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Reîntorcerea dela Berlin.
Er! la am6c|i a’a reîntors mo

narchs nostru din căletoria la Ber
lin în vechia sa capitală. Primirea 
simpatică și entusiastă, ce i-s’a fă
cut de cătră împăratul Wilhelm și 
poporațiuaea berlinesă, fiind sărbă
torit ca seniorul venerat între dom
nitorii statelor triplei alianțe, i-a lă
sat fără îndoială o adencă și plă
cută impresiune, căreia i a și dat 
viuă espresiune de repețite-orl în 
decursul Țilelor festive câte le-a pe
trecut în capitala germană. Abia se 
va fi odihnit însă puțin după lunga 
călătoriă, în palatul său delaSchon- 
brunn, și monarchul ârășl va fi fost 
împresurat de multe probleme și 
griji, ce-1 așteptau acasă.

Astăcb se deschide „Reichsrath“-ul 
din Viena și cu el se ridică din nou 
tote Gestiunile, ce aștăptă de ani de 
dile înzadar deslegarea lor, și se vor 
urni din nou luptele înverșunate din 
parlament și crisele, cu cari sunt îm
preunate.

In Budapesta se vor deschide 
delegațiunile, cari cu marile preten- 
țiuni, ce le va face din nou admi
nistrația de răsboid pentru înmul
țirea armatei și a flotei, vor nasce 
alte dificultăți, cari tote causăză în
grijire monarchului.

Inse nici asupra mersului lucru
rilor în Ungaria Majestatea. Sa nu 
pbte fi liniștit, căci ori cât de neted 
ar merge lucrurile de-ocamdată în 
dietă, nu pbte fi îndoială la curtea 
din Viena despre aceea, că și aici 
popbrele numai mulțumite nu sunt. 
Ori cât de favorabile, ba chiar stră
lucite ar fi raporturile, ce le pri- 
mesce Majestatea Sa dela consiliarii 
săi unguri despre „pacea, liniștea și 
mulțumirea", ce domnesce în țâră, 
totuși capul statului cu vechia sa es- 
periență va trebui să simtă, că nu 
pot fi oglinda fidelă a realității, 
căci minuni nu se pot întâmpla nici 

în Ungaria. Și ar fi o curată mi
nune, ca în timp așa de scurt, să se 
fi șters aprope cu totul caracterul 
poliglot în partea de dincoce a mo- 
narchiei.

Tocmai acum cu ocasiunea că
lătoriei sale, Suveranul nostru a avut 
ocasiune să facă o asămănare între 
imperiul german cu caracter națio
nal unitar și între Austro-Ungaria 
cu popărele ei atât de diferite. Și 
tocmai de aci a putut să-și ia din 
nou convingerea, că monarchia, ce 
o stăpânesce, numai printr’o sinceră 
și dreptă împăcare între tote popb- 
rele ei pâte să-și câștige și ea acea 
putere consolidată, care s’o pună în 
posiția de a emula cu împărăția ger
mană.

De asemeni gânduri va fi fost 
probabil cuprins Majestatea Sa în 
(jiua când s’a inaugurat monumen
tul împăratului german și regelui 
ungar Sigismund. împăratul Wil
helm anume a amânat festivitatea, 
acâsta a inaugurării pentru-ca să 
potă fi de față și înaltul său aliat. 
Dâr Majestatea Sa n’a luat parte la 
inaugurare, ci l’a trimis pe d-1 de 
Szcigyenyi să-l represente și unele 
voci unguresc! susțin, că causa prin
cipală pentru care monarchul nostru 
a absentat dela inaugurarea monu
mentului lui Sigismund ar fi fost 
considerațiunl față cu Cehii, cari au 
pe Sigismund în cartea lor nâgră, 
fîind-că a persecutat pe Hus și pe 
Husiți.

împăratul Austriei, spun aceste 
voci, nu pbte face tote câte plac 
regelui ungar și națiunei maghiare. 
El are diferite popbre și nu vrb se 
supere nici pe unul, er Cehii și așa 
nu’s încântați de visita dela Berlin, 
pentru-că așa cred, că ea avea să 
fiă semnalul, că în Austria din nou 
se va începe lumea germană.

Etă, în lumina acăsta plină de 
griji și probleme grave se presentă 
monarchia dualistă la reîntorcerea 

suveranului său din călătoria menită 
a strînge legăturile de alianță cu Ger
mania.

Situația guvernului austriac. O 
telegramă din Viena spune următorele: In 
cercurile politice de aici circulă soirea, că 
Gehii-tinerl, Slavii de Sud, partida popo
rală și alte grupuri ale fostei majorități, 
fac ca prin atitudinea lor să fiă sguduitâ 
posiția cabinetului Koerber. Se vorbesoe, că 
întru cât Cehii prin obstrucțiunea lor ar 
împiedeca predarea proiectului de lege a 
limbilor unei comisiuni speciale, cabinetul 
va trebui st dimisioneze. După alții retrage
rea cabinetului nu se va întâmpla, decât 
după-ce proiectul pentru investițiuni și 
provisoriul budgetar vor fi votate de par
lament. Cehii amenință cu cea mai energică 
obstrucțiune deja în prima ședință a „Reiohs- 
rath“-ului.

Din Bucovina.
HPetceet-i înclieiată.

Sub titlul acesta diarul „Deșteptarea1* 
scrie în numărul său dela 6 Maiti a. c. în
tre altele:

*) Dr. Obregia e alt medic primar al ospi
ciului.

Pacea ou guvernul e încheiată. De
putății români s’au împăcat cu presidentul 
Bourguignon. împăcarea acesta au făcut’o 
deputății în numele întregului neam româ
nesc din acâstă țâră. Ei au luat pe umerii 
și pe cugetul lor răspunderea pentru paoea 
încheiată.

Numai doi deputațl români n’au voit 
să-ai încarce ougetul cu povara unei răs
punderi atât de uriașe, de aceea au rămas 
neîmpăcațl și nemulțumiți cu presidentul 
Bourguignon și cu isprăvile acestuia.

Acești doi deputațl ai noștri sunt 
domnii Dr. George Popovici și Dr. Ian cu 
cav. de Flondor. Ceialalțl dearendul s’au 
împăcat. (Se vorbesoe că și bătrânul Dr. 
Țurcan merge umăr la umăr cu d-nii Popo- 
vici și Flondor. Când vom soi de bună 
sâmă, vom vesti pe loc).

Sfăturile și punerile la cale în trebile 
păcii încheiate s’au făcut în tăcere adenoă 
și în mod tainio, așa că nime n’a putut afla 
cele ce s’au petrecut între deputății noștri 
și baronul Bourguignon.

Am aflat numai atâta, că d-nii Popo- 

vicl si Flondor nu s’au putut împăca, ei 
au rămas și mai departe încredințați, că o 
împăcare cu un om ca d-1 Bourguignon 
nu-i ou putință, oăcl prea multe dovecjl 
avem că nu ni-a fost niol-odată binevoitor, 
ci din potrivă.

De ce să ne ținem acuma? Pe cari 
dintre deputății români să-i ținem de ai 
noștri, pe cei ce s’au împăcat, său pe d-nii 
Dr. George PopovicI și Dr. lancu Flondor, 
cari n’au voit să se împace?

Noi cerem cu tărie ca deputății ro
mâni să ne dee socotâlă amărunțită despre 
tote cele ce au pus la cale când au în
cheiat pacea. Voiam să vedem întru cât 
s’a pocăit baronul Bourguignon și oe-a fă
găduit că va face spre binele și bunaînțe- 
legere din Bucovina.

Cum voiesce domnul Bourguignon să 
tocmâscă cele ce le-a stricat când cu ale
gerile pentru dietă? Cum îșl întemeiază 
dumnialui gâna contra treioolorului româ
nesc? Cum va spăla el fața preoțimei nos- 
tre în care a scuipat în diua de 18 August 
a anului trecut? Cum va dovedi, că frații 
Branisce au trebuit să fiă isgonițl din Bu
covina? Scurt: tote, tote voim a le sci da 
cu bună vreme.

Domnilor deputațl! Țâra întrâgă e 
fârte nedumerită din causa păcii ce ați în
cheiat.... Puneți capăt nedumerirei poporu
lui. Sunteți datori să o faceți. S’a trecut 
vremea când poporul român din Bucovina 
niol habar nu avea de cele ce dereg depu
tății țerii. Astăcjl poporul nostru începe a 
înțelege cum se deapănă trebile pe lume 
și vai de oei ce vor fi prinși cu ocaua 
mică.

Așteptăm cu nerăbdare să gustăm și 
noi odată din rodele, ce le va aduce îm
păcarea cu guvernul. Etă a sosit timpul, 
oând baronul Bourguignon îșl pote arăta 
dragostea și bunăvoința sa față de popo
rul româneso. Arete acuma că-i omul drep
tății și al adevărului, dâoă pănă aouma n’a 
putut arăta.

*

Ca întregire la cele comunicate ieri 
cu privire la sistarea aparițiunei „Patriei" 
mai notăm, că personalul redacțional al aces
tei foi declară, că în intervalul pănă la 
reapariția ei va observa și el o „abstinență 
completă, nelucrând la alte foi eventuale de 
proveniență și cu tendin țe dubiâse".

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

0 visită la „Mărcuța“.
Omenii din tote timpurile și din tâte 

țările s’au îngrijit de alinarea suferințelor 
celor nenorooițl. Spitalele, ospiciile de in
firmi și de pelagroșl, asilele de bătrâni și 
de nâpte, aceste așezăminte de asistență 
publică, sunt tot atâtea dovedi de oaritate, 
tot atâtea semne ale iubirei de-apropelui.

România numără astădl 155 așeză
minte de felul acesta, cu un total de 8335 
paturi, și e de notat, oă e singura țâră din 
lume, care dă întreținerea in mod gratuit 
atâtor nenorooițl, tuturor bolnavilor de 
orl-oe naționalitate și confesiune.

Eforia Spitalelor civile din Bucuresol 
întreține din marea fundațiune Ghika-Can- 
taouzino, pe lângă oele cinci spitale din ca
pitală, și ospiciul de alienați „Mărcuța*  dela 
Pantelimon, care e și oel mai mare din 
țâră. In total avem în țâră patru spitale 
de alienați, și anume „Mărcuța*  ou 480 pa
turi, „Golia" la Iași ou 100 paturi, „Ma- 

dona-Dudu*  la Craiova cu 79 paturi și al
tul la Mănăstirea Neamțu cu 60 paturi, tote 
întreținute din fundațiunl particulare.

In Zilele treoute, însoțit de oâțl-va 
amici, mi-8’a dat ocasia să visitez „Măr- 
cuța*.  O pană cât de măiastră și nu pâte 
descrie în culori destul de vii impresiile, 
ce ți-le dă vederea atâtor ființe nenorooite. 
Eu n’am pretenția să fac literatură și de 
aceea mă mărgineso a scrie numai, ce am 
văZut.

Marele ospioiu de alienați „Mărcuța" 
e situat pe șosâua Pantelimon, cale de y2 
âră din Bucuresol. Din depărtare se ză- 
resce vechia biserioă a ospiciului cu zidu
rile roșii, dărăpănate, ruinate, cari par’că 
îți amintesc traiul celor ce locueso aZl în 
jurul ei.

In câte-va .minute suntem la porta 
principală.

In fața ospioiului e o grădină mare, 
frumosă, bine îngrijită, unde oei mai puțin 
bolnavi sunt lăsațl liberi să-și facă preum- | 
blarea Zhnlc&- Un fluerat lung, ascuțit 
anunță sosirea nostră.

Internul de gardă ne primesce ou 

multă amabilitate și se oferă a ne conduce 
în interiorul ospiciului. Ne recomandă să 
fim calmi, să vorbim cu ei prietinesoe, oa 
să nu înfuriăm pe vre-unul.

Intrăm pe pârta a doua.
In curte erau vre-o 20 de inși. Uni

forma lor de colâre cenușiă, pe cap bo
nete de aceeași colâre, fețele palide, ochii 
turburi cu privirea vagă, pierdută, rătăcită, 
— tote, tote îți insuflă groză și compăti
mire. Ne întâmpină un Ovreu bătrân, ou 
favorite albe, un tip de pungaș, care — ne 
apune internul — totă Ziua umblă de colo 
pănă colo după doctori, după interni, după 
servitori. Nu se face nimic neoontrolat 
de el.

— „Vă recomand pe d-1 Rosenthal!" 
ni-’l presentă internul.

— „Ehei, bine ați venit!" —se adre- 
seză el nouă. — D-vâstră voițl să visitațl 
balamucul ? Haideți să vă oonduc eu. Aici 
vedeți tot felul de nebuni. Da oel mai 
mare nebun scițl care e ? Doctorul Sutzu*) !“

— „E alcoolic — De spune internul

*) Dr. Sutzu e medic primar al ospiciului. 

— are dese accese de furii și. atunci îl pu
nem în cămașa de forță. AZl e liniștit".

Tot în ourte era un copil de vre-o 
15 —16 ani, un idiot, imbeoil, oare are 
forte dese aooese de furii. „A rupt pănă 
acum 75 cămăși de forță" ne spune inter
nul. îmi cere un ban. Eu îi dau un frano. 
II ia, îl mirose, scuipă și îl arunoă jos. 
„Pfui, du-te dracului jidane!"

— „Dă-i un ban!" Zi°e Rosenthal.
Ii dau un gologan, pe care după-ce ’1 

mirosă, îl pune în buzunar Z’cend : „Ăsta 
e bun".

Intrăm în săli.
O curățeniă esemplară. pretutindeni, 

deși olădirea e vechiă. ^„Secția furioșilor*  
de o parte, „secția liniștiților*  de altă parte.

In paturi erau puțini, cei mai mulț! 
fiind prin curți și prin grădină.

In primul pat un Ungur sta ghemuit 
cu plapoma trasă pe cap.

— „A venit Ilie Obregia, a venit Ilie 
Obregia!" îi strigă internul*).
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Serbările din Berlin.
Sărbările aranjate în capitala germa

nă. din incidentul proclamării majoremtății 
principelui moștenitor german, s’au încheiat 
Duminecă sâra. Etă cele ce s’au întâmplat 
în oursul dil®’ de 6 Maiîi:

Desvelirea statuei Sigismund. La 
8 âre a. m. s’a desvălit în Siegessallâ sta
tua fostului împărat german și rege ungar 
Sigismund. Au asistat la actul de desvălire 
împăratul Wilhelm, prinoipele moștenitor, 
și prinoipii Prideric Eitel, Adalbert, Wil
helm August și Oscar. A mai asistat amba
sadorul austro-ungar de Szogyenyi, mare
șalul curții Eulenburg, secretarul de stat 
Biilow, șeful oancelariei cabinetului Luca- 
nus, primarul orașului Berlin și câțl-va mi
niștri. Monarchul nostru n’a fost de față la 
desvălire, și încă, pe cum se susține, din 
motive politice. Cu ocasia desvălirei nu s’a 
ținut nici o vorbire.

Actul proclamării majorenității era 
așteptat cu neastîmpăr. Des de diminâță 
lume imensă curgea spre palat. In curtea 
palatului cânta musica cuirasirilor de gardă. 
Prima oompaniă a regimentului de gardă 
venise ou stindard și musică. înainte de 
ora 11 sunet de clopote avisară începutul 
sărbării prin servicii! divin, săvîrșit în ca
pela palatului, unde într’aceea se adunară 
somitățile invitate. La altar ocupară loo 
preoții, alături stătea stegarul regimentului 
de gardă, lângă el doi ofițeri. La stânga 
se afla postată prima companiă a regimen
tului cu arma la pioior. De-a stânga altaru
lui ocupa loc corpul diplomatic, apoi re- 
presentanții estraordinarl ai domnitorilor 
străini, membrii consiliului federal, oficerii 
străini și delegații regimentelor străine și 
germane. Vis-â-vis de altar ocupau loc ca
valerii ordinului vulturului negru, între 
ei contele Goluohowski; apoi generalii și 
admiralii, miniștri și personele princiare 
cu suitele.

Majestatea Sa Francisc Iosif întră în 
capelă conducând la braț pe împărătâsa 
Augusta] împăratul Wilhelm conducând pe 
marea ducesă de Baden etc. După Maj. Sa 
Erancisc Iosif și împărătâsa, urmau micii 
principi imperiali, moștenitorul de tron 
italian etc.

După întrare principele moștenitor ger
man ooupâ loc dinaintea altarului între îm
păratul și împărătâsa. La stânga sta mo
narchul nostru.

Corul întonâ o oântare, după care preo
tul de curte Dryander vorbi despre urmă- 
târea cjicere din scriptură: „Să teîntărescl 
și să fi om. Și să păzescl moștenirea Dom
nului tău Dumnezeu, ca să umbli pe căile 
lui, să ai spor în tote ce lucrezi și pretu
tindeni unde te întorol®.

El sfîrși vorbirea Zicând : „Gândesce-te 
la devisa marelui principe electoral: Pro 
Deo et pro popolo. Așa să faci jurământ pe 
vechiul steag prusian®.

După intonarea unei cântări religiose 
se aucji de-odată sunet de trîmbiță și răpăit 
de tobă. Urma adecă depunerea jurământului. 

Primul colonel al regimentului de gardă 
păși dinaintea altarului cu stindardul pri
mului batalion și plecă stindardul. Lângă el 
erau generali Boeck, Pallach, Kassel f Hloltlce. 
După-ce plecă înainte și împăratul Wilhelm 
principele moștenitor îșl ridică drâpta spre 
jurământ, âr mâna stângă și-o puse pe 
steag, Prim-adjutantul împărătesc recită ju
rământul steagului, pe care principele îl 
recită și el cu voce înaRă. împăratul etrînse 
apoi mâna principelui, îl sărută de donă- 
orl pe față, âr principele sărută mâna îm
păratului. Musioa îutonă imnul lui Wilhelm 
de Nassau și în Lustgarten s’au dat salve 
de ondre.

După depunerea jurământului, s’au 
retras cu toții părăsind capela și mergând 
la palat. Aici s’au primit gratulațiunile,
după care s’a dat un dejun de 38 tacâ-
muri.

La 7 ore săra e’a dat un prânZ de
gală în sala albă a palatului. Și ou ocasia 
acâsta s’au schimbat toaste între Majestă- 
țile Lor împărații Wilhelm și Francisc 
Iosif.

Plecarea nionarchului din Berlin a 
urmat în aceeași cji la 10 bre sâra. La gară 
s’a presentat împăratul Wilhelm, principele 
moștenitor și alte persone princiare. Cei 
doi domnitori s’au despărțit estraordinar 
de cordial. S’au îmbrățișat și s’au sărutat 
de trei-orl. Când trenul plecă, strigări de 
„hoch® isbucniră din piepturile celor de 
față.

*
Drept moment remarcabil al aoestei 

întrevederi însemnăm, că contele Golu- 
chowski a conferit de mai multe ori cu 
secretarul de stat Biilow și cu principele 
Hohenlohe. Majestatea sa monarchul Fran- 
ciso Iosif a primit în audiență separată pe 
cancelarul Hohenlohe, cu care ocasiă s’a 
vorbit despre Gestiunile politice aotuale 
mai însemnate.

Sinodul eparchial aradan.
Arad, 7 Maid n.

Sâmbăta trecută s’a încheiat Sinodul 
din Arad, și în cele două ședințe din urmă 
cu maioritate de 30 s’a dat la ivâlă și s’a 
dovedit în mod oficial ceea-ce se scia de- 
altcum de mult.

La înoheierea ședinței din urmă adecă 
d-1 Petru Trufia, în vorbirea, cu care a răs
puns presidiului, a declarat, că prin sinodul 
actual, sâu mai bine dis, prin cele petre- 
oute în acest Sinod, s’a desâvîrșit agitațiunea 
înscenată în diecesa Aradului dela mdrtea me- 
tropolitului Boman încdce. Care va să Zicâ 
s’a dovedit prin rostul numitului domn, că 
agitațiunea de care vorbesoe a fost pusă 
la cale anume, ca să sootă în relief pe 
âmenii, cari în ședința din aceeași di de 
diminâță i-a pus in stăpânirea diecesei.

A fost ales de vioariu la Orade cu 30 
de voturi contra 20 bile albe d-1 Mangra. 
In consistoriul din Arad a fost ales refe
rent școlar R. Ciorogariu, âr de asesori 
onorari Boțoc, Vățan, Stefănuț, A. Rosa, 

Gerasim Serb ilegalul prot. al Belințului 
și alții, pentru-că sistemul a dorit, ca prin 
aceste alegeri să scie publicul, oă la Arad 
omenii, cari se laudă eu jertfe pentru bi- 
serioă, cu înțelepciune și chibzuială au nu
mai un singur scop: de a-șl validita inte
resele lor personali, și că aici la Arad 
biserica, după credința majorității, este 
numai pentru aceia, pe cari ei îi numesc 
„ai noștri®.

In aceste două ședințe s’a văcjut și 
adevăratul motiv, pentru care cunoscutul 
veteran V. Babeș șl-a depus mandatul, apoi 
motivul pentru mare d-nii Dr. Iosif Gali 
și Dr. Eugen Mocsonyi n’au participat la 
Sinod, âr d-1 P. Botariu a trebuit să-l pă- 
răsâscă în decursul sesiunei.

Pote să fie surprinzător pentru pu
blicul româneso, că după presiunile oficiale 
și după amenințări de tot felul, după res
pingeri de protocole fără motiv și după 
multe alte abusurl săvîrșite în alegerile si
nodali, acești omeni n’au putut să ajungă 
a ave pentru ei, decât numai numărul de 
30, va să rjică jumătate din membrii si
nodali.

Tot în ședința din urmă s’au votat 
budgetele ambelor consistorii în sumă oam 
de 130,000 de corone, ca și câud ai bate 
în palme, ridicându-se la tâte fondurile su
mele cu cari contribuesc la acoperirea bud
getului ; o chivernisâlă acâsta a averii bi- 
sericescl, care semnalâză sistemul nou în 
adevărata ea lumină.

Pentru ajungerea acestui scop se vede, 
că de astă-dată nu s’a mai ținut soootâlă 
de prevederile cuprinse în conclusele an- 
teriore sinodali, ca din venitul fondurilor 
diecesane să se întrebuințeze pentru susți
nerea consistoriului 3 părți din 5, âr 2 
părți din 5 să se capitaliseze. Comisiunea 
epitropâscă cu adevărat a motivat acesta, 
că „din necesitate® și „pentru acum® și n’a 
amintit nimic, că budgetul se pâte echi
libra, dâcă se vor încassa regulat contri- 
buirile dela comune și restanțele, cu cari 
datoresc comunele fondurilor în contribui- 
rile diecesane.

*
Ou privire la soirea adusă de „Buda

pest Hirlap® și înregistrată cu reservă și 
în numărul nostru de erl, oă sinodul din 
Arad ar fi luat ou privire la șcâlele ro
mâne din diecesă hotărîrea de-a se cere 
ajutor dela stat pentru ridicarea nivelului 
lor etc., ni-se comunică aql din partea d-lui 
profesor V. Goldiș, raportor al comisiunei 
școlare sinodale, că nici densul n’a făcut 
vre-o propunere, nici sinodul n’a luat vre-o 
hoiărîrc de felul acesta.

Sinodul diecesan din Caransebeș.>
Tote ședințele Sinodului au fost pre- 

sidate de Preacuvioșia Sa d l archimandrit 
Filaret Musta, fiind P. S. Sa indispus fi- 
sicesce.

Au fost presențl la sinod 43 deputațl, 
verifioațl însă au fost 56.

Din raportul general al Consistoriului 
diecesan oa senat biserioeso, se vede, că 
numărul total al credincioșilor din diecesă 
a fost în an. 1899 de 387,769, mai mult cu 
860 suflete ca în 1898. Numărul botezaților 
a întrecut pe al răposaților cu 2560, s’au 
cununat în cursul anului 1899 părechl: 
2769, mai mult cu 431 ca în anul prece
dent. Pe teritoriul diecesei s’au aflat case 
locuite de credincioși români gr. or. 72,169, 
mai mult cu 541 ca în anul precedent. Co
munități matre biserieesci 320, filii 39; 
biseriol 330; paroohii 385.

La propunerea comisiunei finauoiare, 
al cărei referent a fost d-1 Virgil Tomiel, 
sinodul a primit preliminarul pe an. 1901 
cu 71,013 cor. venite și 71,222 cor. spese, 
având a-se acoperi deficitul prin econo- 
misărl.

Se primesce propunerea Consisto
riului privitâre la modificarea statutelor fon
dului de pensiune al funcționarilor consisto
riali și al profesorilor. Anume se fac mo
dificările următore:

Se mai institue o categoriă nouă pen
tru acei funcționari și profesori, al căror 
salar trece peste 700 fl., pănă inclusive 
1000 fl. Pensiunea maximală pentru aoâsta 
categoriă să se statorâsoă cu 700 fl. Er 
pentru funcționarii și profesorii, cari au un 
salar mai mare de 1000 fl , pensiunea ma
ximală să se urce la 1000 fl.

§. 20 se modifică astfel : I. Pentru 
funoționarii și profesorii, oarl au o dota- 
țiune mai mare de 1000 fl., și oarl prin 
urmare aparțin la categoria I., se stato- 
resce pensiunea minimală cu 500 fl., și 
maximală cu 1000 fl. și anume: după ser
viciu de 10 ani 500 fl., care pensiune fun
damentală la tot anul oresce cu oâte 25 fl. 
pănă la împlinirea celor 30 ani de serviciu, 
oând pensiunea va ajunge la suma maxi
mală de 1000 fl.

II. Pentru funcționarii și profesorii, 
cari primesc salar, oe treoe peste 700 fl. 
pănă insclusive 1000 fl., se statoresce pen
siunea minimală ou 350 fl., âr pensiunea 
maximală cu 700 fl.

III. Pentru funcționarii și profesorii 
cari primeso salar anual oe nu treoe peste 
700 fl. se statoresce pensiunea minimală 
de 200 fl., âr pensiunea maximală de 400 fl.

Consistoriul se însărcinâză a face pre
gătirile de lipsă pentru înființarea unui 
internat pentru pedagogi.

In ședința a 5-a ținută în 5 Maiti, 
care a fost oea din urmă, s’a restaurat 
consistoriul dieoesan pe-un nou period de 
trei ani, fiind aleși:

1) In senatul bis., asesor onorar: Dr. 
Traian Badescu. 2) In senatul școlar: Ase
sor referent (vaoant). Asesori onorari: An
dreii! Ghidiu, George Gaspar, Mihaiu Juica, 
George Pepa, Uie Curescu, Patrioiu Prăgă- 
lina, Titu Hațeg, Ioan Mar cu, George Mar- 
tinescu, loan Nedelcu. 3) In senatul epitro- 
pesc, asesor ordinar: Traian Barzu. Ase
sori onorari: T. Cioloca, Spiridon Șandru, 
Dr. Petru Barbu, Ioan Pinciu, T. cav. de 
Seracin, Al. Stancoviciu, Const. Burdea, Iu
lian Ianculescu, loan Budințari, -Ioan Topal.

— „Vă cânt®, și începe „In Iordan 
botezându-te Tu Domne“ eto.

•— „Și ăsta e alcooliou.
— „Ei, uite Christos!® striga Rosen

thal, arătându-ne pe unul, care trecea pe 
lângă noi cu un aer maiestatic.

— „Du-te dracului, Jidane, că te pun 
în cămașa de forță®, îi spune internul.

— „Nu pe mine, uite pe ăla, care 
spune, că el e Christos®.

Christos era un fost dasoăl, astăZl vic
timă a alcoolismului.

Intrăm în altă odaiă. Două paturi, o 
măsuță de nopte, pe oare era o călimară 
și un condeifi. Ăsta era tot mobilierul. Un 
om înalt, voinic, bine făout, sta răzimat 
de pat.

— „Bună Z'ua, domnule Caneli, dă-ml 
voiă să-ți present pe d-1 procuror, d-1 co
misar și martorii. Au venit să facă anchetă 
în causa furtului de aZl oâpte®, îl agră- 
esce internul.

Ne privi lung câte-va minute pe toți 
de-arendul, tipoi cu un gest teatral arătă 
ușa Zicând: „închideți ușa!“ Mai ceru să-i 

fim presentațl încă odată, apoi ne Zisa: 
„D-Vostră cunosoețl oașul, nu e nevoiă să 
vă mai spun nimio. Voi mulțumi aoeluia, 
care îmi va face dreptate®.

— „’Ml dai voiă să șed, d-le Caneli®, 
îi Z'se unul din noi, voind să se așeZe 
pe pat.

— „Mă rog, cu plăcere, n’ai decât să 
ceri o uniformă oa a mea și patul acela și 
așa e liberi®

Am rîs cu toții și ne-am retras. Afară 
ne spune internul, că acest Caneli a fost 
odată Z,arisk E internat de vre-o 5 ani. 
Are mania persecuțiunei. țlioe, oă nevasta 
lui e închisă de francmasoni în nisce cata
combe. Totă nâptea scrie, âr Ziua dârme 
pănă la prânZ, apoi iasă și îșl face preum
blarea prin grădină. Actualmente lucrâză 
la modificarea terminilor biserieesci.

In fundul altei săli un fost elev la 
șoâla de poduri și șosele. Ni se plânge, că 
nu pote să se odihnâscă. Oine-va îi pune 
pe sub pământ nisce sîrme de telegraf și 
de telefon.

— „Mi-am schimbat patul, dâr de 

gâba. Au săpat și ei pe sub mine și acum 
așâdă sîrmele pe sub pat. încolo sunt bine 1“

Eșim în altă ourte. Erau vre-o 20 și 
aoi. La râta dela fântână învârteau 6 inși 
Bă sootă apă. Ceilalți se duceau de oolo 
pănă colo.

— „Bine, mă Ioane, trâbă e asta ? 
Firea-i al draoului să fii 1“

Mă întoro și văd pe unul la spatele 
meu amenințând cu pumnii și țipând din 
oe în oe mai tare. începu apoi să plângă 
și să înjure.

— „Haideți, — Z’ce internul, — că 
să înfuriă. Ăsta e un criminal. A omorît 
pe altul. E alcoolic®.

Pe o portiță mică trecem la femei. 
Rosenthal vrâ să ne urmeze și aoi, dâr in
ternul îl opresce, amenințându-1 cu cămașa 
de forță.

In prima sală găsim o femeiă tînără, 
de vre-o 18 ani. E un tip de frumseță. 
— „D-șâră Wilhelmino, oe doresol ?“ o în
trebă internul în nemț°sce. Ceru un oreion 
și o bucată de hărtiă. — „AZl broșa mea 
îmi dă voiă să scriu®, Z'se ea-

El murmură câte-va înjurături și de-o
dată începe să țipe: „A, a, tolvaj, tolvajl® 
și da cu pumnii în drâpta și în stânga 
vrând să se apere.

Ceilalți 3—4 bolnavi aflători în sală 
nici nu se sinchiseau de strigătele Ungu
rului și stăteau impasibili în paturile lor.

— „E alcoolio și sufere de mania per- 
secuțiunei“, ne spune internul.

— „Asta așa strigă mereu, da îi 
trece11, complecta Rosenthal.

Intrăm în altă sală. 0 figură impo- 
santă de popă, cu o barbă respectabilă, în 
care câta-va fire albe nu se potriveau de 
loc ou etatea lui, ne atrage atențiunea.

— „Christos a înviat, părinte!“
— „Nu-i adevărat!®
— „De ce?“
— „Dâcă nu este“.
— „Aloooliou, ne șopti internul. Ală

turi alt preot.
— „Christos a înviat, părinte!“
— „Adevărat, că a înviat. Dați-ml 

un ban®.
— „Da ne cânți ceva?u
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Era condusă în tâte de-o broșă, pe 
<oare, firesce, o avea numai în închipuirea ei.

— „E isterioă — ne spune internul. — 
A înebunit în urma unui atentat de viol. 
E de curând aciu.

In fundul sălei o femeiă în verstă 
fuma. îșl ardea fața eu țigara și apoi țipa, 
punând vina pe alții.

Alături o altă femeiă alăpta un copil. 
J-l năsouse aeolo. N’am putut să-l vedem, 
căci ne spunea internul, că e forte furiosă. 
3E în stare să arunce cu copilul în noi.

Intrăm în altă sală, în oare găsim o 
fetiță hydrocefal și alta microcefal. Hydro- 
cefalul era surdo-mută. Microoefalul soia în 
■total vre-o 25 de cuvinte, dintre cariobiol- 
nuia mai des: „dă ml un ban.u

Am eșit în altă curte. Era plină de 
femei. Una îșl făcuse foc și să încăldia. 
Alta rupea bucăți de pâne și lovia cu ele 
pe o altă nenorocită, oare fiind în cămașa 
de forță nu putea să riposteze. Am trecut 
cepede printre eleși am întrat în o sală mare.

Ne ese înainte o Africană.
Fața ei nâgră ne atrase curioșitatea.

Representanța comitatului Bra
șov va ținâ adunarea ei generală ordinară 
de primăvară în 15 Maiu st. n. ourent, la 
9 6re a. m. în sala cea mare a Sfatului. 
Ședința comitetului permanent se va ținâ 
la 12 Maifi a. o. la 9 ore a. m.

Conferența interperlamentară. liltă 
programa lucrărilor acestei oonferențe, oare 
se va ținâ la Paris în sala ședințelor Se
natului din palatul Luxemburg, la 31 Iulie 
viitor: 1) Raportul asupra resoluțiunei cu 
Nr. 6 dela conferența din Cristiania. 2) 
Organisarea „Uniunei Presei11 pentru paoe 
și arbitragin internațional, după propunerea 
grupului Magyar. 3) Pacigenat (drepturile 
păeei în timp de răsboifi), după proieotul 
d-lui Caroles Descamps, senator. 4) Nu
mirea membrilor noilor consilii interparla
mentare. 5) Hotărîrea locului de reuniune 
a conferenței a Xl-a.

Petrecere poporală ardelenescă în 
Blicurescl. Ni-se sorie din BuourescI cu 
data de erl, 7 Maifi st. n.: Duminecă săra 
23 Aprilie st. v. (Sf. George) Sooietatea 
^Dealul-Cumetriei11 a Românilor din Vlă- 
deni (Transilvania), domioiliațl în Bucu
rești, a dat un mare bal popular în sala 
„Băilor Eforiei1* pentru sporirea fondurilor 
sale. Balul, grațiă activității deosebite, oe 
a desfășurat d-1 Mihail Stoenescu, oomer- 
eiant și președintele acestei societăți, 
precum și membrii comitetului, a suooes 
peste așteptarea tuturor. — A participat 
lume multă și șl-a petrecut vesel și admi
rabil pănă în cjorb de diuă. Soopul acestei 
societăți este ajutorarea membrilor ei în 
cas de bâlă și de morte, precum și spriji
nirea intereselor culturale naționale ale Ro
mânilor din Vlădeni, prin înființarea unei 
biblioteci poporale și a unei grădini de 
copii. Felicitând din suflet pe inițiatorii și 
fundatorii acestei nouă societăți ou un scop 
atât de frumos, le dorim prosperitate și 

’încoronarea activității lor în societate cu 
cele mai strălucite succese. — M.

Țarul Rusiei a plecat alaltăerl din 
Moscva la Petersburg.

Nenorocirea unui magnat maghiar. 
Br. Nicolau Josilca, unul din personagiile 
marcante din aristocrația maghiară, a oă- 
-cjut cailele acestea jertfa unei nenorociri. 
La 1 Maifi, baronul voind să se culoe, a 
răsturnat luminarea cu cămașa de nâpte. 
’Cămașa a luat foc, apoi întreg patul. Aju- 
târele i-au sosit prea târtjiu, căci flăcările 
au causat rane grave pe corpul baronului, 
care la 7 1. c. a și murit în sanatoriul 
Herozel din Budapesta. Br. Josika avea 
etatea de 76 ani și era fiiul mai în virstă 
.al romancierului ungur Josika Miklos.

Revolta țerănescă din Bulgaria a 
fost de-ocamdată suprimată. Soiri sosite 
din Rusciuc spun, oă s’a descoperit, că 
printre oei-ce proourau arme țăranilor erau 

și membri din comitetul macedonean. S’au 
găsit prin mai multe sate manifeste revo
luționare prin care poporul era învitat la 
lupta pentru luarea Maoedoniei. — In Rus- 
ciuo a fost dus un nou transport de ares- 
tanțî. Unii din ei declară, oă au fost puși 
la oale și că li-sau dat bani și arme. Ares
tările oontinuă. Din Sofia s’a dus la Rus- 
oiuc un judecător militar și altul civil, 
cari vor asista tribunalul marțial la jude
carea răsvrîtiților.

Poesiă primejdiosă. Din Valenoia 
se scrie, că în fâia „Progresso11 a apărut 
cjilele treoute o poesiă, din a oărei pricină 
70 de ofițeri s’au dus la Jativa, oa să câră 
satisfacția dela autor. Fiind că acesta n’a 
fost aflat, ofițerii au pătruns în tipografiă 
și au făcut pagr.be însemnate. S’a pornit 
oercetare.

Bulgarii fug în Serbia. Cerourile 
competente sârbe au fost informate, că 15 
familii bulgare, conținând 87 membri, au 
părăsit Bulgaria pentru a-se refugia în 
Serbia; ele au oerut prefectului districtului 
de a-le primi în Serbia. După afirmațiunea 
refugiuților, 40 alte familii sunt la st-.ția 
de frontieră lawor, unde s’au refugiat cu 
vitele și tot avutul lor.

Rlsboiul din Africa sudică.
Despre trecerea unei părți din armata 

englesă peste rîul Vaal se telegrafâză ur- 
mătorele :

Londra, 6 Maiti. Agenției „Reuter" 
i-se anunță din Warrenton cu data de 5 
1. c. că brigada lui Barton, la care apar
ține și generalul de diviziă Hunter, a tre
cut la Windsorton peste rîul Vaal. Burii au 
evacuat Windsorton și Klipdam și s’au re
tras spre nord. Generalul Barton persecută 
pe inimio.

Londra, 6 Maifi. Lord Roberts te- 
legrafâză eu data de 5 1. o. : AdI am ajuns 
la trei ohilometri depărtare de țărmul rîu- 
lui Vaal. Burii în mare număr țin ocupat 
celalalt țărm al rîului. Am atacat pe ini
mic cu foo de artileriă, ce a durat timp 
de trei ore, dâr n'am putut încă să forțăm 
trecerea. Intr’aoeea infanteria călărâță sub 
conducerea lui Hutton a înounjurat flancul 
drept al inimicului și a trecut peste rîu. 
Colâna lui Hamilton a împiedecat erl unirea 
celor două ooldne de resboifi ale Burilor. 
Cavaleria a făout un asalt în contra Bu
rilor, cari au fugit și au fost siliți să-și pă- 
răsesoă morții și răniții. Brigada lui Barton 
s’a încurcat acjl la Ruidan în luptă ou 
Burii și i-a alungat din posițiunile lor.

Londra, 6 Maifi. Hutton a trecut 
rîul Vet în mijlocul fooului de tunuri și 
pusei a inimioului. — La banchetul dela 
„Royal Academy11 dat ^a care a Par' 
tioipat și regele Svediei și Norvegiei, pre
cum și principele de Wales, ministru-pre- 
ședinte Salisbury a dat espresiune speranței, 
că deorece în Africa-sudică s’au început 
luptele decisive, orașul Mafeking va fi li
berat și răsboiul se va sfîrși înourând.

Corul rusesc național-vocal al 
nNadinei Slawiansky1*, care de câțl-va ani 
eonoertâză prin orașele mari europene, unde 
și-a câștigat un frumos renume musical și 
a produs în tâte părțile mare sensațiune, 
s’a produs aseră pentru prima-oră și îna
intea publicului brașoven. Am rămas în
cântați de originalitatea și prestațiunile ar
tistice ale acestui cor oonstătător din 35 
persâne și dirigiat cu fineță și prioepere de 
d-na Nadina Slawiansky. Programul oom- 
pus mai mult din cânteoe poporale rusesc! 
esecutate atât de corul vocal, cât și de or
chestra numită Balalaica, care și-a luat nu
mele dela instrumentul istoric rusesc cu 
trei corde (Balalaica) a produs viu interes 
și mare efecte Bărbații, femeile și copiii în 
costume naționale vechi rusesol erau gru
pați în jurul dirigentei Nadina Slawiansky, 
o aparițiune interesantă și impunătore, oare 
se distinge și prin marea bogățiă a costu
mului său. Cu o legeră mișoare a mânei 
ea dirige corul, susțiind tot-odată, pe lângă 
copiii din cor, întreg sopranul cu vocea ei 
cristalină și puternică.

E de neprețuit la acest cor profundul 
bas, ce s’a valorat atât de admirabil, pre
cum și întreg ansamblul vocilor, care prin 
fina nuansare și trecerea sublim scăriță 
dela forte la un minunat pianissimo, cum 
l’am audit cu deosebire în vestitul cântec 
nEi Uchnemu. Asemenea în ce privesce in- 
terpetrarea cântecelor nu se pote aduce, 
decât numai laudă corului, care are o pu
tere fermecătâre asupra auditorului.

Orohestra „Balalaica1* este și ea des
tul de originală și interesantă, deși instru
mentelor primitive, de cari se servesce, le 
lipsesoe farmecul tonurilor prime. De ad
mirat este tocmai pentru acâsta, oum Na
dina Slawiansky a putut reuși a forma un 
ansamblu atât de frumos cu aoeste instru
mente.

AdI, Marți, săra la 8 ore corul rusesc 
va da în cassa de oonoerte al doilea și ul
timul conoert în Brașov.

Convocare.
Despărțământul Făgăraș al Reuniunei 

învățătorilor români gr. cat. din Arohidie- 
cesa de Alba-Iula și Făgăraș îșl va țină 
adunarea de primăvară Duminecă în 20 
Maiu st. n. o. în școla conf. din „Cincul 
mare11 la care cu totă stima sunt invitați 
toți membrii acestui despărțământ, preoum 
și On. d-nl preoți oa directori școlasticl și 
toți acei domni, cari se interesâză de pros- 
perarea șcâlei poporale.

Program: 1) Diminâța la 8 âre 
participarea în corpore la serviciul divin. 
2) Constatarea membrilor presențl. 3) Des
chiderea ședinței. 4) Ascultarea esamenului 
de vară a șoolarilor gr. cat. din aoea co
mună. 5) DiBertațiunea „Casa părintăsoă și 
școla, și familiarisarea copiilor înoepătorl cu 
șc61a“, de Dim. Buliorea. 6) „Aprețiarea 
esamenului și a disertațiunei. 7) Inoassarea 
tacselor curente și restante, înscrierea de 
membri noi, precum și înoassarea abona
mentelor restante la „Foia șoolastică, ori 
legitimarea aohitărei acelora. 8) Cetirea și 

verificarea protocolului din adunarea tre
cută 9) Eventuale propuneri. 10 Defigerea 
locului și timpului adunărei viitore. 11) 
Designarea prelegătorilor și disertanților 
pentru adunarea viitore. 12) Alegerea unei 
comisiunl pentru verificarea prooesului ver
bal. 13) închiderea ședinței. 14) Sâra par
ticiparea la „producțiunea teatrală11 aran- 
giată de învăț, local cu tinerimea de-acolo.

Șincaveche, 1 Maifi 1900.
Ioan JPop, George Cosma,

președ. notar.

NECROLOG. Din Lechința de Mureș 
ni-se anunță decodarea veteranului proprie
tar Georgiu Ciaclan, întâmplată erl, Luni, 
în 7 Maifi n. c. la etatea de 70 de ani. 
Răposatul a fost și absolvent de teologiă. 
înmormântarea lui se va face mâne, Mier- 
ourl, în Lechința. ’L jălesc întristatul său 
fiiu Alexandru cu soția sa Laura năso. 
Brustur ca noră, văd. Anica Muntean născ. 
Ciaclan ca soră. —

Dumnezeu să-l odihnâscă în pace!
*

Funcționarii filialei „ Albinei1* au făcut 
tinărului lor coleg decedat V. Baboie o în
mormântare frumosă Sâmbătă d. a. Intre 
cununile, ce împodobeau cosciugul, se re
marcau două cununi frumose din flori na
turale, una dela funcționarii centralei cu 
inscripția: „Regretatului lor coleg11, a doua 
a funcționarilor filialei din Brașov cu ins
cripția: „Iubitului lor coleg11. Rugăciunile 
funebrale le-au îndeplinit doi preoți și un 
diacon. A asistat un public număros.

ULTIME SC1KL
Vîena, 7 Maiu. Majestatea Sa 

monarchul a sosit acjl la ora 1 și 20 
min. din Berlin. La gara de Nord 
l’a așteptat public numeros. Majes
tatea Sa a mers direct la Schon- 
brunn.

Londra, 7 Maiti. După sciri răs
pândite din isvor bur, liberarea Ma- 
fekingului e ca și fapt îndeplinit. 
Tot din isvor bur se vestesce, că 
comandantul Lemmer a fost prins cu 
3000 de Omeni la Wenterstream de En
gl esi'.

Londra, 7 Maiu. Generalul Ha
milton a ocupat Vynburg.

Atașatul militar svedian Allen, 
care din tabera Burilor urmăresce 
cu atențiune răsboiul, a visitat pe 
președintele Kruger, care i-a spus 
următărele: „Ce putem se facem 
noi, bieții Buri? 200,000 de EnglesI 
s’au ridicat contra năstră, și noi abia 
dispunem de 30,000 de luptători11. 
Allen spune, că afară de onore, Burii 
au pierdut totul, der totuși ei vor 
lupta pănă la ultima picătură de 
sânge.

Berlin, 7 Maiu. In cercurile di
plomatice de aici se afirmă cu totă 
hotărîrea, că regele Daniei, Christian, 
va abejice la tron în favorea moște
nitorului de tron Frideric. ■- .

Paris, 7 Maiii. La alegerile co
munale de erl, naționaliștii și monar- 
chiștii au avut succese frumose.

Vorbia franțuzesoe, nemțesce și puțin un- 
guresce. Ni-a cerut un ban, ni-a cântat, 
ni-a jucat un „csărdăs“.

In timpul ăsta se apropiâ de mine o 
femeiă tînără, îmi ia mâna și mi-o sărută. 
Ni-a sărutat mâna la toți pe rând și apoi 
s’a retras cu emereniă în un colț. Se apro
pia o alta :

— „Domnule, î-s gata hârtiile mele?u
— „Ți-le aduc îndată11, îi răspund eu.
— „Uite, stau de 4 ani aioia, de 4 

ani n’am văcjut pe maica mea. Vreu să 
merg și eu acasă, să mă mărit, să fiu și eu 
la casa mea“.,.

O altă femeiă stătea în pat și mă fixa 
mereu.

— „Domnule doftor, uite ăla grasu 
îmi plaoe !“ și mă arată pe mine. Toți rî- 
deau. Ea se uita la mine cu nisee ochi 
dulci, rugători și mă întreba:

— „Vii de seră ?u
— „Viu, da pe unde să întru ?“
— „Uite pe aici —și-mi arată o ușă, 

oare , da în grădină — da griji să nu te 
vadă cine-vau.

Am primit felicitările amicilor și am 
plecat.

In o celulă separată era d-na P., 
fostă profesoră. Ne primesoe ou un surîs 
grațios pe buze.

— „Mă iertați, că mă găsiți așa“. 
Era în pioiore în pat. Fusese o frumsețe. 
Adl abia un superb șir de dinți îți amin
tesc de dilele ei bune. E isterică și are 
mania grandorei. Ni-a vorbit pe un ton 
forte vesel o mulțime de obscenități. Ni-am 
retras repede. Am eșit ârășl în ourte.

— „Trimiteți-ml de mâncare. N’am 
mâncat de acjl diminâță; 48u dâcă nu-i 
adevărat!u

Un rîs isteric, un rîs, care te înfiâră 
însoția cuvintele ei. Printre gratiile feres
trei îșl arăta îno’odată șirul alb de măr
găritare.

Intrăm în altă curte.
O femeiă se repede la intern să-i 

oârpâscă o palmă. El o prinde în brațe, 
parând astfel lovitura. S'a liniștit îndată.

Una în un colț al curții stătea pe 
brânci, vorbia mereu singură și îșl făcea 

cruce. Alta îșl lipise două foi vercjl în 
obrazl, și-și pusese flori după urechi. Rîdea 
și bătea în palme când ne-a văcjut.

In prima sală o Unguroică stătea 
ghemuită în pat. Cum ne-a zărit, a început 
să țipe bătând ou pumnul în palmă: „Tâte 
rumune jure... eskuszik, eskiiszik!11

In altă odaiă d-na M., o frumosă bru
netă cu nisce oohl negri, mari, visători. 
Alături altă femeiă mai bătrână. Amândouă 
sunt „prinoese11. îșl așteptă acolo prinții.

La plecare eșim prin curtea bărbați
lor. Rosenthal ne iasă eră înainte și ne 
conduce forte politicos pănă la pârtă.

Birjarul ne întrâbă :
— „Sunteți toți ?“
Am mulțumit internului pentru bună

voința, oe ne-a arătat’o, și am plecat.
C»re mi-a făcut o mai adâncă im- 

presiă, care e mai demn de plâns și de 
compătimire nici acjl nu pot să-mi dau 
sâmă.

Bucuresd, Aprilie 1900.
A. Petra.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din EBrașov, 

se pot procura următorele cărți:

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 superidră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de GarpațI. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia“ este partea a treia din 
„Manual de agricultură*  al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia“ cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul seu în 
literatura română.

Tot dela Tipografia „A. Mureșianu" 
se mai pot procura și esemplare din par
tea I a Manualului; Aarologia seu „Agri
cultura generalău, 524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechîlia“ 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 sdu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea viteloru etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noifl, lucrarea pământului, semănături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gai
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul* , 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°. Pr.-țul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, 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 Reuniunei 
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 ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașifi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Mărci imperiale germane. . . 118.32l/2
London vista................................. 152.80
Paris vista...................................... 96.51

Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.10
Note italiene...............................91.—

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
G-albenI Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.- Vând. 19.04
18.80 Vând. 18.90
19.20 Vând. 19.29
11.20 Vend. 11.30

252.— Vând.
118.20 Vând. —.—
21.40 Vend. —.—

100.— Vând. 101.-

Avis!
Biserica rom. gr. or. din Herman 

dă în licitațiuDe publică spoitul ei pe 
dinăuntru.

Doritorii au a se anunța, even
tual presenta pănă în 4 (17) Maiu, spre 
ase informa de condițiuni la Oficiul 
parochial, aducând cu sine și mustre. 
Licitațiunea publică și eventualele 
oferte se vor pertracta în 7 (20) Maiii 
a. c. la 2 ore p. m.

Hărman (comit. Brașovului), 
in 2b Aprilie v. 1900.

(L—1). Comitetul parochial.

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%....................117.—
Renta de corone ung. 4%. . . . 92.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/20/0 • 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.50
Bonuri rurale croate-slavone , . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................163.75
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr...........................98.85
Renta de hârtie austr...........................98.50
Renta de aur austr................................ 116.90
Dosuri din 1860.................................  136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.76
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 737.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 731.25 
NapoleondorI...................................... 19.27

Nr. 4030—1900

PUBLICAȚIUNE.
Pentru stabilirea contribuției după 

urniătorele venite pe anul 1900.
După §§. 16 și 18 art. de lege XLIV 

din anul 1883 se aduce la cunoscința pu
blică, că On. Direcțiă de finanțe r. u. din 
loc a trimis catalogurile la oficiul de dare 
orășeneso pentru stabilirea dârei, și anume:

1. Catalogul repartisărei dărei de pă
mânt, care conține pe toți proprietarii de 
pământ.

2. Catalogul pentru darea după chi
ria caselor și împărțirea lor după categorii.

3. Catalogul dărei după câștig clasa 
I și II, conținând stabilirea dărei meseria
șilor, cari lucreză fără calfe; a calfelor de 
meseriași, diurniștl, servitori etc. cum și a 
proprietarilor de case și capitaliști din 
clasa II.

4. Catalogul contribuției după venit 
clasa IV, conținând pe toți aceia, cari sunt 
angajați cu salar anual, cum și amploiații 
de stat, municipii comunali și privați, ser
vitorii, cari au pensiă de grațiă.

3. Catalogul partidelor, cari sunt obli
gate la contribuția după interese de capi
tal și rente.

Aceste cataldge sunt puse la dispo- 
siția fiă-cărui contribuabil în decurs de 
8 adecă dela 7 Maiu pănă inclusiv
la 14 Maiu 1900 st. n. dela 8 dre pănă la 
12 ore a. m., la oficiul de dare orășenesc.

Contra sumelor de contribuția stabi
lite în aceste cataloga pot- rectra contri
buabilii și anume:

ă) Aoei contribuabili, cari au fost 
deja taxați cu vre-o dare din cele specifi
cate și anul trecut, în deours de 15 dile, 
adecă pănă inclusive 29 Maiu st. n 1900.

6) Acei contribuabili, cari pentru pri- 
ma-6ră sunt taxați cu vre-o categoria de 
contribuția. Din catalogele indicate în de
curs de 15 dile, dela diua în care li-s’au 
înscris în foia de dare sumele, ce au a 
plăti. Recursul este a se adresa la On. Co
misie administrativă prin On. Magistrat 
orășenesc.

Recursurile date după espirarea aces
tor termine se vor respinge, ca întârdiate.

Tot-odată se provocă toți contribua
bilii se se presente la oficiul de dare cu 
fdia de contribuția pentru a-se scrie în 
::oiă câtă contribuția au să plătdsoă.

Brașov, 30 Aprilie 1900.

1258.2—2. Oficiul de dare orășenesc.
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STOFE veritabile de Brîin.
Un coupon de metri 3.10 Iun- [ fi. 2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn | n- (:- ■ "
plet roc, pantaloni și qiletca | J’

costă nusnai | j

6.— și 6.90
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mai bună 
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loi te fină
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Un coupon pentru costum de salon fii. IO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică do postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
— ssa Mostre gratis și franco. -"3® Liferajie conform mostri se garanteză. ebh — 

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

11 R11 3 @ SB

La tragerea loteriei de clasă, priv. r. ung. 
—= in 17 și 18 Sggai =— 

se capelă losuri cu prețurile originale 
l/ ’’ i

i__ M
12 cor. 6 cor- 3 cor. 1’50 fii.

ank und Wechselstuben-
Âctien-GesellscM

8ia !ercur“ B
Bossiapesta, V., Dorotheagasse 12.

0^' Numai în acesta colectură principală sau câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400,000 corone.

Pentrp a evita schimbări, atragem atențiune 'asupra cu
vântului „BANK“ din firmă.

Adresa telegramelor „MerCUrtajlk“ Budapest.

Sosirea si plecarea trmrilor do stat rog. nu. în Brașov.
Valabil din fi IVEaiu st. n. 1900.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad Ia ora 5-7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiîi la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. sdra.

Dela BucnrescI la Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. . 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2-18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9 27 min. p. m.
(din Maiu 15— 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la ora 10-14 m. sdra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Kezdi Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georgî, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6-48 m. sâra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10-4 m. sâra

(dela Sf George, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile;.

Dela ZernesciIn Brașov (gar. Bartolomein).
I. Trenul mixt la ora 7-2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 8T8 min. sâra.

Dela Cinc-Gliimes la Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m.
III. Trenul mixt la era 6-48 min. sera
IV. Tr. mixt la ora 10'04 min. sdra

(din Palanca dela Iul. 1 — J5 Sept în tote 
să bătorile).

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. aocel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m..
III. Trenul de pers, la ora 7-48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la dra 10-26 min. sâra. (Arad>

Reia Brașov Ia Bucmesci:
I. Trenul de persone la dra 3-55 m. dim

ii. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la dra 5-14 m. dim. (dela Arad)..

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim., 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3-20 min. n6ptea. v>-

II. Trenul mixt la dra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3-15 m. p. ru

lare legătură cu linia T. șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomein)»
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.
III. Tr. mixt, la dra 9-30 min. săra.

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

ii. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la bra 3T5 min. p. me.

„Gazeta Transilvaniei*  cu numărul ălO fii. se vinde
la librăria Nic. 1. Ciurcu și la Eremîas Nepoții.

-V I S-
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîm b 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonâză din nou s6 binevoiască a scrie adre.-a. 

ltaurit și «5 arate și posta ultimt. Admjnistraț. Gaz. Țrans.«

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


