesce viitorele alegeri și vii- 
tdrea compunere a camerei, ce 
atârnă dela aceste alegeri, planurile 
sale, ce nu voesce încă a-le da pe 
față. înainte de tdte Szell, ca ori-ce 
șef de guvern, simte necesitatea de 
a șl întări posiția, lucrând înainte 
pentru-ca în viitorea cameră să se 
elimineze din partida guvernului 
elementele nesigure ale vechilor 
elice, și se se întârăscă și înmulțâscă 
ceta aderenților necondiționați ai 
programului seu.

Acăsta au simțit’o de cu vreme 
Banffy cu clicașii sei, și de aceea a 
început cunoscuta campaniă în con
tra politicei lui Szell, care ia di
mensiuni tot mai pasionate. Mame- 
lucii de odinidră ai lui Banffy, pe 
care numai el cu baionetele și cu 
banii adunați din tdte părțile i-a 
scos din urnă, nu mai au speranță 
de a fi realeșl sub regimul Szell. 
De aceea strigă din răsputeri contra 
acestuia și caută se-1 submineze cu 
ori-ce chip, sperând, că pdte cu 
modul acesta le va succede încă de 
a aduce pe Banffy al lor ârăși la 
cârmă.

Acum Szell, prin aducerea lui 
luliu Gulner la postul de secretar 
de stat în ministeriul de interne, a 
făcut cel dintâiu pas în direcția de 
care se tem așa demult elementele 
vechi ale partidei liberale, adecă ti- 
szaiștii și banfiystii. Deși cunosceau 
mai de mult planul numirei lui Gul
ner la postul cel mai influent pen
tru viitorele alegeri, acești vechi li
berali, cum se numesc, au primit 
totuși cu mare neplăcere noua schim
bare în ministeriul de interne. Și 
acâsta din două cause: mai întâiu 
că Gulner este un bărbat, care are, 
după cum se spune, și capacitatea 
și energia de-a duce la sfîrșit pro
gramul șefului seu la viitdrele ale
geri, ce va fi chemat a-le conduce, 
și ast-fel se pote aștepta ca și si
gur, că va curăți pe rnulți banffyști 
mai ales din rândurile partidei libe
rale; al doilea, fiind că acest nou se
cretar de stat este un aderent al 
vechii partide naționale (apponyiste), 
care prin el pentru prima-oră își 
câștigă o influență însemnată în gu
vern.

Tot momente, cari supără mult 
pe cei-ce militeză a^i pentru susți
nerea prestigiului vechiului libera
lism.

Grupul apponyiștilor e acjl din
tre tote cel mai apropiat de vede
rile și direcția lui Szell, și nu e de 
loc agreat de cătră grupurile calvi- 
niștilor. Și dăcă odată fosta gru
pare a partidei naționale a început 

cu Gulner ca secretar de stat, de ce 
să nu sfîrșâscă cu Apponyi sâu Ho- 
ranszky, ca ministru de interne.

Viitbrele alegeri dietale vor fi 
dăr de mare cumpănă pentru lupta 
de interese între grupările de acjl a 
partidei guvernului, și nimic mai 
firesc, decât ca în sînul Maghiarilor 
să domnăscă cea mai mare încor
dare relativ la șansele diferite pen
tru grupările din noua cameră.

De-ocamdată, afară de (fiarele 
strict guvernamentale, tăte celelalte 
vorbesc ca și sigur, că nouele ale
geri se vor face la tbmnă, în Sep- 
temvre ori Octomvre. Decă ar fi 
după dorința celor din fosta par
tidă națională, atunci alegerile s’ar 
face cât mai curând posibil, căci 
aceștia ard de nerăbdare de a cu
răți situația, făcând să se alăgă tot 
ămeni de ai lui Szell. In rîvna acesta 
însă apponyiștii, vrând să ajungă la 
țînta dorită, nu vor putâ traduce în 
praxă teoria lor despre curățenia 
alegerilor, ci vor face și ei, cum au 
făcut ceilalți, cu mai multă ori mai 
puțină rușine, ca să-și creeze co
horta de mameluci indispensabili.

In tot cașul, ori când se vor 
face alegerile, la tdmnă său în anul 
viitor, învălmășala dintre diferitele 
partide și grupuri maghiare va fi 
la culme, intervenind acum și mo
mente confesionale în luptele din
tre ele.

Interesant este, că unele foi 
seriose oposiționale maghiare susțin, 
că și noul împrumut contractat de 
guvernul Szell cu grupul lui Bot- 
schild, stă în legătură cu viitorele 
alegeri, întrucât din el va resulta 
pentru guvern 6re-care sumă și pem 
tru scopuri electorale. „Alkotmany“ 
susține chiar, că încheierea împru
mutului tocmai acuma dovedesce, 
că alegerile se vor face la tbmnă.

Numiri si distinctium. Fâia ofi-
5 5

oială „Tdud. KdzlGny* publică în numărul 
de Sâmbătă câte va autografe regesol. Cel 
mai însemnat este autograful prin care 
luliu trMÎner e numit secretar de stat la mi
nisteriul de interne. Gulner face parte din 
grupul apponyist al partidei liberale și 
prin acesta numire a ținut guvernul să 
recompenseze de-ocamdată pe apponyiștl 
pentru intrai ea lor în marele partid și 
pentru sprijinul oe-1 dau astfel guvernului 
Szell. — Prin un alt autograf, fostul se
cretar de stat Emeric Jakdbfiy este dis
pensat de postul, ce-1 ocupa în ministeriul 
de interne și drept remunerația pentru 
serviciile aduse, i-se conferă crucea de 
mijloo cu stea a ordinului Francisc Iosif. 
Prin un al treilea autograf i-se conferă lui 
Szell IgDaoz, al doilea secretar în minis
teriul de interne, crucea de mijloc a ordi
nului Leopoldin, drept reounoscință pentru 
activitatea prestată în oficiul său. — S’a 
mai făcut încă o numire în persâna con
telui Carol Csalcy de episcop al diecesei 
romano-catolice de Vaț.

Atitudinea Cehilor. Redeschiderea 
parlamentului austriac va afla, după tâte 
semnele, o situațiune gravă și complicată. 
In cjilele din urmă organele fruntașe ale 

Cehilor au adus soirea, că înțelegerea ceho- 
germanâ pâte fi privită ea zădărnicită și 
oonferența de înțelegere ca ne mai având 
nici un rost. „Narodni Listy11 declară, pe 
basa de informațiunl esacte, că deputății 
Cehi vor refusa o invitare a guvernului de 
a participa la oonferența de înțelegere. In 
urma acâsta, cjioe „N. L.“, guvernului nu-i 
rămâne altceva, decât a eși pe față ou 
proiectul de lege despre limbă, în care 
pretensiunile Cehilor sunt desconsiderate. 
Astfel împăcarea între națonalitățl este oa 
și îngropată, fără a mai putâ îucurând re
învia. împrejurările aceste determină pe 
deputății cehi a-șl lua refugiul ârăși la 
obstrucțiune, prin oeea-ce sortea parlamen
tului este pecetluită și orisa va urma ou 
siguranță matematică.

Mai amintim, că cu prilejul sărbătorilor 
Pasoilor, oei mai mulțl dintre deputațl au 
petrecut în mijlocul alegătorilor lor și pre
tutindeni ei s’au convins, că alegătorii nu 
sunt de loo mulțumiți ou atitudinea de 
pănă acum a deputaților. In unele cercuri 
electorale s’au ținut adunări, în oare s’a 
hotărît, oa deputății respectivi să pășâsoă 
pe viitor mai energic pentru interesele na
ționale cehioe, âr alegătorii altor oercurl 
au provocat direct pe deputațl să-și de
pună mandatele. De sigur, că și acâsta 
este o causă, oare face pe bărbații oon- 
duoătorl ai Cehilor să dea alarma de luptă 
contra guvernului.

Programul călătoriei monarchu- 
lui la Berlin. Monarohul va pleca dela 
Viena în 4 Maiă, însoțit de ministrul de 
esterne contele Goluchowski, de șeful sta
tului major Beck și de adjutantul Bol- 
fras. Soirea, că și ministru-president ma
ghiar Szell va face parte din suita M. Sale, 
nu se confirmă; se desminte ohiar cu mo
tivarea, că la astfel de oeasiuni nu e obi- 
oeiti să însoțâscă pe monarohul alt oine-va, 
decât numai conducătorul politicei esterne 
a monarchiei. Monarohul va sosi la Berlin 
în 5 Maifi. Primirea va fi strălucită. îm
păratul Wilhelm îl va aștepta la gară în 
uniformă de general austro-ungar. In jurul 
împăratului german se vor afla toți principii 
aflători în Berlin, toți generalii, întregul 
corp de gardă și tote persoDele oonducă- 
tore din capitala Germaniei. împăratul va 
rosti o vorbire de bine-venire monarchului 
nostru și-l va conduoe la palat, unde va fi 
primit și salutat din partea împărătesei și 
a principeselor. La gară o companiă de 
onore din regimentul monarchului nostru va 
face onorurile militare. Escorta pănă la 
palat o formâză regimentul gardei impe
riale. Compania de onore asemenea va în
soți pe monarohul pănă la palat și v&pune 
steagul în departamentele locuite de mo- 
narchul nostru. Steagul e deoorat din par
tea monarchului nostru cu medalia de aur 
încă dela anul 1869. Prâncj de gală va fi 
dat în palatul imperial și la representantul 
monarohiei nostre Ia Berlin, contele Szâ- 
chenyi. Monarohul va țină revistă militară 
asupra regimentului de grenadirl, al cărui 
proprietar e Majestatea Sa. In 6 Maiă mo
narchal va lua parte la înrolarea archidu- 
celui Friedrich Wilhelm în regimentul prim 
de' gardă, cu oare ooasiune împăratul Wil
helm va rosti o vorbire, la care va răs
punde colonelul Kleienberg. Va urma apoi 
o mare revistă militară cu defilare, oon- 
dusă și comandată de împăratul Wilhelm. 
Monarohul nostru va numi pe archiducele 

Friedrich Wilhelm locotenent în regimen
tul său de grenadirl.

„Beri. Tagbl.“ sorie, că împăratul Wil
helm aucjind despre pregătirile, oe se fac 
din partea orașului Berlin, a încunosoiințat 
pe primarul Berlinului, oă atât M. Sa, cât 
și înaltul âspe du doreso o primire prea 
sgomotâsă, fiind-oă visita nu are caracter 
oficial, ci e mai mult o participare la o 
sărbare familiară.

Din camera magnaților.
După o lungă pausă, alaităerl s’a 

deschis camera magnaților, care într’o sin
gură ședință a desbătut întreg budgetul pe 
1900 atât în general, oât și pe paragraf!, 
dimpreună cu rapârtele ministeriale.

In desbatere au luat parte trei mag
nați agrari, conții Emeric Szeohenyi, Ro
bert Zselenszky și Iosif Majlath. Au mai 
vorbit și alții, între cari miniștrii Hegedîis, 
Lukacs și Daranyi, âr la urmă și ministru- 
președinte Szell.

important a fost mai ales discursul 
contelui Emerio Szechenyi. El se plânse, că 
tinerii maghiari nu se aplioă pe cariere 
practice. La Maghiari esistă mareagreșală, 
că se dă tinerilor o orescere biurocratică, 
deși nu se pâte flice, că fiilor din părinți 
ou stare mai bună nu li-s’ar putâ da o 
orescere mai bună acasă, pregătindu-i pen
tru oariere practice. Sunt în Ungaria 500 
de șoole pentru ucenici de meserii și 86 
șcâle oomereiale superiâre, dâr șcâlele 
acestea nu sunt folosite.

Care pâte fi causa — se întrâbă Sze
chenyi — că fiii părinților mai avuțl nu pă- 
șeso pe carierele, unde s’ar putâ câștiga 
bani? Dâr să nu negăm, oi mai virtuos să 
mărturisim, oă noi suntem superbi și indo
lența, căci indolența este în sângele nostru 
și dăcă Napoleon a putut 4’00, oă Fran- 
cesul se nasoe cu bățul de mareșal, atunci 
și noi putem 4’CP> că fiâ-oare Maghiar 
aduoe cu sine pe lume o țdvă de cibuc. 
Altă causă este, oă după spatele fiă-cărui 
tînăr de felul acesta stă așa numitul „hât 
szilvafa“ din care bÎDe soie, că-șivlui îi 
vin câțl-va „prunl“ de aceștia. Când a că
pătat apoi aripi și a ajuns versta de a 
putâ contrage împrumut pe poliță, fârte 
ourend apar la el acei agențl finanțiarl, 
cari ofer tînărului ușuratic o poliță, reflec
tând, fire8ce, la oei 7 pruni, din cari vor 
eși cumva banii. C’un cuvânt, răul la Ma
ghiari este, că după spatele tînărului nu 
stă sentimentul necesității, care să i 4>că: 
muncesce și vei avâ și tu.

Szechenyi oompară apoi pe Maghiar 
ou alte națiuni, ou Englesul, Germanul eto. 
și găsesce, că pe oând aceștia muncesc, 
pe atunci Ungurului îi plaoe se comodiseze. 
In școle nu învață, deoât tinerii săraci, 
deâre-ce sila îi faoe să învețe, pe când 
oei avuțl se razimă numai pe avuția și 
prerogativele părinților.

Br. Solymosi vorbesce despre cres- 
cerea în spirit religios, oare în Ungaria e 
mult negligiată. — Contele Iosif Majlath 
spune, că emigrările la Amerioa iau di
mensiuni mari, înoât sunt părți în țâră, 
oare a4l mâne vor fi depopulate.

A vorbit apoi ministru de comeroiu 
IlegedUs despre desvoltarea industriei, âr 
ministrul Lukacs a polemisat ou Majlath. 
In fine a vorbit și ministru-președinte Szell, 
după-care desbaterea s’a finit.
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Răsboml din Africa sudică,.
Situația pe câmpul de răsboiii nu s’a 

schimbat în calele din urmă,. Deja Sâmbătă 
a anunțat lord Roberts la Londra, că gene
ralul Rundle, pe care l’a trimis din Bloem
fontein cu 20,000 de omeni, să libereze 
'Wepener, a atacat la Dewetsdorp pe Buri. 
De atunci au treout câte-va cjile și Roberts 
n’a mai telegrafat nimic despre resultatul 
luptei. Telegrame private spun, că Englesii 
i-ar fi strîmtorat și respins pe Buri, alte 
telegrame însă cu dată mai prospătă die, 
că lupta durâză încă, prin urmare Rundle 
n’a putut înainta.

De altfel scopul trimiterei lui Rundle, 
este mai mult de a-se face stăpân pe linia 
ferată Dewetsdorp-Ladybrand, și astfel să 
taie retragerea Burilor în partea sudică a 
statului Oranje. Burii sunt conscii de pla
nul Englesilor și de aceea ei îșl apără cu 
înverșunare posițiile lor dela Dewetsdorp.

Pentru a libera orășelul Wepener de 
împresurare, Roberts a trimis pe generalul 
Brabant, care a sosit la Bushmankop și s’a 
încurcat îndată în luptă cu Burii. Numărul 
împresurătorilor Buri cresce într’una în jur 
de Wepener.

*
O soire telegrafică din Lourenzo-Mar- 

queze spune, că generalul bur De Wett, 
oare conduce operațiunile din Sudul Oran- 
jelui, ar fi cădut în lupta dela Dewetsdorp. 
Soirea însă nu se confirmă nici din isvor 
engles, nici din isvor bur. Probabil, că ea 
niol nu e adevărată, deore-oe după o tele
gramă mai, nouă De Wett se află la We
pener, de unde a trimis un raport telegrafic 
la Pretoria spunând, că ține încă împre
surați pe EnglesI și a prins 11 omeni, în
tre cari un ofițer de rang mai înalt dela 
artileriă. Mai spune De Wett, că trupele 
lui Brabant, oare ÎDaintâză din Aliwalnortb, 
nimicesc aședămintele eoonomice ale farme- 
rilor din împrejurime.

*
Burii desfășură o mare activitate în 

fortificarea capitalei Pretoria. Orașul e apă
rat de 7 forturi, dintre cari oincl sunt gata 
complet. Două dintre forturi au fost con
struite de ingineri germănl. Zidurile for
turilor sunt provăcjute cu tunuri uriașe, 
dintre cari cel mai mic este așa de mare 
ca Jtunul Long-Tom. Fortul principal este 
cel numit Wonderboom-Fort, situat Ja 4 
milurl depărtare de Pretoria pe un pisc de 
munte la Nord de capitală ; fortul acesta 
este destinat a întîmpina atacul Englesilor 
oătră Rodezia. La 4 mile spre Sud, pe un 
munte înalt de 400 urme, este al doilea 
fort destinat a apăra drumul spre Johannes
burg. La Ost, pe un munte stâncos, se află 
al treilea fort, care a fost isprăvit numai 
cu vre-o două luni înainte; el este destinat 
pentru apărarea magaziei cuiârbă de pușoă. 
Fortul Daaspoort se află spre Vest dela 
Pretoria, apărând drumul dela Rusenberg. 

La miaclă-nopte, în depărtarea cea mai 
mare, se află al cincilea fort, aședat pe cel 
mai înalt munte. Din punot de vedere stra
tegic cel mai însemnat este Erasmus-Fort, 
construit pe țărmul rîului Aapies. Pe un 
munte înalt cătră Sud se află ultimul fort, 
în care a fost aședat un tun așa de mare, 
iocât se pâte pușca cu el la o depărtare 
de 15 chilometri.

*
„Times'1 primesce din Lourenzo-Mar* 

gueze soirea, că din isvor bine informat se 
anunță, că republicele bureau pus în luptă, 
dimpreună cu răsoulații, 105,000 omeni. As
tăzi au cel puțin 80,000, dintre cari 50,000 
în Oranje 10,000 la munții Biggars din 
Natal și 15,000 în districtele Fourteens- 
treams și Klerksdorp.

*
Agenția „Renter14 anunță din tabăra 

Burilor dela Tabanehu cu data de 20 1. c. 
următorele: Comandanții De Wett și Wil- 
liers au sosit nâptea trecută în Dewets
dorp. Acjl la amiaeji au atacat forțele ge
neralului Gatacre, cari constau din 3000 
de omeni și o bateriă, ținând ocupată o 
posițiă la Rittersfarm spre vest dela De
wetsdorp. După amiacjl la 6ra 4 aripa en- 
glesă fu silită a-se retrage. Lupta a durat 
pănă sâra târejiu.

— 12 (25) Aprilie.

O nouă colonisare pe Câmpia. Mi
nistrul ungureso de agricultură Darânyi a 
cumpărat cu bani luațl din fondul menit 
pentru colonisărl moșia dela Tritul de jos 
și Tritul de sus de pe Oâmpiă (comit. Mu- 
reș-Turda) a baronilor Paul și Dominik Ke- 
mtny. Moșia constă din 2120 jugăre, s’a 
cumpărat cu 240 corone jugărul și se crede 
a fi potrivită pentru oolonisarea a 90—95 
familii coloniste. Oolonisarea va începe a 
se face încă în primăvara anului viitor, de 
cum-va va succede, căci încercările de acest 
fel în Câmpiă cel puțin n’au succes pănă 
acum. Pănă ac}1 statul a cumpărat din 
fondul disponibil pentru colonisărl 14.482 
jugăre catastrale, și anume în comitatele 
ardelene 7922, âr în comitatul Caraș-Seve- 
rinului și al Timișului 6560 jugăre.

Un proces caracteristic. înaintea 
Curții cu jurați din Budapesta s’a pertrac- 
tat în 21 Aprilie n. c. un proces fârte ca
racteristic în felul său. O calfă de păpucar 
fu acusat de procuror pentru agitațiune în 
contra unei classe. Aousatul, care este un so
cialist, agitase adecă pe muncitori în contra 
preoțimei și din oausa asta procurorul i-a 
intentat prooes. Curtea cu jurați însă a 
aflat de cuviință a declara nevinovat pe agi
tator și în urma acâsta tribunalul Va achi
tat. Cașul e caracteristic, ejiese organul ca 
tolio „Alkotmany", oare publică și un ar- 

tioul de fond în causa acâsta, mai întâifl 
pentru-că de prima-oră un procuror ungu
resc s’a simțit dator a lua în apărare preo- 
țimea față ou agitările unui nemernic so
cialist; în al doilea rând e caracteristic 
pentru-că prin verdictul juriului s'a dat a 
se înțelege, oă socialiștii pot fără genă să 
agite mai ales în oontra preoțimei, care și 
sub „era nouă44 a lui Szell are să îndure 
persecuțiile pornite sub Banffy.

Țarul cătră marele duce Sergius. 
Cu ooasia sărbătorii Pascilor, Țarul Nico- 
lae a adresat marelui duce Sergius, guver
natorul Moscovei, un uoaz, ce-1 publică 
fâia ofioială a Imperiului. In acest ucaz 
împăratul Nicolae mulțămesoe lui Dumne- 
$eu, că i-a ajutat să-și împlinescă dorința 
fierbinte de a petrece săptămâna patimilor 
și serbătârea sărbătorilor dimpreună cu so
ția și fiioele lui în umbrele Cremlinului, în 
Mosova. „Aici — dice Țarul — unde odih- 
neso sfinții, în lâgănul domniei autocrate, 
rugăciuni tot mai fierbinți se înalță cătră 
împăratul împăraților. In unire cu mem
brii credincioși ai bisericei nostre iubite, 
sufletul meu e străbătut de-o bucuriă li
niștită; unindu-mă în rugăciune cu popo
rul meu, îmi iau nouă putere pentru a servi 
binelui și gloriei Rusiei și-’ml causâză 
deosebită bucuriă, că pot să esprim Alteții 
Vostre imperiale și Moscvei credinciose, 
sentimentele de care sunt cuprins44.

Cas de morte. D-l Dr. loan Hosanu, 
care precum soim, numai de vre-o două 
săptămâni a venit cu familia la Brașov, 
stabilindu-se aici pentru durată, a încercat 
o grea și durerosă pierdere prin mârtea 
neașteptată a iubitei sale soții Iosefina, 
care după o scurtă bolă de influență, a în- 
oetat din viață în diminâța (jilei de Pasol. 
— Adresăm d-lui Hosanu, ca și familiei 
sale, cele mai sincere condolențe!

O serbare de copii Ia palatul Cur
ții române. „Universul44 din BucurescI 
scrie: A. S. R. prințul Carol, dorind să-și 
tevadă încă odată, înainte de a pleca la 
Abbazia, pe amicii și tovarășii săi de joo 
de astă-iernă, M. S. Regina a invitat Du
mineca trecută vre-o 20 de băețl și fetițe. 
Recepțiunea a avut loc în marea sală de 
serbări a palatului. Prințul Carol, care 
adoră pe soldați și lucrurile militare, hotă- 
rîse, ca să se dea o luptă, sub oonduoerea 
sa. Sala fusese transformată într’un câmp 
de bătae. Copilașii, înarmați cu pusei și cu 
pistole, se împărțiră în două tabere, Ro
mânii și Turcii; era vorba de a-se simula 
luarea Plevnei. Fiă-care oste, adăpostită pe 
după nisce saci de pae, cari înfățișau me
terezele, deschise focul. Prințul Carol co
manda ca șef suprem. Pe măsură, ce lupta 
se înteția și înoăerarea era mai înfriooșată, 
sacii, împinși pe parchet, înaintau ca două 
fortărețe mișcătore una contra alteia. M. 
S. Regina avu grijă de morțl și de răniți 
și le pregătise un cort, pe care fâlfăia un 

stindard al Cruoei-Roșii și în oare se aflau 
paturi, tărgl și obieote de pansament. Șese- 
șâpte fetițe, ou bonete albe, purtând pe 
piept crucea-roșie și brățara de infirmeriă 
la braț, făceau pe surorile de oaritate. Ele 
se aruncă bărbătesoe pe câmpul de luptă spre 
a ridica pe tărgl pe răniți și pe morțl. Dâr 
tot amestecându-se printre luptători, ele — 
amazone nouă — prinseră de asemenea 
poftă de bătae și-și părăsiră sarcinele lor 
paolnice spre a se uni cu răsboinicii. Prin
țul Carol a trebuit să intervie spre a le 
reaminti datoria; der nici răniții nu stă- 
tură mult timp în ambulanță și chiar mor- 
ții înviau în fiă-care clipă, așa că lupta 
n’ar fi încetat nicl-odată din lipsă de os
tași. Dâr la urmă, reduta Plevna fu cuce
rită și stegul român înfipt pe întăriri. E 
de prisos să mai spunem, că lupta a fost 
cât se pote de sgomotosă, și că tinerii răs- 
boinicl comentâză și acum înoă peripețiile 
ei. După oe au desfășurat ou toții atâta 
vitejia, învingătorii și învinșii se puseră la 
masă, unde li-s’a servit o gustare, căreia 
i-au făcut tot atâta cinste, cât și drape
lului lor.

Reorganisarea „Deșteptării". Fun
datorii și comitetul redacțional al foiei po
porale române din Bucovina „Deșteptarea'1 
au luat în ultima întrunire conclusul de a 
eda „Deșteptarea44 de patru-orl pe lună, 
adecă în fiă-care Duminecă. Cu oonduoerea 
foii este încredințat de acum înainte d-l 
Atanasie German, cu conoursul unei pleiade 
de bătrâni esperțl și tineri entusiaștl. Pre
țul foiei s’a urcat dela 2 la 3 fl. la an.

Profesorii confesionali scutiți de 
dare comunală. Este soiut, că profesorii 
de stat nu sunt obligați a solvi dări oo- 
munale. Pe basa acestui favor profesorii 
protestanți dela școlele din Dobrițin au oe- 
rut și ei a fi scutiți de darea comunală. 
Magistratul a făout propunere negativă, 
dâr comisiunea administrativă orășenâscă 
i-a liberat de obligămentul arătat, pe mo
tivul, oă și profesorii confesionali îndeplinesc 
aceeași munoă oulturală, ca și cei de stat. 
Astfel pe viitor nu vor mai plăti arunc oo- 
munal și nici dare de drum.

Inspecțiunea porturilor Dunării. 
Ministrul român al lucrărilor publice, d-l 
lân C. Grădișteanu, care a petreout sărbă
torile Pascilor la Rîmnicul-Vâlcea și la Cra
iova, a fost așteptat ac}l, MerourI, diminâța 
la Turnul-Severin de oătră d-nii: Saligny, 
directorul lucrărilor portului Constanța, d-l 
G. Popescu, dirigintele serviciului de dra- 
gagitî și sondagiti de pe Dunăre, d-l C. 
Davidescu, sub-direotorul serviciului hi
draulic și d-l Dem. Dar vâri, șef de cabi-« 
net. D-l I. C. Grădișteanu împreună cu 
aoeștl domni ingineri va porni spre Vâr- 
ciorova, de unde va înoepe inspecția por
turilor Dunării. Acâstă oălătoriă'va^ țină 
vre-o 8 <}’l0.

FOILETONUL „GAZ. TRAN844.

Dela jubileul d-lui T. Maiorescu.
- Albumul jubilar.• *

Craiova, 5 Aprilie 1900.
— Fine. —

Albumul jubilar presentat d-lui Titu 
Maiorescu, o voluminosă oarte de 663 de 
pagine, cuprinde poesii, nuvele, cugetări 
scrisori, studii istorice, filologice, filosofice 
și soiențifice dela o mare parte din cei mai 
buni scriitori români.

O dare de sâmă ori cât de amănun
țită nu ni-ar putâ da o adevărată idee des
pre valdrea unei cărți atât de bogate și 
variate. Pentru a-o înțelege și a-o gusta, 
trebue cetită.

Eu mă mărginesc a cita aoi, ca un 
complement și argument a celor fiise pănă 
aci, următorea sorisore a d-lui N. Gane, 
care ne introduce în sanctuariul aotivității 
literare a „Juuimei44. X. . .

Cercului Convorbirilor literare
BucurescI 

Domnii mei!
Mă asociez din totă inima la lăuda

bila inițiativă luată de d-vostră pentru a 
sărbători într’un mod deosebit a 60-a ani
versare a nascerii d-lui Titu Maiorescu.

Două-flec.I de ani dearendul am făcut 
și eu parte din acest cere, și dâcă valurile 
vieții ne-au aruncat, pe mine și pe dl 
Maiorescu, în câmpuri politice deosebite, 
nu pot să nu-i recunosc înaltele sale însu
șiri și influența ce a avut asupra mișcărei 
nostre literare din ultimii trei-cjecl de ani. 
Când mă uit îndărăt la opera societății 
„Junimea44 și răsfoiesc „Convorbirile lite
rare44 dela 1867 și pănă adl, al căror prim 
număr începe cu primul articul scris de 
d-l Maiorescu, despre „Poesia Română44, mă 
simt cuprins de emoțiune văcjend cât capi
tal de muncă ele represintă și câte lucrări 
de netăgăduită valore au eșit la lumină în 
acel timp de renascere literară. Acel timp 
eu. nu-1 pot uita, căci se legă cu cele mai 
scumpe amintiri din tineretele mele și ar 
fi să-mi reneg eu însu-ml partea de muncă 
ce am depus, în marginile puterilor mele, 
la acea operă comună.

Acel timp nu-J pot uita, căci cele 
mai plăcute și mai senine ore, ce le am pe
treout în viața mea, au fost acele dela în
trunirile nostre literare, unde politica era 
exclusă, unde domnia numai voia bună și 
spiritul cel mai intim de colegialitate, unde 
fie-care îșl cetea scrierile în mijlocul unui 
auditor ou judecată liberă și unde simțiam 

un adevărat răpaos sufletesc, într’o atmos
feră limpede neatinsă de veninul patimilor 
lumesol. —

Er sufletul acelui cerc de prietini era 
fără îndoială d-l Maiorescu. El era matca, 
în jurul căreia se adunau albinele; el era 
boldul, care ne stimula la lucru.

Cu întinsele sale ounoscințe, cu spi
ritul său fin de observațiune, ou darul fer
mecător al cuvântului, ce tâtă lumea îl re- 
cunosoe, el ne arăta calea adevărată ce 
trebuia să urmăm, ne îndrepta erorile, ne 
ferea de tonul declamator de frasa golă, 
de mult practicata bețiă de cuvinte, așa 
că sub direcțiunea sa, cu drept cuvânt nu
mită „Direcțiunea nouă44, s’au format ta
lente, cari vor figura cu cinste în istoria 
literaturei române. E destul să amintesc 
pe Eminescu, Conta, Negruzzi, Creangă, 
Slavici pentru ca să caracterisez acâstă 
epocă, al cărei semn distinctiv era munca 
sinceră, arta pentru artă, ca scop er nu 
ca mijloc.

Alexandri făcea și el parte din pleiada 
Junimii literare. — Era președintele ei de 
ondre; însă pe el nu-1 putem număra între 
disoipulii acestei școli, de-orece era poet 
cu renume mare înainte de formarea cer
cului Convorbirilor. — Totuși, nu-i mai 
puțin adevărat, că impresionabil cum era 
acest mare poet a fost el însuși stimulat 

de avântul tinerilor din Junimea, căci după 
ce încetase mai rnulțl ani de a mai scrie, 
s’a pus din nou pe lucru și a produs cele 
mai frumose opere ale sale, pastelurile și 
legendele publicate în Convorbiri, și cari 
sunt capete de operă ale poesiei nostre na
ționale.

Domnii mei!
Putem d’00 fără târnă de a căde în 

exagerări, că dâcă bătrana generațiune în
suflețită de focul patriotismului prin sacri
ficii, primejdii, muncă grea și eroică a 
creat statul român și l’a aședat pe temeli
ile trainice de aeji, tot așa și generațiunea 
dela 1867, cu mai puține sacrificii, dâr prin 
o muncă tot așa de stăruitore a pus temelii 
nestrămutate limbei române și a mărit zes
trea nostră literară și soiențifică. Una a 
adus pe cealaltă. — Bătrânii au zidit casa 
și urmașii lor au mobilat’o. — Meritul bă
trânilor e negreșit mai mare; dâr și tinerii 
ce au venit după dânșii au drept la re- 
cunoseința posterității, căci astă-cjl gradul 
de civilisațiă al poporelor se măsură nu 
atât după cuceririle militare, pe cât după 
cele intelectuale. Astăzi fie-care popor este 
întrebat, ce a produs pe terenul artelor, 
literilor, sciințelor pentru a i-se desemna 
apoi rangul ce trebue să-l ocupe pe scara 
hierarchică a civilisațiunii.

La noi, în România, impulsiunea fiind
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Evitarea nenorocirilor pe căile fe
rate. Foile italiene scriu, oă metropolitului 
din Pontremoli, Angiolo Fiorini, i-a succes 
a inventa un aparat, prin oare să se pâtă 
evita cioonirile de tren. Prin acel aparat, 
adecă, două trenuri, oarl înaintâză unul 
contra celuilalt, cel puțin la o depărtare de 
un cbilometru se avisâză reciproo într’un 
mod automatic despre pericolul iminent, 
astfel că este destul timp pentru a se lua 
măsurile de lipsă contra oioonirii.

Duel. Doi oficerl din regimentul al 
13-lea de husari, care astădl se află în 
Checîchemet și oarl trăiau în oea mai bună 
amicițiă, nu se scie din ce motive de-odată 
și-au stricat prietinia și s’au înoăerat la 
duel. Unul din ei era căpitanul conte Ru 
dolf Bissinger, er oelalalt locotenentul dela 
aceeași oompaniă Ernest Bâlcassy. Contele 
Bissinger oăcju jertfă duelului, fiind împuș
cat și murind imediat. Ambii duelanțl se 
(jioe, oă se bucurau de mari simpatii atât 
în armată, cât și între cetățeni. Duelul, 
care s’a petrecut la finea septămânei tre
cute, a produs mare sensațiă.

Avis. Dela magistratul orașului Bra
șov primim spre publicare următorele : Con
form anunțului din 4 1. o. sub Nr. 2832/900 
■se aduce la cunoscința tuturor posesorilor 
de cai de pe teritoriul orașului, că admi
nistrația militară va asenta caii necesari 
în cas de mobilisare în 1 și 2 Aprilie n. 
în târgul de vite din loo, și anume: în 1 
Aprilie vor fi visitațl caii posesorilor lo
cuitori în Brașov-cetate și în suburbiele 
Soheifl și Blumăna; în 2 Aprilie a oelor 
din Brașovul-vechifi, StupinI, Fabrica de 
zahăr, Nou, Derste, Timișul de sus și jos 
și Predeal.

Asociațiunea națională aradană 
secțiunea meseriașilor va arangia în 16 (29) 
Aprilie (Dumineca Tomii) în sala hotelu
lui „Crucea albă" o petreoere de joc îm
preunată cu representațiune teatrală și con
cert. Venitul curat e destinat învățăceilor 
săraci aplicați la meserii. Intrarea: loc 
prim 3 cor., locul II 2 o., loc de stat și 
galeriă 1 o. In numele comitetului aran- 
giator invitările sunt subscrise de d-1 P. 
Truța, director primar.

Programa: 1) „M’am suit la munte" 
(marș) cor mixt de Glogoveanu; 2) „Stăn- 
cuța“ cor mixt de G. Musicesou; 3) „Mă- 
riâra", episod istorio cu cânteoe în 2 acte 
de Ștefan M. Șoimescu, representat de pa
tru domne și 11 domni. (Episodul se pe
trece în România, după răsboiul din 
1877-78).

Scrisore din Budapesta.
Sărbătorea Pascilor. — Ședința literară la 

.„Petru Maior". — Din activitatea societății. — 
-Cestiunea almanachului.

Sărbătorea Pascilor este una din pu
ținele dile însemnate pentru noi, Românii 

dată, vor veni negreșit alții în viitor, oarl 
vor duce spre perfecțiune opera așa de 
bine începută; dâr pănă atunci nu putem 
nega meritul acelor omeni, ce s’au devotat 
•unei munci desinteresate și care trei-decl 
de ani dearendul au tras brazde adânci în 
ogorul cugetării, și mai puțin încă putem 
nega meritul aceluia, care a fost puterea în 
capul mișcărei, îmbolditorul și călăuza to
varășilor săi.

Și acum, pănă a nu termina, fie-ml 
permis să-mi întorc un moment privirile 
asupra unui episod din trecutul vieții mele.

La 1 Februarie 1878, când am împli
nit vârsta de 40 de ani, într’o dedioațiă 
■făcută amicului meu Iaoob Negruzzi i-am 
■cjis:

Ce pecat că nu e voie 
Adl că-i diua-ml de serbare 
Să opresc măcar o clipă 
Ale vieții minutare.
Și în orba-ml pribegire 
Se înlănțui al meu pas 
Ca drumețul eel cuminte 
Să fac astădl un popas.

O, astăcjl că au trecut două cjecl și 
doi de ani dela acea dată, nu m’așl mul
țumi par’că pentru d-1 Maiorescu cu o 
singură cji de popas, ci ași dori să-i în
torc minutariile vieții mult înapoi la acele 
timpuri ale tinerețelor cale, oând pentru 
întâia-dată i-am făcut cunoscința, la Foc

șani și când atunci, la prima întâlnire, am 

din Budapesta. ReslețițI pe întinderea mă
rci oapitale, în aeâstă <ji ne adunăm toți 
din tote părțile, ca ou evlaviă și cu cre
dință să serbăm învierea din morțl a Mân
tuitorului lumei. Ne adunăm — precum și 
în anul acesta ne-am adunat — într’un lo
caș dumne4eesc, străin de limba nostrft, 
în biserica grecâscă. Asistăm la o slujbă, 
pe care o simțim, dâr n’o înțelegem și — 
din grația Grecilor, a<jl stăpâni — cântăm 
și noi un „Christos a înviat" în dulcea 
ndstră limbă. Ce frumos răsună acesta pe 
lângă „eleisonele" lor. Căci noi îl cântăm 
din inimă curată și cu o mândriă de ne
crezut. Dovedirăm și de astă-dată, cădâoă 
n’ar fi Românii, biserica li-ar rămână mai 
golă.

După-ce nediserăm unul altuia „Chris
tos a înviat" și ne răspunserăm ou „Ade
vărat c’a înviat" ne despărțirăm, urându-ne 
să ne revedem la viitorea înviere în biserica 
ndstră.

Tinerimea dela „Petru Maior" nu s’a 
mulțămit însă numai ou atâta la aeâstă 
mare sărbătore, ci a arangiat o ședință li
terară ocasională. In 4*ua primă de Pasol, 
la 2 ore p. m., în fața unui număr mare 
de studențl, se începe ședința ou „Christos 
a înviat", cântat frumos de cor și ascultat 
de cei presențî, stând în piciăre.

A urmat apoi o recensiune asupra ce
lei mai nouă traduceri a d-lui Andreiu 
Bârseanu „Insula morților" deVoos, reoen- 
siune de d-1 Mihail Navrea. D-1 Navrea a 
avut nimerita ideiă a-se ocupa cu aeâstă 
traducere, potrivită, cred, cu ooasiunl de 
sărbători. Densul esaminâză fondul puter- 
nio moral al lucrărei, apoi forma admira
bilă, în care e tractată și în fine limba fru- 
mosă românâscă, în care e tradusă. La ur
mă a oetit însă-șl traducerea și anume tote 
părțile mai marcante și mai alese, âr pe 
altlocurea a espns’o în resumat. Partea ul
timă, în oare se oonoentreză întrâga ac
țiune, a cetit’o totă. A făcut cea mai bună 
impresiă asupra asistenților și d-1 Navrea 
a fost răsplătit prin laude bine meritate 
din partea tuturor.

D-1 Aurel Bratu a cetit o instructivă 
și oonsciențiosă recensiune asupra lucrărei 
„Alma de Dunca-Schiau" de d-na Costa- 
Nicâra. Aeâstă lucrare e incursă pentru 
Almanaohul societății.

Astfel a petrecut societatea „Petru 
Maior" serbarea Pascilor.

*
Profit de ocasiune a Vă scrie ceva și 

despre aotivitatea sooietăței «Petru Maior", 
căci și așa s’a scris de tot puțin pănă 
acum despre aoâstă societate. Societatea, 
scutită în anul acesta — grațiă bunei con
duceri — de certe interne, a desvoltat o 
aotivitate mulțămitore atât pe terenul lite
rar, cât și pe cel social.

Pe terenul literar, comisiunea literară 
stabilindu-șl un program de acțiune lămu- 

simțit, oă mă aflu în fața unui om mai 
presus de nivelul inteligențelor oomune.

Reînt.inerit el și-ar oontinua mai de
parte ocupațiunile sale de predilecțiune 
cu aceeași dragoste, cu aceeași arddre pa
sionată ca aoum 30 de ani, și ar avâ tim
pul și putința, de a încununa opera înce
pută, de a modela vârful piramidei a cărei 
base sunt așezate.

Fiind-că acesta dorință nu se pote 
împlini, pentru-că așa e soris in cartea 
vieții omenești, apoi, acum când ne găsim 
la pragul unui an nou, și a unui veac nou 
și oând sărbătorim a 60-a aniversare a 
nascerei omului, care a jucat un rol atât 
de însemnat în desvoltarea literaturei nos- 
tre, sfârșeso cu vechia și bătrâuâsoa urare 
cjicându-i :

D-le Maiorescu! Să trăeștl mulțl ani 
înainte ou sănătate și voiă bună!... Și 
deoă nu e permis să te întorci la vârsta 
frumâsei tinerețe, fie ca măcar sufletul și 
inima să-ți rămâe tinere pentru-oa viitorul, 
ce-ți reservă Provedința, să-ți fie tot așa de 
plin, precum pliu ți-a fost trecutul 1__

Primiți, Domnii mei, încredințarea 
prea distinsei stime ce vă păstrez.

22 Decemvrie 1899 Iași.

A7. Ganca. 

rit și în conformitate cu lipsele simțite, a 
dus’o la bun resultat. Program a fost, pe 
de-oparte publicarea almanachului, pe de 
altă parte să facă ounoscută membrilor so- 
cietăței istoria și starea actuală a literatu
rei române din tote provinciile locuite de 
Români.

Ce-a făcut pentru almanach vomvedâ 
mai în jos.

Cât privesce hotărîrea a doua, âtă ce 
s’a lucrat: A început cu Ardealul. Mai în- 
tâiti s’a lucrat o reprivire asupra literatu
rei române din Ardeal de Al. Bogdan. Ca 
modele s’a cetit din „Novelele" de Onițiu, 
precum și o reoensiune a acestora de Ion 
Borcia. Apoi „Insula morților" trad, de A. 
Bârseanu, de Mih. Navrea. O reprivire 
asupra literaturei din România și despre 
Delavrancea (prelegere liberă) de Al. Bog
dan. Amintesc la acest loc, că în anul 
acesta s’a introdus sistemul prelegerilor 
libere. A preles diverse cestiunl sociale, 
economioe și istorice loan Lăpădatu. S’au 
cetit și analisat diverse producte literare 
ale srciitorilor din România, ca Eminescu, 
Vlăhuța etc. —- Lucrarea începută în acâstă 
direoțiă se oontinuă. S’a mai lucrat despre 
„Andreiu Șaguna" de Vas. Stan, despre 
„Arte" de Al. Bogdan etc.

*
0 activitate însemnată a desvoltat 

comisia literară în arangiarea materialului 
pentru „Almanach". Apelul, publicat în 
tomnă, a avut frumos resultat. Scriitorii 
noștri s’au grăbit a răspunde în număr des
tul de mare. Comisiunea literară a distri
buit’ între membri lucrările incurse oa să 
le cetâsoă și asupra acestora să facă câte-o 
dare de sâmă înaintea societății, ou oare 
ocasiune se cetesoe și însă-șl lucrarea. 
Amintesc numai atât, că au intrat la 16 
lucrări, tote cetite în comisiunea literară 
și societate și despre tăte s’au făcut dările 
de sâmă, cari vor ave să servâsoă oa nor
me la hotărîrile, ce se vor lua cu ocasiu- 
nea stabilirei cuprinsului almanachului.

X.

Literatură.
țlilele aoestea am primit broșura: 

rT)upă dece ani de luptă națională, 
studiu politic de Nicolae Novacu. Lipsoa- 
Ploeștl 1900.

*
Povestiri și anecdote populare, 

de Domețiu Dogariu învăț, dirig. la soola 
elem. cap. din Satulung. Editura tipogra
fiei „Aurora" A. Todoran din Gherla. Pre
țul 20 bani (cu posta 25 b.)

NECROLOG. Subscrișii ou inima 
frântă de durere anunță mortea repentină 
a iubitului soț, tată, frate, unohiîi și cumnat

Ioan Gerasim,
jude reg. de tablă

întâmplată în 20 1. c. în al 58-lea an al 
vieții și al 27-lea al fericitei sale căsătorii.

Rămășițele pămentescl ale defunctului 
se vor depune spre odihna eternă în 22 
1. c. la 3 âre p. m. în cimileriul gr. cat. 
din loc.

Fie-i țărîna ușoră și memoria eternă!
Alba-lulia, 20 Aprilie 1900.
Văd. Alesandrina Gerasim n. Tompos 

soție, Victor, Aurel, Irina, Ovid și Iosefina 
fii, Aron Gerasim v -prot. gr. cat., frate, 
Veronica Gerasim măr. Metea soră, Dr. Emil 
Gerasim adv., Laurean Gerasim jur. abs. 
nepoți, Demetriu Metea par. gr. cat., Maxim 
Hulea par. gr. cat., cumnațl.

— Dr. loan Hosanu cu fii săi Ionel și 
Nicu, pătrunși de cea mai adâncă durere 
Ve înounosciințâză despre trecerea din viață 
a mult iubitei soții și mame

Iosefina Hosanu,
care adl după o scurtă suferință șî-a dat 
blândul și nobilul ei suflet în mânile Crea
torului la orele 2 dimineța în etate de 48 
de ani.

Rămășițele pământescl ale decedatei 
se vor conduce Marți în 11 (24) Aprilie, la 
3 ore d. a. din locuința familiei, strada 
Caterinei Nr. 1, spre veclnică odihnă în 
cimiteriul bisericei gr. or. din Grâverl.

Brașov, 9 (22) Aprilie 1900.
Fie-i țărîna ușâră și memoria bine

cuvântată !

ULTIME SCfîKL
Budapesta, 24 Aprilie. In ședința 

de ac|i a camerei deputaților, minis- 
tru-președinte a comunicat, că Joi 
se va închide sesiunea actuală și la 
începutul sfiptomânei viitore se va 
deschide a patra sesiune.

Viena, 24 Aprilie. In cercurile 
bine informate se susține că guver
nul comun va cere delegațiuniloi’ 
un spor de 11 milione la budget.

Roma, 24 Aprilie. Deputatul 
della Scala a anunțat pe președintele 
camerei, că va adresa o interpela- 
țiă ministrului președinte Pelloux și 
ministrului de esterne Visconti-Ve- 
nosta, în care va cere lămuriri asu
pra raporturilor politice și comer
ciale dintre statele triplei alianțe.

Londra, 24 Aprilie. Din labanehu 
se vestesce agenției „Reuter“, că 
generalului de Wett i-a sosit un 
transport de munițiune. De Wett 
își îndrepteză tote tunurile asupra 
unui punct al taberei englese. Un 
tun engles a fost nimicit.

Lord Roberts telegratbză din 
Bloemfontein cu data de erî, că 
după un raport al generalului Rundle, 
acesta a pierdut 25 omeni. In aju
torul lui Rundle a trimis divizia a 
11-a și doue brigăzi de cavaleriă.

Londra, 24 Aprilie. „Times" pri- 
mesce din Lourenzo-Marqueze soirea, 
că dmeni specialiști din străinătate 
au arangiat în Pretoria turnătorii 
de tunuri, în care se fac numărose 
tunuri.

3D II7 KR81S.
Baia pe câmpul de resboiu. Ge

neralul Warren, unul din comandanții tru
pelor englese de pe câmpul de răsboiG din 
Africa, de deci de ani obiclnuesce să facă 
regulat diminâța baiă căldicică. Când ge
neralul Buller a încercat ultima oră să 
trâcă peste Tugela, Warren nu șl-a putut 
părăsi posiția și se afla pe câmpul dela 
Waalkranz când se lumină de diuă. War
ren a dat atunci ordin servitorilor lui să-i 
aducă putina de baiă și acolo, pe câmpul 
luptei, a făcut baia, de oare nu se putea 
lipsi. Este amusant, oă tot în acel timp 
comandantul suprem Buller voia se se sfă- 
tuâscă cu Warren. El l’a și încunosciințat 
despre acesta prin un ofițer. Warren, fi- 
resce, n’a putut satisface provocării. Atunci 
Buller porni călare la Warren, și unul pe 
cal, altul în putină, ținură consiliul de răs- 
boiîi.

Pavagiu de ierbă. Axera de cât-va 
timp deja pavagiul de lemn. Un american 
— firesce! — d-1 Amies, a ipvpntat pava
giul de ierbă. Se c|ice, că aeâstă invdnțiune 
a și fost aplioată cu mult sucoes în mai 
multe orașe din Statele-Unite. Iârba, ce se 
întrebuințeză la pavaj e luată de pe mar
ginile Oceanului Atlantic. O udă ou unt- 
de-lemn, gudron și reșină; se comprimă 
acest amesteo, formându-se blocuri de 35 și 
52 om. lungime și 15 cm. grosime, pe oare 
apoi le lâgă cu sforă de fer. Acest nou 
pavaj presintă avantajul de a fi elastic și 
de a ținâ mult. Căldura, frigul, plâia n’au 
influență asupra lui. Trăsura merge fârte 
lin pe densa. In fine durâza 5 ani. Nu ni-se 
spune însă cât costă.

Marșurile soldaților în diferi
tele armate. In armata rusă ostașii fac 
112 — 116 pași pe minută ; în cea germană 
114; în cea austro-ungară 115, în armata 
francesă și italiană 120. Lungimea pasului 
în Rusia este de 710 milimetri, în Ger
mania de 789, în Franoia și Italia 750. 
Ostașii englesl, când se află în marș de pa
radă, fac numai 75 pași pe minut, fiind fiă- 
care pas de câte 75 om.; la marșul forțat 
se fac câte 110 pași, âr în cașuri de asal
turi câte 150 pași la minut.

Proprietar: Dr. Âure! Mureșiartu.

Redactor responsabil: Gregorîu
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Cursul la bursa din Vâena.
Din 19 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................97.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.65
Impr. căii. fer. upg. în aur 4’/2°/0 . 101.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2% • 99’80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.60
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii......................164.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50
Renta de argint austr..........................99.05
Renta de hârtie austr............................ 98.95
Renta de aur austr.............................. 98.70
Dosuri din 1860................................. 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 183.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 230.60 
Napoleondori ........ 19.27
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista.................................. 142.80
Paris vista...............................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.75
Note italiene...........................................90.50

De închiriat.
Se află în casa, ce sâ clădește 

de nou cu 2 etage sub Nr. 21 în 
strada vămii:

1) Doue (2) locuințe elegante cu 
câte 2 saldne spre stradă, 1 salon 
de sticlă, 1 dormitor, 1 refector, 1 
odae spre curte, cuhnă, cămară, odae 
pentru servitdre, cloaset separat, 
vestibil, balcon spre curte, gallerie, 
bae, cuhnă de spălat comună, piv
niță, pod și loc de lemne.

2) Doue locuințe cu aspect frumos 
spre livada poștii: cu câte 3 odăi, b-e, 
cuhnă, cămară ; trepte separate, clo

aset, cuhnă de spălat comună, pod, 
pivniță, și loc de lemne.

3) In parter: 2 prăvălii cu con- 
toir și vitrine, și un magazin, pre
cum și o odae singură.

Se pot închiria dela Sf. Mihaiu 
29 Septemvrie 1900.

Informațiuni mai de aprope la 
d-1 Andreas Weber, măestru de clă
dire, în tdtă fiiua pe locul de clădit. 

933,1-3.

Brassâvârmegye alispânjâtdl.

Sz. 7853 -1900.

Hirdetmeny.
Brasso vârmegye torvbnyhatosâ- 

ga 1899 evi zârszâmadâsai az âllan-

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.- Vend. 19.06
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vend. 19.26
Galbeni Cump. 11.90 Vend. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 259.— Vend.
Mărci germane Cump. 118.20 Vend. 118.30
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

tata SESOHUL & Primăvară d Vară
woo

STOFE de
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fi- 2.75, 3 70, 4 80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn i J- 
plet roc, pantaloni și qiletcă j g"?

costă numai | a

6.— Și 6.90
7 75

10 —

în ai bună 
fina 
mai fină 
forte fina

Q)

925.2—40

O 
d

P
F

Un coupon pentru costum (le salon li. IO.— cum și stofe (le pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă si reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—m Mostre gratis și franco. ■'WS Liferație conform mostri se garanteză. ets —

Avantamle clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

d6 vălasztmâoynak foiyo 6vi Apri
lie h6 20-ăn tartott ulăseben az 1886 
evi XXI. t. cz. 17. §-a drtelmeben 
hozott hatârozata alapjân 15 napon 
ât kozszemldre kitbtettnek, mi azon 
ertesitessel hozatik kOztudomâsra, 
hogy a szâmadâsok ezen hatâridOn 
belul a vărmegyei szâmvevdsegnbl 
a hivatalos orâkban bârmikor bete- 
kinthetâk.

Brassd, 1900 evi â.prilis ho 21-e.i.
Dr JekeJ.s

930.1—1 alispan.

AKIJNCȘljRr
Aserțiuni și reclame) 

sunt a se adresa suhscrâsoâ 
administra.tiuni. In cașul pu° 

usauă auraciu msas mu!? 
de orfatâ se face scădemeni, 

oipesce &u cât publeoar&a 
ss face mai d® mudte-aH»

Admi istr. „Gazetei Trans/

„Gazeta Transilvaniei" 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. ,1. Cinrcn și 
la Eremias Nepoții.

X4Zers-o.l trenu.rilcr
|)r liniile orientale ale căii ferate stat r. u. valabil din I Octomv. 1809

IBudapesta — Pretfieai
Tren 
do 

pergân.

Tren

accel.
Tren 

mixt.
Tren Tron de

persân. ftcoel.

p).1 10 ” 8.50
1 55
3 49 5.10

5.45
2 10

8.30
11.21

9.15
9.27 11.12

1.33 5.21 8.00 11.33 12.47
3.42 6.39 7 22 1.48 2.111
3.58 6.46 12.20 2.06 2.18
4 38 7.15 1.15 3.03 2.50
5 20 7.50 2.21 3.45 3.26
5.43 2.57 4 06
6.31 8 37 4.00 4.53 ( 4.161
7.16 9.08 4.59 5.32 4.52
8.06 6.13 6 24
8 33 10.08 7.04 6 59 5 55
8.50 8.400.47 2.05 6.11
9.07 11.11 9.09 2 52 6.27

10.14 12.33 10 40 4 45 7.26
10.44 1.08 11.25 5 38 7.50,
10.56 1.17 11.40 5 57 7 62)
11.03 1.25 1149 6.08
11 12 1.34 11 59 6.19 8.1611.84 1 59 12.29 6 59
11.52
12.24

2.22 12.55
1.30

7.31 8.37
XI—12.53 2.07

1.14 2.29 9.04
1.45 3.11 9.31
2 01 3.31 9.43;
2.15 3.46 9.45!
2.33 4.08 9.59
3.04 4 45 10 23
3.40 5 27 10.51
3.47 5 47 10.58

î 4.03 6 12 11.12
5 35 7.58 12.26
6 13 8.36 12.58
6.42 9.09 1.16
7.16 9.40 1.35
8.- 10.25 2.09
3.55 11 — 2 19
4 40 12.26 3.01
5.10 1.11 3 31

11.55 8.15 9.10

I

i

pi.

1

J

Tren mixt

Y
80S*
pi.

sos. ț
pi. I

Y
sos.l
pi. J

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok . .
P.Ladâny. . 
Oradea-mare . 
Mezd-Telegd . 
Rev .... 
Bratoa .
Ciucia . . .
B.-Huiedin 
Ghârbău . .

Clușiu
Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiudra .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Crăciun el 
Blașiu . 
Micăsusa

SUB

Copșa-mică
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra .
HașfaJSu 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldidra
Brașov .

Timiș
Predeal 
Bucuresoî .

8D8. |
A

jpl.

A.

pl
SOB.

pi.
80'1.

ipl.
Laos.

Tren
rnixt

8 30
5.50

7 12
6 21
6.26
4.51
3 30
4.58 

a3.i5
2.20
5 24
5.02
3.37

Tren 
de 

persdn.

 Tso
7.10
3.22

12.54
11.04
10.44

10 7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

Tren 

accel.

7.20
"L50
11 36
9.59
8.43
8.38

7.47

7 09
6.40

5.23

Tren
accel.

1.50
7.50
5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8 23
8.0fi
8.00

I
pi. I

9.12
7.44
7.02
6.37
6.58
5.08
9.27
8 47
8,20
3.Io

4.51
4.20
3.32
2.10

a3 >

©
a u

"Z a?
T "*■ 
u a)

6.58
6.57
5.11

e o r g - Ouc-Gyianes — (Pallanca)

5 19
4.58
7 10
7.54
8 16
8 65
9 18

10.39
1 36

8 50

11 05
11 57
1222

1.06
1.32
3.00
5 57

3 15
2 2
4.58
5 43
6.05
6 45
7.08
8.17

II
brașov........................
Cezdi-Oșcrhetâ
Sepsi-Sângeorgiu
IKalnaș...........................
Băile Malnaș ....

| Băile Tușnad ....
I Ttișnad...........................

Ciuc-Sereda ....
I Ciiic-Gyinieș ....

Notă: Orele b-semr.ate m stânga stați 
insemueză 6rele de ndpte. — Semnul 4.

Tren 
de 

persân. 

“6^20 
“6l2(î 
T25

1.12
11.32
11.17
10.42
1 0.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.16
1.44
1.2b
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48

-.5.20
4 14
3.32
7.45

Tren mixt
8.25
8.53
6.31'
5.48
5.36
4.52
4 38
3.20

1.51

12.05
11.24
li .2
10.30
10 14
8 56
5.40

linilor >unt a se ceti de sus 
■1> arată ou oapui direcția, îucătrău

^«^șa-mscă, — Sâlseiu— Avrlg- Fagăraș
| tr. prs. tr. dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân
1 2.21 4 43 11.3U 7.10 4. Capșa mică . 90^’. 6.25 9 32 3.25 12.35
1 3.57 6.36 12.o8 8.50 Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01

4.i9 7.04 1.20 9.15 ms.
Sibiia . . . 1 pl' 4.40 7.41 121 10.30

tr. mxt. tr.mixt
el. 7.33 * C3 tr. mixt

3 4.30 U S*<s 2.- A | 80S. A L- a; a3 u 8 57
5.22 2 ° c 

•E 3 2 54 Tălmacin mare • 0 1 6 45 s 8 04
6.15 E_g

2
3.59

9
Avrig . . . 1 6.01 o> 7.15

8.34 6.35 SOS. Făgăraș pl. 3.32 0 » 4.25

Tren mixt și de pers.

® 1 8 t r i ț ai
Tr. miait și de pers, ț

4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

= 9.10
|10.28 
£12 39 
s- 1.53 
| 3.02 
§ 3.52 
-4 55

4.20
5.35
7.11
Bald

Circ 
Marța

Mureș-Ludoș . . .
Z a u........................
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița ..................

6.48
5.51
5.—

Ba d
Orc.

Marța

7.30
6.33
4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

Q. < Z 
o ? § 
d ® •- pt țo ££< Q, w.
:9.44
8.46
7.43
6.52
5.5S

Cucerdea — — Hlegh.-săseșc,

2.08 8.10 3.11 11.01 ▼ pi. Cucerdea . . MO îi. 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud'.ș . . a 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Oipău . 6 24 1.19 6 56 L.OO
5.— 10.30 5.29 1.17 SOS. 1

Oșorhei f *• 5.30 12.25 5.50 9.54
5.15 10.42 5.39 pl. J » l 80S. 9.00 5.04 ‘9 35.
644 12.16 7.17 sos. Regh.-săs.. . pl. 7.39 3.30 8:05

9.12 
■8.52

7 33 -11.- 5.- 10.23 Ghiriș 5.05 10.30 3.20
7.55 11.22 5-22 10.45 Turda 4.45 10.10 3.00

Sighișora --t®d®s’hei«s-sfcsiiesc.

5.30 2.15 pî. Nibiiu . sos. 7.10 10 09
5.42 2.27 „ Selemberk n 6 57 9 56(
6.06 2 51 „ Cisnădie pl 6 36 9 35

6.49

| Tren mi-t Tren mixt |
1 3 22 11 08 •Sighișora . . . 9.5J 5.32
1 3.54 11.36 Bașfaleu . . ■ 9.02 4.54

6 20 1 59 Bdorheiu-secuesc. 7.15 3.-

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

3.—
4 14

7 18 Oej. . 6.55 (5 18
8.13 Bioleau 6.02 2.33
9.49 Bistcța 4.38} 12.59 -------8

Alba-Sial se — Alatna.

4.33 Clușiu . . . 5.35
5.14 T Apahida . . 5.13
6.30 1 Gherla . . | 403
6.56

9 D e j ... 1 

Zelau . .

, 3.36!
i 3.03;
10 411

9 32
9.07
745
7 10

4 37 9 40 4 36|| Aibă-iulia 
L28 12 25 ~7 47[ Zlatiia .

7 22 n 01 6 16
5 - 822 3 5u

6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2 47
2 33
1.08
9.50

8.35
9.57

10 28 4.45

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33

1.37

Brașov 
fieșnov
Zerneștî 5.20 12,05j|

3.15
3.50
4.34
4.52
6.( 5
6.50

,1.

Tianisora - M .-S&odna-IApjm.. 
3^0? 9 05 
7 1'8*12.43

7 2O|
3 32

3.15 Tiuiișora . 7 50 1 05
6^37 j 11.-Rod na 4 ou 9 51
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


