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Grupurile majorității dietale.
Vorbirăm de pregătirile ce le tace 

actualul cabinet unguresc pentru 
viitorea sa acțiune, dela care va 
aterna sortea sa. și a programului 
seu. Am vec|ut cum omul nou, me
nit de-a fi mâna drbptă a ministru
lui de interne în conducerea admi
nistrației, dbr mai ales a alegerilor 
viitore dietale, a sciut se-și espună 
cugetările sale programatice așa, ca 
se nu se depărteze cu nimic de ve
derile și programul șefului seu. Re- 
mâne acum să constatăm, că acele 
grupuri din partida actuală a gu
vernului, cari au cause a-se teme mai 
mult de-a fi delăturate, seu cel pu
țin forte slăbite cu ocasiunea viito- 
relor alegeri, se prepară asemenea 
la luptă cu noul curent și că prin 
urmare se va oferi încurend ferii un 
interesant spectacul de învălmășeli 
între cei ce emulăză în pretenția, 
că sunt singuri chemați a guverna 
în Ungaria.

Pentru ca cetitorii noștri se-șl 
facă o ideiă mai clară cu privire la 
actualele grupări în sinul partidului 
guvernamental, vom reda aici în con
turi generale ceea-ce a scris nu de
mult revista politică vienesă „Zeit“ 
despre aceste grupări. Espunerile 
amintitei reviste sunt ținute în ton 
satiric umoristic. Ea vorbesce de 
„cele ș6se partide ale guvernului11, 
pe cari le descrie cam în modul ur
mător.

Mai întâiu vine grupul Tisza, 
care — flice — „este cea mai ve- 
chiă dintre partidele guvernului11. 
Acest grup și-a pierdut de mult po- 
siția dominantă în majoritate și as- 
tăc|i influința lui este mai mult ne
gativă, decât positivă. El nu pote 
crea ceva nou, ci pote numai îm
piedeca ceva nou.

Astăc}! grupul Tisza abia nu- 

meră mai mult ca doue-fiecl și cinci 
de membri, cărora le lipsesce și șe
ful impunător, căci Coloman Tisza 
e deja prea bătrân și fiiul seu, conte 
Tisza, e încă prea tînăr. Cu tote as
tea tata și fiiul au o însușire forte 
prețibsă în viața politică: ei uită 
adecă tot, dăcă trebue. Sub Banffy 
erau cei mai neîmpăcațl, sub Szell 
au devenit amicii împăcării. Fiă-care 
ministru-președinte va pute conta la 
grupul Tisza, decă acests pote conta 
la el. O mână spală pe alta. Colo
man Szell a sciut să țină pănă acum 
acest grup la distanță; totuși s’a 
apropiat mai mult de el, decât a 
dorit și se va apropia încă și mai 
mult, decât îi convine.

Urmăză grupul lui Szilagyi. La 
acest grup aparțin trei-decl de de- 
putați cu nume, rang și influență. 
Dăr Szilagyi se silesce a-șl înmulți 
aderenții săi, și, contra obiceiului seu 
de pănă acum de a-șl arăta natura
lul său dur, se portă cu multă ama
bilitate față de toți.

Grupul Apponyi se compune din 
vre-o patru-flecl membri în parla
ment, dăr șeful e mai mult absent 
din Budapeșta și se ocupă de-oeam- 
dată cu idealul promovării păcii uni
versale. Cu tdte acestea aderenții 
săi personali s’au înmulțit de când el 
a intrat în partida guvernului, er’pa
sivitatea lui aristocratică impune 
chiar și contrarilor săi.

Al patrulea grup e al lui Banffy. 
El se compune din trei-decl de să
răntoci, cari sciu sigur, că la viito- 
rele alegeri nu vor mai primi nici 
un mandat. Banffy i-a scos la ivelă 
cu manevrele lui electorale, și acești 
mamelucî, cari nu-șl mai pot recu
ceri posturile lor în provincia și cari 
s’au dedat la viața de oraș mare, 
dau acum din mâni și din piciore, 
murmură și întrigăză dimpreună cu 
șeful lor.

Grupul Daranyi, a ministrului 
de agricultură, n’are mai mult de
cât două-decl membri, cari se com
pun din deputății „liberali11 cu velei
tăți agrare, conservative și antisemite.

* Cel mai mic grup este al ade
renților personali ai lui Szell, și 
acesta constă numai din d©ce mem
bri. Der, deși grupul lui este cel mai 
mic, acăsta nu însămnă, că altul ar 
ave mai multă influență în majori
tate decât Szell. Din contră, în mo
mentul, în care unul seu altul din 
grupurile arătate s’ar răsvrăti contra 
lui Szell, celelalte grupuri i ar alerga 
în ajutor.

Majoritatea dispune de 350 vo
turi, „cele șese partide guvernamen
tale11 însă, posed numai vre o 150 vo
turi, căci 200 de deputați ai majo
rității nu aparțin nici unuia din gru
purile amintite, nu fac nici un fel 
de politică, sunt însă de față la tote 
votările și voteză tot-dăuna cu gu
vernul. Fiă Tisza, Szapary, Wekerle, 
Banffy ori Szell, le este tot una; ei 
votăză tot-deuna cu cabinetul. Aceș
tia sunt renumiții mamelucî dela 
Budapesta.

Pe acești mamelucî, al căror 
număr vor să-l mai înmulțăscă în 
viitor și cu noi deputați așa cțiși 
români, revista vienesă îi descrie 
într’un numer mai nou.

Visita monarchului la Berlin. 
Din capitala germană, se anunță, oă Ma- 
jestății Sale monarchului nostru i-se pre- 
gătesce o strălucită primire. Sărbătoresc 
va fi mai ales momentul, când înaltul dspe 
va sosi la porta Brandenburg. Aici va fi 
întâmpinat de miniștri imperiului și deoei- 
lalțl representanțl ai autorităților de stat, 
cari nu vor fi orendnițl să fiă față la gara 
din Potsdam. PresențI vor fi în număr oom- 
plet representauții orașului. Vis-â-vis de 
palatul Arnim, vor fi ridicate două tribune 
ooupate de familiile representanților comu

nali. Majestatea Sa va fi salutat aiol de 
primarul Berlinului printr’o vorbire scurtă, 
după care fiica primarului va oferi înaltu
lui dspe un buchet de flori. In deputațiu- 
nile oficiale vor lua parte representanții 
reuniunilor austro-ungare din Berlin.

Lui „KOlnische Zeitung11 i-se scrie, că 
pregătirile pentru primirea monarchului se 
fac ou mare zor, mai vîrtos, că numărul 
ospeților princiari se îmulțesoe c}i de di. 
Afară de Majestatea Sa, va sosi la Berlin 
și regele Saxoniei, principele belgian Leo
pold și cei mai mulțl principi domnitori 
germani; afară de aoeștia principele de 
York. Din Roma se vestesce, că după o re- 
lațiă a „Italiei militare11, principele de 
Neapol nu va merge la Berlin, ci eventual 
un alt membru al familiei domnitore ita
liene.

întâlnire de împărați. Lui „Mag- 
deburger Zeitung“ i-se oomunică din Pe
tersburg, că acum e pe deplin sigur, că 
împărații Wilhelm II, Francisc Iosif și Ni- 
colae II se vor întâlni la finea lui Septem- 
vre aDul curent.

Religiunea născuților din căsă
toriile mixte. Ministru unguresc de in
terne a adus cpiele acestea un decis prin- 
oipiar relativ la religiunea celor născuțl 
din căsătoriile mixte. — Un inspeotor de 
matricule l’a întrebat pe ministru, ddoă a 
procedat corect acel matriculant, care a 
însemnat pe un dre care năsout din tată 
reformat și mamă catolică, ca aparținând 
religiunei reformate, deși respectivul a fost 
botezat de un preot catolio. Ministrul a 
aprobat procedura inatrioulantului și a adaus, 
că dâcă un preot a botezat și înmatriculat 
pe vre-un individ născut din căsătoria mixtă 
ÎDainte de introducerea legilor politioe bi- 
sericescl, aedstă împrejurare nu determină 
necondiționat religiunea la care aparține 
respectivul. In privința acâsta e decidătdre 
esclusiv religiunea părinților conform §-lui 
12 a art. de lege 53 din 1868. Prin urmare, 
dâcă în estrasul matricular al unui nuptu-
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întunecimea totală de sore,
ce va fi în 28 Maiu st. n. 1900

înainte de tote sunt două 
lucruri demne a redeștepta gân
durile și atențiunea: legea morali
tății in noi, și cerni stelatpreste noi.

Ce este întunecimea de sore? Care 
este causa ei?

De multe-orl vedem umbra unui nor, 
ce-1 mână vânturile peste pământ, și dâcă 
ajunge umbra acesta peste noi, ne dispare 
sorele, nu-1 mai vedem, este acoperit de 
nor; dăr alți omeni, cari nu sunt în umbra 
norului, văd sorele ca tot-deuna.

Chiar acâsta se întâmplă la întune
cimea de sore, însă cu diferența, că în lo
cul norului apucă luna între noi și sore și 
ne acopere lumina acestuia. Arătarea (fe
nomenul) acesta se întâmplă numai când e 
lună nouă.

Decă e luna chiar între noi și sore și 
îi acopere de tot lumina, atunci întuneci
mea e totală și se întunecă firmamentul de 
tot, ca noptea, așa, că se văd stelele pe 
ceriti. întunecimea tot-dduna începe din 

partea dreptă a sorelui, fiind-că luna se 
mișcă dela apus spre răsărit.

întunecimea totală e o aparițiune im- 
posantă. VedI deja la începutul întunecimei, 
că animalele îșl pierd firul, ca și când ar 
fi. uitat ce vrâu, fluturii se așâdă pe pă
mânt, pasările îșl caută cuiburile, ca săra, 
o liniște pătrundătore se face în jurul în
treg. întunecimea totală ține numai puține 
minute, și odată apare o radă de lumină 
din partea drâptă a sorelui și tot ce are 
vieță simte o bucuriă mântuitore.

Să ne aducem aminte erășl de umbra 
norului, ca să înțelegem, că întunecime to
tală numai pe o parte forte mică a supra
feței pământului se arată; acei omeni, cari 
sunt pe la marginea umbrei, văd numai o 
parte a sorelui acoperită, și cari sunt afară 
de umbră văd sorele în lumina lui întrâgă, 
ca și când nu s’ar fi întâmplat nimic. Câte
odată, când e luna mai departe de pământ, 
se arată mai mică și, decă se întâmplă 
atunci întunecime de sore, nu e luna în 
stare a-i acoperi fața de tot, ci marginile 
sorelui se văd ca un inel de lumină, atunci 
e o întunecime inelară.

întunecimea totală din 28 Maid. 1900 
va începe la un loc în oceanul mare, care 
se află 117 gradurl și 11 minute invest de 
Greenwich și are o lățime geografică nor

dică de 17° 37 minute. In punctul acela 
chiar răsare sorele. De acolo se mișcă um
bra lunei cătră răsărit, trecând peste Ame
rica centrală (Mexico) pe lângă orașul New- 
Orleans și părăsesce continentul american 
înainte de amddl. Umbra lunei continuă 
atunci mișcarea ei peste oceanul atlantic 
și nimeresce continentul european la Ovar, 
un oraș în Portugalia. Aici are umbra lu
nei o lățime de 74 chilometri. Dintre ora
șele mai însemnate ale Spaniei, cari se vor 
afla în zona totalității, sunt: Placencia, 
Pvente del Arzobispo lângă Tejo, Argama- 
silla, Albacete și Alicante.

De aici trece umbra lunei peste marea 
Mediterană și nimeresce teritoriul african 
la orașul Algier, trece pe lângă Tripolis și 
părăsesce pământul în jurul ruinelor de 
Teba în Egipet la apusul sorelui.

Totalitatea întunecimei va dura — 
după calculul astronomilor vienesl Dr. Pa- 
lisa și Dr. Bidschof, — în Ovar 1 minută 
și 28 secunde, în Algir 1 minută și 24 
secunde, peste Oceanul atlantic cel mult 
2 minute și 14 secunde.

Pe la noi se va vedâ întunecimea nu
mai parțială și anume, după calculul nu- 
miților astronomi, va fi fasa cea mai mare; 
în Ungaria, Ardeal și România va fi acoperit 
ceva mai mult decât jumătate de sore.

începutul întunecimei va fi în Bănat 
la 4 dre și jumătate, sfîrșitul la 6 ore și 
jumătate după amddl; în Ardeal va fi în
ceputul la vr’o 4 ore și 40 minute, sfirșitul 
Ia 6 ore și 40 m.; în România, începutul 
aprope la 5 și sfîrșitul la 7 dre după amâdl; 
înțelegem timp local.

*

Din datele aceste se vede, că întu
necimea sorelui în fiă-care loc pe pământ 
în alt moment de timp se vede. întuneci
mea lunii însă se vede din tote locurile 
pămentesol, de unde în genere se pote 
vedâ luna, adecă unde e asupra de orisont 
în același timp, când este luna în umbra 
pământului.

întunecimile de sdre, cum am dis mai 
sus, numai atunci se pot întâmpla, când 
este lună nouă, său când se află luna 
chiar între sdre și pământ, dâr întuneci
mile lunei numai la luna plină, adecă când 
este pământul între sore și lună, și luna 
trece prin umbra pământului.

întunecimile de sore se întâmplă în 
genere mai de multe-orl, decât cele de lu
nă. în 18 ani se întîmplă 41 întunecimi 
de sdre, și numai 29 de lună, și totuși se 
văd din același loc pe pământ, d. e. dintr’un 
oraș anumit, în același timp de trei-orl mai
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rient e indicată precis religiunea părinților, 
aoâsta are să fiă normativă chiar și în ca
șul când nupturientul deolară, că aparține 
altei confesiuni, fără a putb produce docu
ment de trecere religionară. Abatere dela 
acâsta se pbte face numai atunci, când în 
estrasnl matricular nu e notată religiunea 
părinților. In cașul acesta are să cbră un 
document valid despre religiunea la oare 
aparține cel ce se căsătoresce.

Din dieta ungară
Alaltăerl s’a ținut ultima ședință în 

sesiunea a III a a dietei. Ea a fost reser- 
vată petițiunilor și răspunsurilor miniștrilor 
la interpelațiunl. Mulțime de petițiunl s’au 
dat oontra falsificărilor de vin, contra ur
cării cvotei și nu mai puțin de 33 petițiunl 
în oontra beuturei de rachiu. Cele mai multe 
din ele au fost date oomisiunei de petiții.

Numai asupra unei petițiunl s’a des
fășurat o discuțiune mai mare. Adunarea 
municipală a comitatului Comorn a adresat 
camerei o petițiune în cestiunea eliminării 
paragrafilor 7, 8 și 9 din legea judicaturei 
curiale, paragrafl, oe se refer la legalisa 
rea cheltuelilor de cărăușia și Ia provederea 
alegătorilor cu mâncare și beutură la alegeri. 
Raportorul oomisiunei a propus, oa peti- 
țiunea să se pună la dosar din pricina gre
șelilor de formă.

Vorbitorul kossuthist Franoiso Ihaly 
luând cuvântul, a criticat aspru paragrafii 
cestionațl, picând, că ei sunt o pată de ru
șine, fiind-oă permit beutura și cheltuelile 
de cărăușiă, lucru, ce se opune spiritului 
legii, și care în sine luat este ilegal. Drep
tul electoral, cjise, e cel mai sfânt drept, 
și dâcă cetățenii nu-1 eseroiază din patrio
tism, atunol nu sunt vrednici de el. Nu 
este permis, ca alegătorii să fiă împinși 
spre corupțiune, și din potrivă, astfel de 
legi trebue șterse.

Ministru-președinte Szell răspunde, că 
pănă când legea nu se va esecuta odată, 
el nu e amicul modificărilor. Stabilirea 
cheltuelilor ou cărăușia le-a nimicit în mai 
multe locuri și a luat măsuri, oa taxele de 
cărăușiă să se stabilâscă oonform raportu
rilor din outare ținut.

Urmeză răspunsurile miniștrilor la m- 
terpelațiuni. Ministru Szell răspunde la in
terpelația în afacerea miseriei din Ugocia 
picând, că ea a urmat din pricina recoltei 
slabe. S’au dat însă ajutbre țăranilor în 
formă de diurne pentru luorările la dru
muri. — Tot ministrul Szell a răspuns la 
interpelația lui Major cu privire la negli- 
giarea limbei maghiare din partea atașați- 
lor dela consulate. Ministru cjise, oă pe vii
tor nu se vor mai ivi astfel de neajunsuri, 
debrece în șoola consulară se cresc acum 
forte mulțl elevi, încât pe viitor se vor 

aplica numai funcționari, oarl cunosc limba 
maghiară.

In fine ministru de justițiă Plosz răs
punde la interpelația lui Zmeslcal în aface
rea omorului din Nameszto, despre care am 
vorbit la timpul său. Plosz deolară, că aici 
nu pbte fi vorba de omor ritual.

După tbte aoestea ședința s’a ridicat 
și cu diua de ieri s’a deschis a patra se
siune a dietei.

Conflictul turco-american.
Intre Turcia și Statele-Unite nord- 

amerioane a isbuonit un conflict acut, pen
tru o datoriă de 90,000 dolari. Istoricul 
afacerei este pe sourt următorul: înainte 
cu vre-o oâțl-va ani bașibozuoii turci au 
pustiit misiunile americane ou ooasia tur- 
burărilor din Armenia. Pentru brutalitățile 
comise de baș’bozucl, Statele-Unite au ce
rut o compeDsațiune de 90,000 dolari. Tur- 
oia a promis de atunol și pănă atjl, că va 
restitui pagubele, ea însă nu și-a împlinit 
promisiunea. Acum Statele-Unite amenință 
cu ruperea relațiilor diplomatice față de 
Turcia, decă acâsta nu va face destul obli- 
gamentelor luate asupră-șl. Porta otomană 
s’a spăriat și a promis din nou, că’șl va 
face datoria.

Cu tote promisiunile, ce le-a făcut 
Porta otomană, lucrurile au ajuns într’un 
stadiu forte oomplicat din oausă, că guver
nul din Constantinopol observă în afacerea 
acâsta o atitudine schimbăcibsă. Intr’aceea 
guvernul din Washington urgitbză tot ou 
mai mare rigore împlinirea pretensiunilor 
lui, și dâcă resultatul nu va fi corespundă 
tor nici aoum, relațiile diplomatice și ami 
oale dintre Statele-Unite și Turcia se vor 
rupe.

„Tribuna" din New-York vorbesoe 
chiar de posibilitatea, ca Statele-Unite să 
ocupe milităresce Smirna și va soi să atingă 
și alte corde înafară de amenințările gole. 
Aceeași fbiă semioficibsă Șioe, oă decă 
Turcia nu este în stare a plăti o sumă atât 
de bagatelă, mai bine să renunțe atunci la 
posiția ei de mare putere și oelelalte state 
europene nu vor ridica proteste, dâcă Sta
tele- Unite vor urgita cu tunurile realisarea 
pretensiunilor, ce le are față de Turoia.

Telegramele oficiose din Constantino
pol fac a-se spera, că conflictul nu va avâ 
totuși urmări mai seriose, debre-oe Porta 
îșl va da tbte silințele să mulțumâscă pe 
cât ii este posibil pretensiunile guvernului 
din Washington. Dbr cu tbte asigurările 
de felul acesta, se accentuâză din partea 
celor introduși în tainele confliotului, că va 
trece încă mult timp pănă când Porta va 
da sumele reclamate de America. Așa fiind, 
tragi-comedia turco-americană va avâ încă 
de aici înainte scene destul de supărăoibse 
pentru „omul bolnav", care, ajuns la ne

putință, nu pbte răsbi cu datoriile, ce le 
are asupră-șl.

- 14 (27) Aprilie.

Serbarea Pascilor în Sibiiu. După 
un raport al „Tel. Rom.“ învierea Dom
nului s’a serbat în biserica paroohială din 
Sibiiu Cetate cu o pompă deosebită. A pon
tificat la servioiul divin îusuși I. P. S. Sa 
Metropolitul Ioan Mețianu cu mare asis
tență. După liturgie I. P. S. Sa a ținut o 
pastorală instructivă. Atât în d’ua primă, 
cât și a doua Și de PascI cântările la li- 
turgiă le-a esecutat corul mixt înființat 
numai de curând de d-1 profesor Timotei 
Popovid. După încheierea serviciului divin 
lamura inteligenței sibiiene s’a presentat, 
sub conducerea Prea Cuvioșiei sale archi- 
mandritul și vioarul arohiepiscopesc Dr. 11. 
Pușcariu, la I. P. S. Sa d-1 Metropolit 
pentru a-1 felicita. La urările, ce i-s’au 
adus, Metropolitul răspunse mulțumind prin 
oâte-va cuvinte și esprimând dorința, ca 
„cjilele aoestea de sărbătore să fiă simbolul 
învierii nostre spre o nouă și rodnică acti
vitate".

Urcarea soldei ofițerilor. Ministe- 
riul de răsboiu a dat o ordonanță în care 
dispune, ca solda ofițerilor și competințele 
dela 1 Ianuarie încbce la salar, să se plă- 
tâsoă de aci înainte regulat pe basa nouei 
legi-

„Magliiarisare de nume cu permi
siunea regelui." Sub titlul aoesta cetim în 
„Egyetertes“ și în alte foi magh.are, oă 
fabricantului și proprietarului de pământ 
Brtill Odon de Domonyi „i-a permis re
gele" să-și schimbe numele familiar el și 
copiii săi minori, din Briill în Domony, 
putând să pbrte în aoelașl timpul și pre- 
dioatul de Domonyi. Nb. să Șică din Briill 
de Domony s’a făcut „Domonyi de Do
mony". îmbrăcat astfel în nume cu accent 
maghiar crede, că lumea nu va mai ou- 
nosce, oă „noul nemeș" este tot vechiul 
Briill. Așa se câștigă „meritele" patriotice 
în țâra ungurescă.

Rapița. Soirile despre mersul agrioul- 
turei în România sunt din cele mai favo
rabile. Rapița, care la începutul primăve- 
rei se oredea, că va da o scădere de 75 
la sută, lasă acum să se vadă, că nu va 
avâ decât o scădere de 25 la sută. In por
tul Brăilei au sosit de eâte-va <Șile doi co- 
mercianțl francesl, cari fao dilnio mari 
cumpărături de rapiță. Se caută mult colza 
și naveta, lichidabile pentru Iunie și Iulie 
a. c. Vagonul de colza se plătesoe cu 2.100 
lei și navet 1.950.

Bancnote noue. In atelierul de artă 
al tipografiei băncii austro-ungare deja se 

tipăreso banonotele în valuta de corone. 
In anul acesta se tipăresc bancnote de 10, 
20 și 50 corone, br în viitor se vor tipări 
de câte 100, 500 și 1000 corbne. Inten- 
țiunea băncei este, ca banonotele și în 
privința colorei să se deosebâscă unele de 
altele. Așa cele de câte 10 cor. vor fi vio
lete, oele de 20 roșii, cele de 50 albastre 
oele de 100 verdl, de 500 vor avâ colore 
sură deschisă, âr oele de 1000 brunete- 
deschiso. Mărimea bancnotelor va sta în 
proporțiune ou mărimea valorei.

Noul anuai* al Universității din 
Iași. Anuarul aoesta apărut de curând, se 
deosibesce de publicațiile similare anteriore 
prin faptul, că în el se oglindesce totă ac
tivitatea culturală a acelei Universități. 
Rectorul actual d-1 Xenopol, a avut nime
rita ideiă de-a espune lucrările tuturor pro
fesorilor în afară de cursuri. Din 10 pro
fesori la drept, 3 au publicat 9 lucrări sciin- 
țifice mari și mici. Din 10 profesori la fa
cultatea de litere 6 au publicat 25 scrieri. 
Din 12 peofesorl dela faoultatea de sciințe 
8 au publicat sbu au studiat 17 cestiunl 
sciințifice și din 15 profesori dela faculta
tea de medicinăll au publicat 93 de studii 
sbu observațiunl medicale. înafară deacâsta 
societățile universitare : „Solidaritatea", 
„Carmen Sylva" și „Societatea Universitară 
română" au ținut o seriă de conferențe, 
între cari mai multe în contra alooolismu- 
lui. înafară de acâstă materiă nouă anua
rul mai conține cronica anului, lista cor
pului didactio și cea a studenților în nu
măr de 548 din cari 458 Români și 90 
Evrei.

Manevrele armatei române. In pri
vința manevrelor armatei române din anul 
acesta, pănă acum e hotărit ca — pentru 
motive de economiă — să nu se facă decât 
concentrări pe corpuri. Numai un singur 
corp de armată va face manevre mai mari.

Reuniunea română de musică din 
Sibiiu îșl va aranja ooncertul în sâra de 
Dumineoa Tomii (16/29 Aprilie a. o.) în 
sala dela Musikverem. începutul la 8 bre 
sâra. Programul e următorul: 1) „Concert 
bisericesc0, pentru cor mixt, de G. Musi- 
oesou. 2) a) „Eu sunt o salamandră1*, cor 
din Hafis de F. Gernsheim; b) Copilă ti
nerică, de G. Dima. 3) «) Corul marinarilor, 
din „Othelo", act Il-lea, de G. Verdi; b) 
Primăvara, cor mixt deT. PopovicI 4) Bm- 
mărelul, baladă poporală pentru cor mixt 
cu soli și aoomp. de pian, de I. Mureșianu.
— Biletele se dau în sala dela Musikverein 
Duminecă 16/29 Aprilie dela 11 bre a. m.
— 1 oră d. a.

Un catolic filosemit. Din Coblenz se 
telegrafâză, că un cetățân catolic de acolo a 
lăsat după mbrtea sa o avere în valbre de 
50,000 mărci, cu scop ca Jidanii de acolo 
să-J edifice o sinagogă.

multe întunciml de lună, decât de sore; 
așa că în fiă-care loc în doi ani numai o 
întunecime parțială și numai în 200 de ani 
o întunecime totală de sbre se pbte vedb. 
Acestea se întâmplă tot după un termin 
de 18 ani și 11 dile, însă numai în rare 
locuri pe pământ se pot ,vede.

Soirea cea mai veche, ce a străbătut 
la noi despre întunecimi de sbre este des
pre aceea dela anul 2550 înainte de Chris
tos, care, după cum vestesc sfintele scrip
turi chinese, au calculat’o astronomii Ho și Hi 
fals, și pentru aceea au fost amândoi pedep
siți cu morte. Cu câtă asprime i-a pedep
sit împăratul chines din timpul acela pe 
sărmanii astronomi „greșitorl" !

întunecimea totală a sorelui, cea mai 
aprope, care se va vedb în Viena, va fi în 
Viena la 11 August 1999. Deja suntem si
guri, că acesta se va întâmpla esact la 
timpul său, și nu ne temem, că astronomii 
pentru neesectitate vor fi pedepsiți.

Prin ușurința, cu care se pote acuma 
în totă lumea călători, vor pleca mulțl 
omeni din Europa nordică, cari se intere- 
sezădeiin așa important fenomen, sciind, că 
în anul 1999 nu vor mai avâ fericirea ca 
să privâscă lumina sbrelui, mulțl vor pleca 
în luna lui Maiu cătră Spania și Portuga

lia, ca să vadă și ei întunecimea totală de 
sbre din 28 Maiii 1900.

Pentru recunoscerea modului cum 
este făcut și constituit sorele, observațiunea 
întunecimilor totale de sore e de mare im
portanță. Deja seim, că la întunecimea to
tală de sbre luna acopere sorele de tot, 
și noi vedem în locul sbrelui un disc (ro
tocol) negru. Pe lângă rota nâgră (luna) 
vedem două aparițiuni de căpeteniă : o lucire 
de lumină albă ca argintul, și prin ea o mul
țime de raze, strălucitore ca fulgerul de 
aur, unele mai lungi altele mai scurte, în 
total ca o gloriă pe lângă capul sfinților. 
Acâsta se numesce „Corona11. A doua apa- 
rițiune sunt așa numitele „Protuberanțe1*, 
ce se arată ca nisce valuri roșii seu gal- 
bine, sâu oa flăcări de foo în diferite forme 
la marginea discului negru.

Despre firea „ Cortinei** au crezut astro
nomii după întunecimea din anul 1842, că 
e atmosfera sbrelui, dâră despre natura 
protuberanțelor mai târejiu, la întunecimea 
din anul 1851, ce s’a văcjut în Spania, s’a 
constatat, că sunt flăcări de gazurl aprinse, 
de multe-orl ca de natură esplosivă, aceste flă
cări se ridică în scurt timp la o înălțime enor
mă dela suprafața sbrelui. Cea mai mare înăl
țime a constatat'o astronomul Young într’o 
depărtare de 563,000 de chilometri mai 

mare decât dela pământ pănă la lună. Și 
aceeași protuberanță, seu flacără a crescut 
atâta de mare într’un timp de 2 bre; după 
aceea s’a rupt în mai multe părți, cari s’au 
pălit repede și au dispărut.

înainte cu vre-o câțl-va ani a aflat 
francesul Janssen și englesul Lockyer, in
dependent unul de altul, o metodă, prin 
care se pot observa protuberanțele sbrelui 
tot-dbuna și fără întunecime de sbre. Aceste 
observări se fac cu spectroscopul. Ba și 
mai mult 1 Profesorul Halle a inventat o 
metodă, prin care se pot fotografia tote 
protuberanțele sbrelui în puține secunde.

*

Cu ocasiunea acâsta îmi permit a 
atrage atențiunea Preoților și Dascălilor 
români să folosbscă întâmplarea arătărei 
(fenomenului), ce va fi în 28 Maid st. n. 
spre luminarea școlarilor despre causa și 
natura aparițiunei acesteia, ca sâ nu ră
mână în credința deșertă, cum se arată în 
următorele cașuri:

în India și astădî e lățită credința 
deșertă, că la o întunecime de lună un bă- 
laur rău îșl lățesce aripile sale peste lună, 
ca să-o tragă jos de pe ceriii. Locuitorii 
de lângă țărmul apusean al Africei îșl în- 

chipuesc, că la întunecimi o mâță (pisică) 
negră îșl pune laba ei pe lună seu pe sbre.

Călugării din Siam (Șic, că astronomii 
europeni sciu forte bine, când îi vine fo- 
mea unui smeu periculos, care la întune
cimi vrb să mănânce luna sâu sbrele, și — 
vedl! — ei din pofta de mâncare a smeu- 
lui sciu așa de bine să prorocbscă când se 
vor întâmpla întunecimi de sbre și de lună 
și cât vor dura.

Grecii vechi, pe lângă totă cultura 
lor înaltă, mult timp au credut, că ferme
cătorii răutăcioși farmecă luna, o trag la 
pământ de pe ceriii și mânjesc cu spuma 
lunei plante și vite, ca să le otrăvâscă.

Dbr să nu rîdem de popore străvechi 
și de cele lipsite de totă cultura; căci și 
în timpul forte apropiat de noi, ca de esem- 
plu după întunecimea de sbre din 12 Maiii 
1706, .care a fost una dintre cele mai în
semnate între cele cunoscute omenimei, 
chiar omeni învățațl îșl adunau capetele și 
se sfătuiau cum să se apere de negurile 
veninose, ce le produc întunecimile; să 
acopere fântânile și să închidă vitele în 
grajd.

La poporul nostru și astăcjl esistă 
credința rătăcită, că vârcolacii mănâncă 
luna seu sbrele.
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Ligă pentru combaterea tubercu- 
losei. Societatea sciințelor medicale din 
BucurescI a luat inițiativa de a înființa o 
ligă pentru oombaterea tuberculosei. Di- 
reoția sanitară e’a angajat și ea, ca să dea 
tot ajutorul posibil pentru oombaterea fu 
nestei bole. Prima măsură a direcției sani
tare în aoea privință e o oiroulară dată 
medicilor din funcțiunile publioe, prin care 
îi invită să ia măsuri, ca în t6te localurile 
publice să fiă așecjate scuipători, er pu- 
blioul să fiă obligat a nu mai scuipa pe 
scânduri. Se scie, că propagarea tubercu- 
losei se face prin respirarea baccililor pro- 
venițl din evaporarea scuipatului tuber- 
culoșilor; disposiția direcției sanitare e 
deol de mare importanță pentru salubri
tatea publică.

Principele de Orlean și Englesii. 
Soirea, că Filip, principele de Orlean, ar fi 
felicitat printr’o epistolă pe desenatorul 
fâiei umoristice francese „Rire“ din inci
dentul unor caricaturi despre regina An
gliei, a răsbătut prin totă lumea. La tim
pul său principele a desmințit acea scire, 
însă desenatorul a combătut desmințirea, 
din oare oausă principele de Orlean a avut 
mari neplăceri, și în sfîrșit a trebuit să 
părăsâsoă orașul Londra. Pilele acestea s’a 
lățit vestea, oă trei cluburi englese au 
esohis din sînul lor pe prinoipe din oausa 
afacerei cu desenatorul și din oausă, oă 
guvernul italian i-a respins cererea de a-se 
pută stabili în Turin. Principele de Orlean 
se află acum în Fiume, de unde se scrie 
următbrele: Soirea, că pe Filip de Orlean 
voeso să-l esohidă din trei oluburl englese 
pentru o sorisdre, oe se presupune a-o fi 
•soris desenatorului fdiei umoristice „Rire“, 
nu se adeveresce. Cluburile amintite n’au 
de gând a-1 trage larăspundere pe prinoipe. 
Guvernul italian încă n’a putut da un răs
puns, debreoe prinoipele nici n’a oerut 
voia lui de a-se stabili în Italia.

Congresul diariștilor slavi, care 
anul trecut să ținuse în Cracovia, a fost 
luat hotărîrea, ca anul curent să se întru- 
nesoă în Agram. Deputatul oroat H. Maz- 
.zura, a fost tj'l0!0 trecute la banul Croației 
și l’a întrebat, dâoă va conoede, oa și Zia
riști austriacl să ia parte la congres, care 
nu se ooupă decât cu afaceri (jiaristice și 
nu urmăresce scopuri politice. Banul Khuen- 
Hedervary a deolarat la aoăsta, oă în ao- 
tualele împrejurări nu află, oă s’ar uni eu 
interesele țării ținerea oongresului, din oare 
oausă va opri'întrunirea lui în Agram. Acum 
■se crede, oă congresul se va țină pe te
ritoriu austriao, probabil în Spalato.

Armeni trecut! la islamism. In 
vilajetul Vani din Turoia 400 de Armeni au 
trecut la islamism din oausă, se <Șice, oa să 
soape de abusurile, ce se comit cu ocasia 
.înoassărilor contribuției.

Două crime s’au oomis săptămâna 
•trecută în Bucuresoî. Una în dosul casar- 
mei dela Cotrocenl. Olteanul George Donu, 
flis și Buzatu, vemjător de mei, a fost ucis 
■de un prieten al său, anume Mitran Bo- 
Joagă. Motivul crimei a fost furtul; asasi
nul scie, că prietenul său avă oincl-cjeel de 
iei asupră i; el l’a pândit și după-ce l’a 
aiois, i a luat banii. Poliția a prins pe uci
gaș și l’a arestat, ăr cedavrul victimei a 
fost ridicat și transportat la morgă. — O 
•altă crimă a fost comisă în șosăua Vitanu- 
lui lângă cârciuma cu Nr. 62. Flașnetarul 
Zamfir Alecu Filip, din str. Barbă Rasă Nr. 
20, a ucis prin lovituri de cuțit pe flașne
tarul Nioolae ParadicI din aceeași stradă. 
Motivul orimei a fost o neînțelegere ivită 
între oei doi flașnetari la împărțirea unui 
■oăștig. Criminalul după-ee a oomis crima 
a dispărut; pănă aoum înoă nu i-s’a putut 
-da de urmă, cu tote cercetările poliției.

4 . Pentru folosire esteriără Durerile de în
cheiaturi, 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 provinciă 
■să se ceră preparatul A. Moli pro-’ă^-Ut cu marca 
de contravenția și subscriere.

Răsboiul din Africa sudică.
Spre sud-ost dela Bloemfontein, pe 

totă întinderea acelei regiuni din statul 
Oranje, se dau lupte înverșunate între Buri 
și Englesl. Roberts șl-a trimis mai mult de 
jumătate din armata sa să libereze Wepe- 
ner și să taie, cum am arătat, linia de re
tragere a Burilor spre nord, pentru-ca apoi 
să înainteze spre frontiera republicai Trans
vaal. Trupele englese operăză în cinol oolăne: 
generalul Brabant, care venise din Natal, 
înaintăză cu brigada lui Hart de oătră Sud 
spre Wepener cu 6000 de omeni; generalul 
Rundle stă lângă Dewetsdorp cu 8000; in
fanteria oălărăță a lui Hamilton și trupa 
lui Coleville, care stă lângă instalațiunile 
conductului de apă dela Bloemfontein, cu 
13,000 de bmenl; în fine lângă Glen stau 
2500 de omeni, oa să apere podul de peste 
rîul Modder.

Ou forțele aceste au să se măsure 
Burii în cel mai apropiat viitor. Foile en
glese se buoură de pe acum de planul 
acesta al lui Roberts, sperând, că prin 
nouăle operațiuni va strîmtora pe Buri și-i 
va împresura. Sunt însă și (fiare englese, 
cari nu văd lucrurile în colori atât de tran
dafirii, fiind-oă partea acăsta din statul 
Oranje este muntosă și fdrte acomodată 
pentru apărare. Cumcă Burii n’au de gând 
a da îndărăt, se vede clar din faptul, că 
tote trupele englese oâte au fost trimise 
spre isgonirea lor din regiunea dela We
pener, au pățit’o mai mult său mai puțin 
rău, au fost respinse și slăbite.

Fdrte ușor pote să se întâmple dâr, 
ca nici planul acesta al lui Roberts se nu 
succădă și totul să se reducă Ia o împrăs- 
oiare fără de folos a forțelor lui.

*
Din soirile telegrafice din urmă, tdte 

din isvor engles, ou greu păte să-și facă 
cine-va o iconă clară asupra situațiunei 
adevărate. Este drept, oă lord Roberts tri
mite aprdpe cjilnio raporturi telegrafice din 
Bloemfontein asupra mișcărilor de trupe, 
însă din raportele acestea, așa cum se dau 
publicității, nu se pote afla starea adevă
rată a lucrurilor. Este ourios, că însuși Ro
berts spune, că Burii dela Wepener nu 
sunt mai mulțl de 4—5000. Cum vine dâr, 
că (jeoile de mii de Englesl nu pot răsbi 
cu ei și cum să se esplice hotărîrea mare
șalului, în urma căreia a trimis înpotriva 
acestei neînsemnate forțe inimice aprdpe 
50,000 de omeni ?

*
D. Lâon, inginer trimis de compania 

Creusot la Transvaal, a sosit în Marsilia 
în 24 Aprilie. El a fost interviewat de un 
(jiarist, căruia i-a spus, oă a fost rănit la 
ochiul stâng, pe când dirigia, la 12 Ianua
rie, artileria la bombardarea orașului Kim
berley.

D. Leon a adăogat, oă Burii sunt 
artileriștl de primul rând, ceea-ce esplică 
perderile enorme ale Englesilor, care sunt 
de 40 de mii de 6menl, pe oând Burii 
n’au pierdut decât 6000, dintre cari numai 
600 uciși.

D. Lâon crede, oă Burii se vor mul
țumi să rămână în defensivă; vor părăsi 
chiar Pretoria, dâoă va fi nevoiă, pentru 
a-se retrage în munții inaccesibili.

Dâcă Englesii declară anexarea, ei 
vor avâ nevoiă de 150,000 omeni, oa să 
ocupe Transvaalul, dâr fără a restabili 
pacea.

Clima e rea pentru europeni și pen
tru caii din Europa. Intervenția Europei se 
impune pentru a împiedeca măcelul unui 
mio popor eroio, a oărui marinimiă este 
așa, încât nici nu va usa de represalii în 
oontra portugesilor, cari au permis Eogle- 
silor să debarce trupe la Beira.

Europa nu pote să afle adevărul asu
pra celor ce se petrec în Africa, oăcl En
glesii interceptâză depeșile.

D l Leon oonsideră pe generalul Botba, 
ca pe un comandant dibacitt, dâr a decla
rat, oă generalii englesl sunt „sub tot“.

*

Soldați! răniți englesi despre Buri.

Un redactor al cjiarului parisian „Le 
Journal* a visitat Netley. Acesta e un spi

tal militar engles, unde sunt ^îngrămădiți 
mai bine de două-fiecl mii omeni, în săli 
întunecâse și mirosind a fenol. Dâr afară 
tie spitalul acesta mai e un orășel întreg, 
construit din lemn, în oare stau acei din 
răniți, oe n’au încăput în el. Căsuțele sunt 
tote asemenea, tâte boite în verde-pal, ou 
strade în linii geometrioe.

E teribilă, vederea omenilor închiși 
la Netley, spune (jiaristul parisian. Pe fe
țele aoestor estropiațl, a acestor victime a 
rapaoităței unora trecea, din când în când, 
câte o umbră de durerdsă meditare, pe 
care sărmanele sfărămăturl omenescl o as- 
oundeau în fundul consoiinței. Pare că în- 
oepe să li-se arate nimicnicia urilor deș
teptate în sufletul lor, goliciunea vorbelor 
pompose, cu oarl i-au îmbătat spre a-i îm
pinge la măcel. Se face o luorare înceată 
în oreerul lor, o deșteptare nedorită și du- 
rerâsă a consoiinței.

Etă câte-va impresiunl ale acestor 
soldați, cari au avut să se lupte acolo, în 
Africa, cu Burii viteji, oe vor remânâ în 
admirația, și în meditarea istorioului.

Esplicarea ochirei minunate a sud- 
africanilor, răniții o făceau astfel. Intr’a- 
devăr, Burii trag admirabil. Când armele 
nu ating ținta, atunci oei ce le mănuesc 
sunt străini, Germani, IrlandesI său Fran- 
cesl, oele mai adese ori. Dâr în luptele în 
care tirul lor au făcut minuni, Burii îșl 
luaseră precauțiunl. Cunoscând mai din 
vreme terenul, îșl măsuraseră locul : 1200 
yarcjl, 1000 yarcjl etc. Un soldat engles 
spunea că a găsit petrile. cu cari forma
seră linii pentru a indioa spațiile.

Marele lor avantaj e, că cunosc forte 
bine posițiile și sciu să sape cu o ușurință 
uimitdre tranșee fdrte adânci, în oare se 
ascund perfect. In interior, malul e săpat 
în formă de seară. Pentru a trage, ei se 
sue încetișor pănă la buza șanțului, âr 
când vrâu să se asoundă său se odihnâscă 
ei se întind în fund. La lupta din Co- 
lenso, crestaseră o colină întregă cu astfel 
de tranșee suprapusă oa etagele unei oase. 
Și din tote isvoreau salvele de odată.

Caii lor îi urmâză ca nisce căței. De 
altminteri, talia aoestor cai e mai mult 
sourtă. Burii pregătesc adăposturi anume, 
unde și-i așâcjă, și ei stau acolo forte cu
minte și docil. Acâsta e de observat, căci 
e sciut, oă acei ai Englesilor, ca ai tuturor 
armatelor, când începe bombardarea și 
pooniturile puscelor, se înspăimântă, as- 
vîrl, scapă dâcă nu sunt ținuți din sourt. 
Ai Burilor din contră. Pare că omul pote 
să șl comunice gândirea animalului. Caii 
lor sunt în apropiere și la nevoie, Burii 
înoalecă și dispar, cu o repeziciune de 
fantazme.

Din acâstă oausă, Englesii cel puțin 
„soldații“ aceștia, nu au bună opiniune 
despre Buri. Et îi acusă că fug veșnio, 
fiind-că nu îndrăsneso să aștepte pe soldații 
Reginei la o luptă drâptă. (Se soie oă Burii, 
de îndată ce simt că o posiție nu mai 
pâte fi apărată, se retrag). De alminterl, 
chiar răniții au observat oă le lipsesc baio
netele.

(Jn Irlandes, rănit grav, observă cu 
tristeți, oă lupta acâsta e mai durerâsă și 
mai penibilă pentru englesl, din causă că 
între Buri se află și femei, carl Be luptă 
de avalma. Lovirea posibilă a unei femei 
dă un caracter sălbatic și „puțin cavale- 
reso“ (!) soldaților Reginei Irlandei.

SVIulțămită publică.
Cu ocasia seratei de dans aranjată de 

noi, sub patronagiul Ddmnei Virginia A. 
Vlaicu, am avut următorele suprasolvirl:

Dela d-na Vlaicu 50 fl., d-1 I. Săbă- 
deanu 3 fl., d-1 subioootenent Richter 1 fi. 
50 cr., d-na Mih. Stănescu 5 fl., d na T. 
Stănescu 5 fi., d-1 profesor Chelariu 2 fi., 
d-na Branisce 5 fi, d-na Dămian 3 fl., dna 
Necșa 3 fl., N. N. 1 fl. 50., d-na Sfetea 3 
fl. d 1 G. de Iekim 6 fl., d-na Burduloiu 5 
fl., d-1 Anton Pușcariu 1 fl. 50, d-1 advo
cat N. Garoifl, ZeineștI 1 fl. 50. pentru ceea 
ce se aduce mulțămită și pe acâstă cale.

In numele elevilor șcâlei oomeroiale 
sup. gr. ort. române din Brașov.

aranjator.

ULTIME SUIRI.
Londra, 26 Aprilie. Soiri sosite 

din Oranje afirmă, că liberarea orășe
lului Wepener esfe fapt îndeplinit. Acesta 
însă se consideră numai ca o ces- 
tiune de a doua mână și toți se în
trebă aici, dăcă încercările englese, 
ce tind la împresurarea lui De Wett 
vor succede ori nu. Brabant va intra 
adf w Wepener, 6r generalul Rundle 
a ocupat cu divizia sa Dewetsdorp. 
Burii s’au retras 15 mile depărtare 
de Wepener, ăr French stă la o de
părtare de 20 mile.

Londra, 26 Aprilie. Din tabera 
Burilor dela Dewetsdorp i-se anunță 
agenției „Reuter“ cu data de 21 1. 
c., că Joi nbptea generalul De Wett 
a primit scire, că o trupă englesă 
se apropie de Dewetsdorp. Burii au 
plecat îndată să surprindă pe Englesi 
și Vineri au ajuns pe câmpul de 
luptă. Englesii au ocupat un kopje, 
pe care tînerul comandant Cronje 
nu-1 ocupase la timp. Burii au bom
bardat pănă sera tabera englesă cu 
granate. Sâmbătă Englesii au trimis 
cavaleriă, ca se încunjure pe Buri, 
la ceea-ce De Wett a trimis pe Wes
sels cu trei tunuri, ca se oprăscă pe 
inimic în cale. După un lung bom
bardament Englesii s'au retras. En
glesii au avut pierderi însemnate.

Pretoria, 26 Aprilie. Burii au 
reocupat Boshof, de unde au alungat 
pe Methuen și au făcut pradă mari 
provisiuni și muniții.

Lourenzo-Marqueze, 26 Aprilie. 
Martori oculari spun, că Burii adună 
mari provisiuni în magaziile din Ly- 
denburg, ceea-ce face se se confirme 
presupunerea, că ei consideră ținu
tul muntos ca ultimă posițiă de lup
tă. Burii fortifică împrejurimile Jo
hann esburgului și Pretoriei. In tur
nătoria de metal din Johannesburg 
se lucreză Jiua și noptea cu mare 
zor. Se fabrică pe săptămână 700 
de ghiulele.

Mafeking, 26 Aprilie. Burii s’au 
retras din regiunea Wepenerului 
cătră Ladybrand. Englesii nu i-au 
urmărit.

Kimberley, 26 Aprilie. Burii au 
tăbărât alaltăerl lângă Windsortovn.

Pretoria, 26 Aprilie. La arsenal 
s’a produs o mare esplosiune, care, 
aprbpe l’a distrus. 10 lucrători au 
fost omorîți, 32 răniți.

» s t m a&s fu
Duelul șt biserica. Un cetitor al 

fliârului „Figarou a făcut întrebarea, că 
„medicul, care ia parte la duel, cade sub 
blăstămul bisericei, ca și duelanții și secun
danții ?u — „Fără îndoiâlă! — răspunse 
„Figaro“. Mai ales dela sinodul din Tri
dent, biserica an de an se portă tot mai 
aspru față eu duelanții. Papa Piu al IX 
într’o bulă, Apostolicae Sedis, anatemisâză 
pe toți aceia, „cari provâcă la duel sâu 
primesc duelul și pe toți tovarășii, fiă aceia 
secundanți, sâu cari ajută duelanților, sâu 
chiar și pe aceia, cari din curiositate sunt 
de față la duel, eto.u In 28 MaiQ 1884 
Scaunul papal anatemisâză pe toți acei 
preoți, cari ar da ungerea de pe urmă due
lanților.

Londra și Parisul. Este interesantă 
asemănarea între populația acestor două 
orașe mari ale lumii. Londra are afli 
4,487,717 locuitori, Parisul numai 2,511,355. 
Coefioientul mortalității ar fi de 30°/0 la 
miie, de fapt însă mortalitatea e de 17-7 
la miie. Din 1887 pănă la 1896 au fost în 
Londra mai puține cașuri de morte, decât 
în Paris, Bruxella, Amsterdam, Berlin și 
Copenhaga ; din 1896 încâce însă cașurile 
de morte în Londra s’au sporit așa de tare, 
încât Londra întrece chiar și pe Roma.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
din BSirașov, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1848-49 de regre

tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
uei III în 1849—49. Istorisirile cuprins-; în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istorie și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 or. (cu posta 
55 or.)

„Povestea unei corone de oțel11, 
opul mult dorit și așteptat ai d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei 0. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
oine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e proveijută cu nu
merose portrete și ilustrațiuni. Ea stă în 
legătură cu „RMboiul nostru pfntru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvoestea unei corone de oțel'1. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importai ța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov11. „Râsboiul nostru 
pentru neatârnare1' coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțelu 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria tumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina11, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, oa și partea 
întâii!, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 or. porto.) — Cu același freț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu11 și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiO.. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Romanii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vite%ulu, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera nostră". Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miacjă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, at-t de călduros 
aprețiată de întrega diaristiră română Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea nbr 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Românul in sat și la oste" 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d 1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

Scrieri economice:
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Ferăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Carpați. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu11 în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zooteclima" este partea a treia din 
„Manual de agricultură'1 al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia11 cuprinde 779 pag. format mare 48 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul său în 
literatura română.

Tot dela Tipografia „A. Mureșianu11

se mai pot* procura și esemplare din par
tea I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală11, 524 pag. â 5 cor., (c|ț. ■ 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia“ seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu
noth, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stapăritul", întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vândare, de viieri, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniun-i 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiuni in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de loan î. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dinebee e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).•

O carte de legi. „Amicul Popo
rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român" de 
Titu Vuculescu, pretor in Peclca maghiară. 
Cartea e în*ocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea or'-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care seie ceti, cote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

*
O carte valorâsă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vândare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Cursul Ia bursa din Vîena.
Din 26 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..................... 117.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 121.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% . 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 193.50
Renta de argint austr........................... 98.60
Renta de hârtie austr............................98.40
Renta de aur austr............................118.—
LosurI din 1860..................................... 136.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 125.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 740.—
Actii de-ale Băncei austr. de credit. 733.75 >
Napoleondori.......................................... 19.26
Mărci-imperiale germane. . . . 118.35
London vista........................................ 242.80
Paris vista............................................... 96.42 '/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.40
Note italiene...................................... 90.82'/2

Proprietar: Dr. Âuret Mureș/antf. 
Redactor responsabil: Gregortu fflcmîr.

și mai scumpe — 14 metri. — Trimise libere de porto și vamă. — 
Mostre se trimit imediat de „Mătăsuri Henneberg", negre, albe și co
lorate dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Aprilie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 19.— 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.86 
Napoleond’ori. Cump. 19.16 Vând. 19.22

Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.75 Vând. —.— 
Scris, f’onc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Sz. 9052-1899. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogaraai kir. jărâ-ibirOsâg, mint tlkonyvi hatOsâg kâzhirre teszi, 

hogy a „Furnica11 fogarasi tak-penztâr vâgrehajtatonak Popa Jakab 
Nikolai vegrehaitâst azenvedO elleni 238 kor. tdkekâvetelăa 6a jărule- 
kai irânti vâgrthajtâsi ugyăben a aârkânyi kir. jârâsbirosâg teriileten 
lev6 Grid kozsegben fekvo, a gridi 260. sz. tljkvben Popa Jakab Ni
kolai 6s neje tul-ijdonât kăpezo A f alatt 1616 hrsz. ingatlanra 10 kor. 
3413 hrsz. ingat'anra 12 kor., 5311 hrsz ingatlanra 24 kor., 5344 hrșz. 
2 kor., 7012 hrsz ingatlanra 6 kor., 9932 hrsz. ingatlanra 36 kor., va- 
lamint a gridi 377 sz. tljkvben Boer Nicolai al. Bukur, Boeriu Jakob 
al. Bukur kk. Venețianu Vuția sziil. Boeriu, Modorcsea Rafira sziiletett 
Boeriu, Boeriu Maria sziil. Boeriu, ozv. Boeriu Juon al. George, Popa 
George al. George, Boeriu Nicolai al, George, Dregiciu George al. Ge
orge, Popa Nisca sziil. Boeriu, Popa Bukura al. George, Boer Petru, 
Draghicsiu Lasou al. Torni, Greblea Canditu al. Juon 6s Popa Nikolai 
al. Jakab tu!ajdonât k6pez6 A f 4866/1 hrsz. egesz ingatlanra 310 kor. 
4866/3 hrsz. egesz ingatlanra 230 kor. es a 4866/29 hrsz. ingatlanbbl 
Popa Nicolai al. Jakabot megilletd 1/15 resz-jutalekâra 35 kor. 73 fii- 
lerben ezennel megăllapitott kikiâ!tâsi ârban az ârverest elrendeltetilc, 
es hogy a fennebb megjelOlt ingatlanok 1900 evi junîllS ho 5 ik napjăîl 
deielott 9 orakor Grid kftzsăgeben megtartando nyilvânos ârveresen a 
megăllapitott kikiăltâsi ăron al<51 is eladatni f'ognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârănak 10%-at 
kăszpănzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfoJyammal’ 
szamitott es az 1881. evi november hfj l-eu 3333. sz. alatt kelt igaz- 
săgiigyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelblt ovadekkepes ertăkpa pirban 
a kiku.Mrrt kezâhez letenni, avagy az 1881: LX. tbrv. cz. 170-ik țț-i-?a 
ărtelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl elMeges elhelyezeserfil kiâ.jii- 
tett S'abâys erti elismerveovt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1900. evi jănuâr hb 18 âu.
î kir. jbirosâg mint teiekdnyvi hatosăg

918. tu r
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Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, tleeă fiăcare cutia este prove<țută cu marea <Je 

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

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui
hî!îi nume! decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cil*.' 

SOlIldUiiU liUIIIdi, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordne 1.80.

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

tivarea rațională a pelri, cu deosebire pentru <'opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli 

Trimitere» jsrhsxeijsata prin
Farmacistul A. iîIOLL,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnciilanlieii 9
Comande din provinciă se efectueză țilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit prei)aratele provtițute cu iscălitura și marca 
de aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
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Pi 'enunudrațmnuc ia. Gazeta Transilvaniei se potti face și remoî 

ri și când uia 1-ma și 15 a fiă cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc- 

ca espedarea se li-se tacă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneaă din nou s6 binovoiască a scrie adresa, 

lămurit și se arate și posta ultimă.

Administrat. „^2-
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


