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Născocire de nouă delicte.■a

Odată porniți pe povîrșnișul pe
riculos al măsurilor escepționale, prin 
cari voesc a lega fedeleș naționa
litățile, ca se nu mai potă dice nici 
cârc, șoviniștii unguri nu se mai 
pot opri în loc. Declarațiile, ce le-a 
făcut ministru-președinte cu privire 
la direcțiunea sa politică față cu na
ționalitățile, ori cât de mult s’a 
părut, că ar intenționa o tratare mai 
dreptă și mai echitabilă, sunt din 
contră interpretate așa de cătră cei 
ce-1 încunjură, ca formând basa și 
îndemnul de a strînge și mai mult 
curelele menite a face imposibilă în 
viitor orl-ce mișcare de aperare opo- 
sițională a popdrelor nemaghiare.

Pe când între legislatorii unguri 
de tdte partidele și nuanțele se lă- 
țesce tot mai mult o atmosferă plină 
de miasmele unor stări putrede, ce 
deja au dat nascere unui șir întreg 
de afaceri politice și personale, cari 
produc sensațiunile d’lei, pe atunci 
în capetele lor sucite și înfierbân
tate se coc none proiecte, ce urmă
resc scopul amintit. E adecă vorba 
de un proiect al ministrului de jus- 
tițiă, de a Introduce în codul penal 
unele noue delicte „moderne11, cari 
pot privi numai naționalitățile. Se 
fiice, că în curând ministrul va con- 
chema o anchetă, spre a-i presenta 
acest proiect, care conține următo- 
rele disposițiuni:

„Cel ce fără permisiunea guver
nului unguresc cere, sâu primesce 
dela o societate ori personă esternă 
sprijin material pentru scopuri bise
ricesc!, școlare sâu de naționalitate, 
este a-se pedepsi cu închisore pănă 
la o lună și cu amendă pănă 
la doue sute florini". Altă disposițiă 
propusă fiice: „Cel ce va lua parte 
la reuniuni, întruniri, cortegîuri și 
festivități din străinătate, al căror 
scop ar fi de a deștepta ură în con
tra unei instituțiunl de stat ungare, 
în contra vre-unei naționalități, clase 
sâu confesiuni din Ungaria11, este 
a se pedepsi cu închisore de stat 
pănă ia sâse luni și cu amendă pănă 
la cinci sute de florini.

La prima ochire găsim în aceste 
proiectate măsuri, sâu „delicte mo
derne11, cum le fiic unele foi ungu
resc!, spiritul ce trece ca un fir roșu 
printr’un șir de legi și ordonanțe de 
mai înainte. Așa în legea pentru în
tregirea salariilor învățătorilor, apoi 
în legea pentru întregirea venitelor 
preoțesc! și în mult discutata ordo
nanță polițienâscă, care supune pe 
preoții ajutorați de stat puterii dis
ciplinare a ministrului, în cari tote e 
vorba de delictul „direcțiunei duș
mane statului".

Ori și cine, care a urmărit acâsta 
introducere a spionagiului celui mai 
miserabil față cu bărbații, car! ser
vesc imediat interesele scâlei și ale 
bisericei naționalităților, va înțelege 
unde bate noul plan, sâu proiect 
lansat în publicitate cu atâta cute
zanță.

Aici nu mai e și nu pdte fi 
vorba de luarea unor măsuri de 
prevențiune pentru pedepsirea fap

telor comise în contra seu în detri
mentul statului și a instituțiunilor 
sale, căci tdte aceste prevențiuni 
sunt luate deja în tote direcțiunile 
în codul penal, așa că nu mai este 
lipsă de nici o disposițiă deosebită 
în apărarea acestor instituțiunî, sâu 
a naționalităților, classelor și con
fesiunilor, în contra cărora s’ar agita 
cumva dinafară.

Dâcă în adevăr proiectul minis
trului de justiția, publicat de foile 
unguresc!, este luat în serios, atunci 
scopul nu este de a urmări faptele 
ce ar putâ să strice statului și insti
tuțiunilor lui, căci în privința acâsta, 
cum am c|is, codul penal prevede 
tote cașurile posibile, ci acest scop 
tinde a Introduce și a completa, tot 
mai mult sistemul inchisitorial și po- 
lițial de stat în contra desvoltărei 
naționalităților.

Ce este însă mai curios și bă
tător la ochi, tote acestea se plă- 
nuesc motivându-se cu însăși de
clararea ministrului-președinte Szell, 
că trebue să se completeze construi
rea statului național maghiar. Pen
tru a dobândi acâsta, șoviniștii dela 
putere cred și-șl închipuesc, că cu 
asemeni măsuri ridicule vor putâ să 
facă se înceteze orl-ce mișcare na
țională în sînul poporelor țărei.

Nu seim, ce să compătimim 
mai mult, trufia nesocotită, ori 
patima răutăciăsă și 6rbă, cu care 
proced cei ce umblă a delătura și 
omorî cestiunea naționalităților cu 
mijlocul suspițiunilor, spionagiului, 
denunțărilor și al măsurilor poliție
nesc! interne și internaționale.

Fiumanii la Szell. Alaltăerl îna
inte de amâcjl o deputațiune de FiumanI 
(32) în frunte cu expodesta Dr. Mihail 
Maylănder, a fost la ministru-președinte 
Szell. Conducătorul deputațiunei, contele 
Teodor Batthany, presentând deputațiunea, 
a mulțumit mai întâii! ministrului-președinte 
pentru vorbirea, ce a ținut’o la cameră în 
oes.tiunea fiumană, vorbire, în care Szell 
i-a asigurat, că li-se vor respecta dreptu
rile garantate în statute. Accentua apoi fi
delitatea Fiumanilor față de „statul ma
ghiar" și ruga în fine pe ministru să faoă 
a-se prescrie nouele alegeri pentru consiliul 
comunal.

Ministru-președinte Szell răspunzând 
Zise, că se bucură, că Fiumanii au mers la 
el. Densul nu tratâză, niol nu pacteză cu ni
meni, nu recunâsce partide și grupuri în 
Fiume, ci numai o poporațiune a orașului. 
Sub o singură condiția, se pote face înțe
legerea : Fiume și factorii normativi ai po- 
porațiunei să se pună pe punctul de ve
dere singur leal și coreot, care nu cunosce 
tocmdlă din punctul de vedere al suvera
nității de stat. Continuând, în limba ger
mană, Col. Szell Z>se, că el cere garanții 
dela Fiume pentru o resolvare cu succes 
a cestiunei, căci fără astfel de garanții nu 
va face pași mai departe. Garanțiile aoeste 
le cere cu privire la respectarea în viitor 
a suveranității statului ungar pe tâte tere- 
nele, căci numai pe basa acâsta se pâte 
vorbi despre o soluțiune a cestiunei Fiume.

După primire, ministrul a dat mai 
întâii! mâna cu Maylănder, cu care mai 
târZiu a avut o convorbire privată. Depu
tațiunea s’a reîntors erl la Fiume.

Peregrinagiul „Maghiarilor greco- 
catolici.“

Cu mare alaiii și sgomoo au plecat 
Duminecă din Budapesta 480 de peregrini 
așa Ziși „Maghiari greco-catolicl11 la Roma 
sub conducerea episcopului rutân din Eper- 
jes I. Valyi și a membrului din camera 
magnaților Eug. Szabo.

Ei merg la Roma c’un scop de mult 
mărturisit, pentru realisarea căruia ani 
de-arendul au făcut cea mai temerară agita- 
țiă: vrâu adecă acești peregrini, în mare parte 
renegați ruteni, să storcă dela scaunul papal 
concesiunea de-a introduce limba liturgică 
maghiară în biserică. Afară de acesta se 
Zice, că ei vor să mai atragă atențiunea 
Papei ia „trista împrejurare", că Ciangăii 
romano-catolicl din Moldova și de prin Bu
covina îșl pierd religia și limba și se pus- 
tiesc, contopindu-se în altă rassă.

Convoiul acestor peregrini îl formeză 
nu numai bărbați, ci și femei. Au plecat 
în trei grupuri și vor sosi, probabil, afil în 
oetatea eternă, unde îi aștâptă episcopul 
rutân Firczalt din Muncaciil, care a plecat 
cu o di mai înainte. Se află printre ei 
preoți (renegați ruteni), învățători, notari, 
medici, industriași, universitari, privatierl, 
jufil de oero și tribunal, solgăbirăi și câți 
toți, dându șl numele de representanțl ai 
Maghiarilor greoo-catolicl din Ungaria. Au 
pornit la drum cu speranța, că Roma îi 
va primi cu brațele deschise și nu numai 
va da ascultare „dreptului lor postulat", 
oum fiic ei> oi sf. Scaun se va declara gata 
a-le satisface cererea.

E ourios, că combatanții pentru „pos
tulatul" introducerii limbii liturgice ma
ghiare mereu se provocă la faptul, că Ro
mânilor uniți li-s’a garantat dreptul limbei 
liturgice române dela unire, sub Atanasiu, 
și se provâcă la acesta, ca la o dovadă, că 
și Maghiarii, recte renegații greco-catolicl, 
au dreptul de-a pretinde canonisarea lim
bei ungurescl în biserică, căci de nu Ji-se 
va da acest „drept", ei sunt espușl peri- 
culului de a-se rusifica, ori valahisa și în 
cel mai ' bun cas vor ajunge să fiă scoși 
din biserica lor „străbună".

Și mai curios este, că, probabil, unul 
din sînul peregrinilor maghiari, publică în- 
tr’o foiă ungurâsoă din Peșta un articol, în 
oare spune între altele — de sigur ca să 
facă presiune asupra cercurilor guvernului 
și să alarmeze șovinismul, — că în împre
jurimile Debreținului scolele maghiare de
vin daco-române (? !), căci Maghiarii greco- 
oatolicl fiind isgonițl din biserică, nu pot 
influința nici asupra șcâlelor. Dâr „patrio
ticul" autor merge, și mai departe ; el nu 
învîrte spăriătârea numai cătră cei din 
Budapesta, ci o întorce și cătră Roma și 
Zioe, oă scaunul papal numai între două 
pâte să alegă: ori să recunâsoă dreptul 
limbei liturgice maghiare, ori de nu, s£ in
terzică și limbei române dreptul în biserică.

Ar fi o risipă de vorbe, dâcă am mai 
oontinua să arătăm și mai precis asupra 
scopului infernal, ce-1 urmăresc aoeștl „pe
regrini" în frunte ou. episcopii ruteni din 
Munoaciti și Eperjes, cari s’au oonstituit 
în bun material pentru tendințele maghia- 
risatorilor. Rămâne însă să se vadă, ce va 
deoide Roma. Afla-va ea, că e în interesul 
bisericei, ca prin astfel de apucături să fiă 
ridicat pe altarele Sonului idolul maghia- 
risării ?

Bulgaria independenta? Lui „Koln
Ztg." i-se raportâză din Londra:

„In cercurile bine informate de aici se 
confirmă soirea, că în Peninsula balcanioă 
se pregătesc mari evenimente. Bulgaria 
îșl va proolama cât mai curând indepen
dența, âr principele Ferdinand va lua titlul 
de rege."

Soirea aoâsta o confirmă și corespon
dentul dela Viena al amintitului Ziar, adău
gând, că principele Ferdinand umblă acum 
să câștige consensul Rusiei pentru a lua 
titlul de rege. Rusia ar și fi aplicată a-șl 
da consensul, dâcă principele va permite 
rusificarea armatei bulgare.

Nici guvernul din Viena nu s’ar opu
ne împodobirei principelui bulgar cu co
ronă regală, dâcă prin asta s’ar urmări 
numai scopul de a se întări și desvolta in
dependent Bulgaria, dâr în Viena politici- 
anii sunt de credința, că titlul de rege al 
Bulgariei stă în conflict cu pactul dela Ber
lin și oă în cestiunea acâsta cuvântul ho- 
tărîtor îl are Sultanul.

Răsboiul din Africa sudică.
Situațiunea pe câmpul de luptă.

Deja la finea săptămânei trecute se 
vestise, că Burii se pregătesc a apăra 
Bloemfontein, oapitala statului Oranje. In 
2 Martie n. armata puternică a lui Roberts 
a plecat dela Paardeberg spre ost la Ost
fontein, dâr deja atunci se vestise, că spre 
nord-ost dela Ostfontein tăbăresc 6 — 6000 
de Buri, pe un munte de pe țărmul rîului 
Modder.

Telegramele mai nouă, ou data de 5 
Martie, aduc soirea, că acei 6000 de'Buri 
sunt numai o avangardă mai mică, âr la 
spatele lor stă Joubert cu întrâga armată, 
ce șl-a retras’o dela Ladysmith. Armata lui 
Joubert se află la Abrahamslcraal, situat la 
confluența rîurilor Kraal și Modder, oam 
30 ohilometri dela Ostfontein, unde se află 
cartierul principal engles. Așa-dâr Joubert 
vrâ să aștepte aici pe EnglesI în drumul 
lor spre Bloemfoutein.

După soirile sosite în urmă,, genera
lilor buri li-s’au împărțit deja- rolurile. 
Burii oranjenl de sub conducerea gene
ralilor De Wette și Delarey stau mai aprope 
de Ostfontein, ei vor avâ așa-dâr de a-se 
măsura mai întâiii cu B,oberts. La spatele 
lor stă Joubert ou grosul armatei trans- 
vaaliene. După tâte calculele, se va da 
prin urmare o mare luptă înainte de ce 
Englesii ar ajunge la Bloemfontein, pe 
care Burii vor să-l apere cu orl-ce preț, 
de6re-ce la cas când Englesii ar ocupa acest 
oraș, ei ar pune mâna pe linia ferată din 
Capland, care dela Bloemfontein prin Nor- 
valspont duce direct la Rensburg.

Retragerea Burilor.

Despre retragerea Burilor din Cop
land, se anunță din Dordrecht următorele: 
Englesii au ocupat posițiile Burilor. îm
prejurimea orașului Rensburg e pe deplin 
evacuată de Buri. Retragerea aoestora s’a 
întâmplat norooos. Burii au trecut peste 
rîul Oranje și pe când o parte din ei s’a 
retras spre Bloemfontein, o altă parte a 
rămas la marele pod de peste rîu.

Agenția transvaaliană din Bruxella 
Zioe, că telegrama lui Buller în care acesta 
a anunțat, că Burii au suferit înfrângeri 
marl la Ladysmith, este o minciună. Despre 
o înfrângere nu pâte fi vorba, deore-ce 
n’a fost nici o luptă. Burii s’au retras sim-
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piu în oea mai bună ordine din posițiunile, 
ce le ocupau. Buller niol ideiă nu avea, 
că Burii se retrag, lăsând numai o mică 
trupă de 1500, care să dea de lucru En
gl esi lor.

Inimicii față ’n față.

Lui „Standard" i-se anunță din Ost- 
fontein cu data de 2 1. c.: Anteposturile 
nostre sunt numai la o depărtatre de 
chilometru de inimic, care ocupă un rând 
de coline spre sud dela rîu.

Scirî din Natal*

Din Ladysmith se vestesoe, că iscodele 
trimise au adus soirea, că în regiunea ora
șului nu se află nici un picior de bur. 
Vestea, că tunul „Long Tom" al Burilor 
ar fi în posesiunea Englesilor, nu se con
firmă.

Kruger a adresat un manifest cătră 
ofițeri și Buri, pe care îi provocă în nu
mele lui Dumnedeu, să fiă bravi și răbdă
tori, căol trecutul dovedesce, că Dumnedeu 
este cu ei.

Un membru al guvernului din Bloem
fontein a declarat, că Oranjenii sunt deciși, 
ca la cas de a fi învinși, să se retragă cu 
toții în Transvaal și să continue răsboiul 
pănă la ultimul picur de sânge.

Ce e cu Buller ?

La Londra a sosit alaltăerl noptea o 
telegramă de următorul cuprins:

„N’a sosit pănă acum nici o scire despre 
prinderea lui Buller".

Textul acestei telegrame este în limba 
germană următorul:' ^~Ober die Gefangen- 
nahme Buller's liegt bisher nichs vor".

O fâiă din Budapesta a făcut între
bare la Viena, că ce s’a întâmplat, și a 
primit răspunsul, că textul germaD al te
legramei spune cu ceva mai mult. Se pre
supune dâr, că cei din Londra au date 
positive despre pățania lui Buller, însă 
asupra împrejurărilor^ nu sunt în olar. Cu 
tote acestea soirea pare a nu fi verosimilă, 
după-ce se scie, că Burii s’au retras din 
Natal și din jurul Ladysmith-ului.

Fi-va pace?

Corespondentul din Washington al lui 
„Newyork Herald" anunță, că părțile beli
gerante au fost puse în cunoscința împre
jurării, că președintele Statelor-Unite Mac 
Kinley e gata a interveni ori când.

Agentul transvaalian din Bruxella 
Dr. Leyds a declarat corespondentului lui 
„World" din New-York, că Transvaalul e 
apleoat, oe-i drept, a pacta, însă numai pe 
basa independenței celor două republice. 
Președintele Kruger va respinge ori oare 
altă basă. Burii n’au causă de desnădăj- 
duire, oi dimpotrivă, capitularea lui Cronje 
îi va face și mai deciși și resignați. Dâcă 
Anglia nu va reounâsce independența Bu
rilor, ei se vor lupta pănă la ultima oon- 
secență.

„Partida revanșei^ în Francia.
Nu demult foia germană „Kolnische 

Zeitung" alarmase opinia publică din Ger
mania ou un articul, în oare avisa asupra 
unei primejdii, ce amenință paoea. ț)iarul 
din Colonia flicea, că în Francia e pe cale 
de a-se înființa o așa numită partidă a re
vanșei, oare șl-a pus ca țîntă apropierea 
Rusiei de Anglia, ruperea Austro-Ungariei 
și Italiei de Germania, care astfel isolată, 
să fiă în cele din urmă silită a retroceda 
Franoiei provinciile Alsația și Lorena. In frun
tea aoestei partide, cjicea fâia germană, va 
sta unul din stâlpii republicanilor francesl, 
președintele actual al camerei Deschanel, 
care conchetâză * ou șoviniștii francesl și 
care într’o vorbire ținută la Academiă, a 
accentuat problemele viitore ale Franciei.

Firesce, că alarma dată de „Kolnische 
Zeitung" a fost primită în multe cercuri 
germane ou âre care îngrijire, dâr ou tote 
acestea nu se lua prea în serios de cer
curile oficiăse din Berlin și Paris. S’a în
tâmplat însă, că Dumineca treoută De
schanel a ținut un nou discurs, la banchetul 
aranjat în onorea lui din incidentul reale- 
gerei sale ca președinte al camerei și ca 
membru al Aoademiei. Banohetul l’au aran
jat alegătorii săi în Nogent-le-Botron. Acest 

discurs faoe acum ârășl sensația dilei în 
Francia și Germania, și anumite cercuri 
vor să caute în el o confirmare a soirilor 
răspândite de „Kolnische Zeitung" despre 
un pretins pericul, ce ar amenința din 
Francia. Dâr să vedem de oe pote fi vorba.

La banchetul din Nogent-le-Rotron 
Deschanel a mulțumit pentru ovațiunile 
sinoere, oe i-se aduo, apoi declara, că se 
încrede neclintit in instituțiunile țSrii. 
„Avem o armată — (j'se ®1 — în jurul 
căreia s’ar aduna toți cetățenii, decă cineva 
ar cuteza să o atace. Artileria nășiră este 
cea mai bună din lume și încurând vom avâ 
și oele mai bune pusei. Avem un aliat 
mare și puternic, însă conducerea aface
rilor nostre publice reclamă o mai mare 
stabilitate".

Deschanel aooentuâ mai departe, că e 
mare necesitatea de un grup de bărbați, 
cari sunt omenii faptelor, în jurul cărora să 
se stringă toți politioianii representanțl ai 
patriei, ca în jurul unui stindard. Apoi 
sfîrși astfel:

„Să nu ne abatem dela acele mari 
probleme, ce răsboiele continentale din ju
mătatea a doua a veacului, ni-le impun, și 
să mergem mai departe pe drumul direot, 
ce duce la ținta ce ni-am pusa.

Din vorbele acestea ale lui Deschanel 
vor să scotă unii ou orl-oe preț „ideia re
vanșei" și înființarea partidei, care să lu
creze pentru realisarea ei.

— 23 Februarie v.

Legea rentei. M. Sa Regele Carol 
a sanoționut legea, prin care guvernul ro
mân oapitalisâză renta anuală școlelor ro
mâne din Brașov, și prin care ministeriul 
instrucțiunei este autorisat să deschidă un 
oredit de 113.000 lei pentru plata rentei 
aoestor școle pe ultimii trei ani oând n’a 
fost plătită de guvernul trecut.

■f Lucreția Rudow năso. Suciu. Din 
Oradea-mare primim trista scire, că d-na 
văduvă Lucreția Budow născ. Suciu, cunos
cută publicului cetitor român din numă- 
râsele poesii și alte scrieri literare ale sale 
a răposat după lungi suferințe la 5 Martie 
n. o în etate de 40 de ani. înmormân
tarea s’a făout astă(jl la Oradea-mare. 
Pe răposata o jelesoe întristatul său tată 
Petru Suoiu, protopresbiter gr. or. împre
ună ou Ana Rudow oa fiioă adoptată. — 
Fie-i memoria binecuvântată 1

Catedrala din Sibiiu. Cetim în „Tel. 
Rom.": Sciut este, că consistorul archidie- 
cesan a publicat încă astă-vară concurs 
pentru zidirea catedralei. Concursul cu 3 
premii a avut resultat mulțumitor, încât 
au incurs de tot 31 planuri. Cele mai multe 
sunt din Budapesta, unele din Viena, Zurich, 
Eperieș, Arad, Sibiiu, Cernăuți. Din Ro
mânia a sosit numai unul dela Câmpulung. 
Planurile s’au înaintat anonim cu următd- 
rele devise : Cruce nâgră, Trinitas, Byzanz 
Motto: 1900, Athos, Sophia, (f)Cruce roșie, 
Omega, Sfântul Ilie, Constantin și Elena, 
Hagia Sophia, Catedrala II, Dada, Sfânta 
Treime Chipul, Byzanz, Cibinium, f Constan- 
tinus, Pax, Orologiu, Nâgy lâposdhâz, Cre
dința, Dumnedeu și națiune, Pax II, Cate-, 
drale Syrius, „Vita brevis, Ars longa", Ca
pul lui Christos, Delta, Meșterul Manole, 
cu Dumnedeu înainte, X. P. A. W., Kelet: 
1900, Szikra. Cele mai multe proiecte sunt 
în stil bizantin, unele în stil rusesc ou cu
pole în forma cepei, altele sunt combina- 
țiunl cu elemente de stiluri apusene. Multe 
presentâză particularități interesante și rare. 
Tote la olaltă formâză o mică esposițiune, 
care merită atențiune generală. De aceea 
Consistoriul archidiecesan a și decis espu- 
nerea lor în odăile cancelariei metropoli
tane din casa tipografiei, unde se pot privi 
încă afli și mâne dela 9 — 12 a. m. și dela 
3 — 5 p. m. Pentru examinarea lor, pentru 
facerea propunerilor, cât pentru premiarea 
și pentru indicarea proiectului vrednic de 
aooeptat spre esecutare, s’a designat un juriu 
de 3 esperțl: 1. D-l Ignatiu Alpâr, archi
tect în Budapesta. 2) D-l Zoe I. Pușcariu, 
inginer în Bucuresol. 3) D-l Dominic Varro, 

inginer în Sibiiu. Acest juriu se va întruni 
la Sibiiu în 8 Martie n., spre a-șl începe 
lucrările. Propunerile juriului vor fi esa- 
minate de ancheta pentru zidirea catedra
lei și de oonsistoriul archidieoesan, âr cu
vântul ultim este reservat Ven. sinod archi
diecesan.

Jubileul societății geografice ro
mâne. D-l George Lahovari, președintele 
înaltei Curți de eompturl și seoretar-gene- 
ral al societății geografice române, a avut 
onorea a fi primit alaltăerl în audiență de 
Maj. Sa Regele. D-l Lahovari a supus 
Majestății Sale programul conferențelor, ce 
se vor ținâ în serile de 5 și 6 Martie vii
tor, precum și 'programul serbării jubileu
lui de 25 de ani al societății, care se va 
celebra în fliua de 15 Iunie viitor. Majes- 
tatea Sa a binevoit a aproba și modelul 
medaliei oomemorative, care se va bate ou 
acâstă ocasiune.

„Junimea" din Cernăuți, dând un 
bal dilele trecute, baronul de Bourguignon 
a oredut de cuviință să intervină din nou. 
Astfel, a oprit pe toți funcționarii de a 
merge la acest bal și doi din aceștia au 
călcat ordinul; baronul i-a transferat. A- 
ceștl doi sunt cavalerul Iacob de Miculi, 
comisar districtual și baronul Romul Si- 
mionovicl, redactor la președința țărei.

Banffy și „Vaterland". Foile din 
Budapesta spun, că mandatarii lui Banffy, 
d-nii Gaj ari și Daniel, au primit răspuns la 
telegrama, ce au adresat editorului Inthal 
dela „Vaterland®. Răspunsul l’a dat redac
torul Koller. In el se protestâză contra ten
dinței de „suspiționare", ce unele foi ma
ghiare au atribuit’o notiței din „Vaterland" 
și declară, că va publica o rectificare. — 
După o telegramă a ofieiosei „Magyar Ta- 
virati Tudosito", rectificarea constată, că 
în notița lui „Vaterland" de Sâmbătă nu 
se află vre-o urmă de insinuare, ori suspi- 
ționare. Vorba a fost numai despre dife
rențele ivite între fostul și actualul minis- 
tru-prQședinte, cari au mers așa de'de
parte, încât br. Banffy n’a administrat lui 
Szell chiar niol suma, care eventual esistă 
din fondul electoral dela 1898 și n’a fost 
folosită. In fine constată, că în notița po
menită nimeni nu pâte ceti o insinuare în
dreptată contra lui Banffy. — «Pol- Ert." 
spune, că atitudinea lui „Vaterland" a pro
dus surprindere și consternare în partida 
liberală. — Și mai seneațional este, că „Va
terland" revenind pentru a treia oră asu
pra afacerii declară din nou, că Banffy n’a 
predat lui Szell suma adunată la 1898 
pentru alegeri și 4’ee> despre starea 
faptică a lucrurilor și a câștigat informa- 
țiunl esacte. Martorii lui Banffy s’au de
clarat mulțumiți cu partea personală a de- 
clarațiunei lui „Vaterland®, ou partea po
litică însă nu. De aceea, ei cer dela redac
torul foiei să desoopere pe autorul artico
lului, la cas oontrar vor cere satisfațiă.

Societate cooperativă. Duminecă 
s’a format în Bucurescî o societate coope
rativă pentru confecționarea de haine ci
vile și militare. Capitalul acestei societăți 
este de 100,C00 de lei. Societatea este pur 
română. Evreii sunt esclușl cu desăvârșire.

Zăpadă în România. Zăpada din ul
timele (j’le a fost generală în totă țâra. Ea 
a oădut, sorie „Rom. Jună®, mai în abon- 
danță, mai cu sâmă în nordul Moldovei. 
Acum, topindu-se, 'a/pele rîurilor Șiret, Jijia 
și Bahlui, vin mari. Sunt temeri de mari 
inundații. Locuitorii din acele părți au și 
început să retragă vitele de pe câmp.

Casină în Boița. Inteligența română 
din Boița, în comit. Sibiiului, a înființat o 
casină, ale căreia statute au fost aprobate 
din partea ministeriului ung. de interne ou 
data de 20 Ian. nr. 468. Președinte al ca- 
sinei este d-l loan Druhora, presbiter ro
mân gr. or.

„Cercurile culturale". Ministeriul 
român de instrucțiune publică a adresat re- 
visorilor școlari din țâră o oirculară, în 
care le dă instrucțiuni îh privința funcțio
narei „cercurilor culturale" de curând în
ființate. Fiă-care din acest cero oultural va 
cuprinde câte 10 — 15 membri, cari se vor 

întruni odată pe lună. Ceroul alege apoi 
oâte un delegat, care va face parte din 
„cercul cultural" cu sediul la reședința ju
dețului, unde se vor ținâ conferențe asu
pra predărei diferitelor obiecte și se vor 
face lecții practioe, pănă la nouă disposi- 
țiunl. In tote oercurile oulturale se vor 
trata două feluri de oestiunl: unele privi- 
târe la învățământ și altele de cultură pen
tru săteni relative la economia domestică, 
agricultură etc.

Nouă firmă comercială. Din Giurgiu 
(România) ni-se comunică, că d-nii comer- 
cianțl Nicolae Sulică și loan Sulică, după 
mai mulțl ani de practică în vechiul ma
gazin de coloniale, papetării și beuturl spir- 
tuose al d-lor Schneider & Lasoaris, au 
luat sub conducerea d-nialor fostul maga
zin cu porcelanuri, stiolăriă, lămpăriă, bra
șovenia, marchităniă și beuturl spirtuose 
ale d-lui Jani Cairo din Giurgiu și vor 
oontinua același comeroiu sub firma „Frații 
Sulică". — Le dorim succes.

Epitaful dela, Ateneu. Ca obiect de 
artă bisericâscă modernă, ministeriul oulte- 
lor va trimite la esposiția din Paris un 
epitaf, representând plângerea Maicii Dom
nului în momentul când Domnul Isus 
Christos avea să fiă așeflat în mormânt, 
având în prejma sa pe apostoli și pe Io
sif și Nicodim. Epitaful a costat 20.000 lei 
și este lucrat în fir și mătase de cătră d-na 
Anna Roth, cunoscuta măâstră de brode
rii din Bucurescî. Acest obiect de artă, a 
cărui lungime este de 2 m. ’/2 pe 2 m. lă
țime, a fost presentat cjilele trecute M. S. 
Reginei, care vădându-1 și-a manifestat viua 
sa mulțumire despre modul cum a fost ese- 
cutat și a esprimat dorința, oa el să fiă es- 
pus oât-va timp în una din sălile Ateneu
lui, pentru-ca și publicul nostru să aibă 
prilegiul de a admira acest obiect de artă. 
In urma acestora, ministeriul cultelor a 
dispus, ca epitaful să fiă așeejat în sala pi- 
naootecei dela Ateneu, pentru forte scurt 
timp, în care sală publicul pote să-l vadă 
și să-l admire.

i Dela granița româno-bulgară. 
„Epoca" publică următorele: „Comandan
tul corpului II de armată, d-l general Arion, 
a fost încunosciințat, oă mai mulțl soldați 
bulgari din Șiștov au trecut în insula Bu- 
joreanu din dreptul Zimnicei, pe care după 
oe au ocupat'o, au construit un pichet 
bulgăresc. Vineri o oompaniă de infante
ria din Turnu-Măgurele, din ordinul d-lui 
general Arion, s’a dus în insula Bujoreanu 
și, după ce a gonit pe soldații bulgari, 
oompania a distrus construcția destinată 
pentru pichet".

Scolă română în Berat. Din Ianina 
se sorie, că societatea „Propaganda" din 
România a deschis o șcâlă românâscă în 
Berat. Tote înlesnirile sunt făoute spre a 
atrage elevii în acâstă școlă. ..Mitropolitul 
grec a lansat o scrisore pastorală tuturor, 
învitându-i să faoă tot ohipul, ca școla ro- 
mânâscă să fiă desprețuită de loouitorl.

Vapore române. După cum se scie, 
Regia monopolurilor statului român oon- 
struesoe în șantierul dela Turnu-Severin 
patru vapore pentru cursele pe Dunăre. 
Două din aceste vapore vor fi gata cfil0!® 
acestea și vor face curse între Galațl-Tul- 
cea-Sulina.

— Se vestesce din Constanța, oă in- 
crucișătorul „Elisabeta", eșind la largul 
mării, ar fi fost prins de-o furtună puter
nică și pănă acum nu se soie, ce a de
venit.

Imperatul Wilhelm și Papa. „Nordd. 
Allg. Ztg." spune, că din incidentul ani
versării a 90-a a Papei Leo, împăratul Wil
helm i-a adresat o telegramă de felioitare 
în limba francesă. Papa i-a răspuns tot 
printr’o telegramă în limba franoesă mul- 
țumindu-i pentru urărilâ, ce i-a adus.

Pedepsirea Ini Lucclieni. Din Ge
neva se telegrafâză, că Luccheni a fost în
chis într’o celulă suterană, unde-șl va pe
trece dilele pănă în 30 Aprilie, fără a avâ 
nici o ocupațiune și fără de-a veni în atin
gere ou nimenea. Acâstă oa pedâpsă pen
tru al doilea atentat săvîrșit de el.
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Demonstrația pentru Buri. Din Re
șița se scrie, că cjilele aoestea musica dela 
fabrica oăilor ferate austro-ungare de-acolo 
a dat un concert, la oare a luat parte mult 
public. Concertul s’a început cu marșul 
Burilor. La primele acorduri ale musicei o 
însuflețire estra-ordinară a cuprins publi
cul, oare isbucni în sgomotose ovațiunl la 
adresa eroului general bur Cronje. Marșul 
a trebuit de repețite-orl să fiă repetat și 
la sfîrșit s’au cântat alte oântece patriotice 
de-ale Burilor în mijlocul manifestațiunilor 
entusiaste ale publicului.

O Fugare. Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române din Brașov rogă pe toți acei 
Domni, la ale căror adrese s’au espedat 
liste de colectă pentru masa student dor și cari 
niol pănă adl nu au retrimis listele pri
mite, — ca să binevoescă a retrimite listele 
de colectă în timpul cel mai scurt, chiar și în 
eas, că nu s’ar fi putut colecta nimic pentru 
masa studenților.

Institutul „Cordiana".
Foventea, Martie 1900.

Stimate D-le Redaotor ! Acjl, 4 Martie 
n. în Dumineca lăsatului de brânză, „Cor- 
diana“, institut de credit și economii, și-a 
ținut a II adunare generală în Foventea.

Cu tot timpul urît și nordiele nestră
bătute, de cari ne bucurăm pe aioi, — fiind-că 
Onorabila administrațiă comunală și cea 
pretorială se ocupă de orl-ce, numai de 
oăile de comunicația habar n’are, mai ales 
că asta comună este curat românâscă — 
totuși s’au strîns un număr de peste 50 
acționari din tote comunele ciroum-vecine 
și din astă comună. S’au deșteptat Româ- 
nașii noștri și se vede, că se interesâză 
de aprdpe de mersul acestei tinere institu- 
țiunl economice, care are un frumos viitor.

Adunarea s’a deschis la 2 ore p. m. 
de vice președintele nostru Art. Ioan Bonea. 
de ore-ce președintele Iosif Lissai a fost 
reținut de seriose afaceri eoonomice ale 
„Albinei11 din Sibiiu și n’a putut lua parte 
la adunare, după cum ar fi dorit din totă 
inima.

După deschidere, D-l Eliseiu Balaban, 
vice-președintele comitetului de suprave
ghere, dă cetire procesului verbal, prinicare 
sa constată buna conducere a comptabili- 
tății de cătră inteligentul și zelosul d-n 
•comptabil loan Mărgineanu, cum și esem- 
plara administrare de cătră Onorb. Direo- 
țiune. Se scolă apoi D. Director esecutiv 
D. JR. Cordescu, oăruia se datoresce înfiin
țarea „Cordianeiu în astă localitate, și cu 
vocea sa sonoră și plină de argumente și 
învățături folositore pentru publioul asis
tent, arată întrâga situația a acestei mo
deste și tinere instituțiunl, demonstrând, că 
plugarul pretutindenea este talpa orl-cărei 
•societăți omenesol și când el sufere din 
vre-o causă ore-care, sufere statul întreg, 
omenimea întrâgă, de aceea, în primul rend 
.ar trebui ca autoritățile să se îngrijescă, 
să ajute și să înlesnâsoă mijlocele de pros- 
perare în tote privințele pentru bietul mun
citor, care contribue puternic la susținerea 
și înflorirea unui stat. Spune mai departe, 
-că băncile nostre în tote părțile au înlesnit 
poporului a-șl procura bani mai cu înles
nire, cu cari apoi și-a putut clădi case mai 
mari, mai frumdse și mai igienice, a-șl 
cumpăra vite mai bune și instrumente de 
agricultură mai perfecte și mai oorespun- 
«jătdre unei culturi economi oe mai bune și 
mai raționale și, în fine, au înlesnit pentru 
omul ou minte drumul cătră un viitor mai 
■bun. Băncile sunt într’adevăr rele pentru 
•omul neprevăcjător și nepunctual eu plata, 
pentru cei ce iau bani ou împrumutare 
pentru nunte, pomeni și petreceri, la oarl 
se risipesc banii fără nici un folos, dăr pen
tru cei ce sunt activi, întreprinzători și 
buni economi, cari sciu să faoă dintr’un 
bou doi, pentru aceia se pote dice, că băn
icile ndstre românescl sunt o adevărată feri
cire pentru orl-oine, fiă sărac ori bogat. Prin 
■ele bogatul dă bani săraoului, ca să-și 
potă îmbunătăți sdrtea și să ajungă și el 
la o stare mai bună.

Așa-dâr sunt greșiți oei ce susțin, că 
băncile au adus pe popor în miseriă. Ele 
pun în seriosă activitate pe omul vrednio 
și deștept, âr pe cel leneș și luxuos într’a
devăr îl bagă în punga altuia.

Vorbirea d-lui Cordescu plină de sfa
turi părintescl se termină cu proverbul co
mercial: „Decă vreți să vă vină averea său 
banii ou carul pe ușă, trebue să-i arunci 
mai întâia cu lopata pe ferestră“ și întru 
tote întreprinderile omenescl trebue mai 
întâii! să faol sacrificii însemnate pentru- 
oa se ai dreptul a aștepta mai târziu folo
sul real și moral.

Bilanțul și distribuirea profitului de 
pe anul trecut s’a primit apoi cu unanimi
tate așa cum a fost propus de direcțiune 
și apoi în locul fostului președinte Nioolae 
Moldovanu, administrator protopopeso în 
Nocrichl, s’a ales definitiv Rvds. Dn. Vicar 
Iacob Macaveiu din Făgăraș cu 289 voturi 
din 304 voturi presente.

Am înțeles cu plăcere, că„ Cordiana11 
a devenit proprietara frumosului, spațiosu
lui și solidului local al vilei Cordiana, olă- 
dită de D. D. R. Cordescu în anul 1895 
pentru care a spesat preste 20,000 oordne 
și afil putem 4lce, că a făcut’o aprdpe do- 
națiune acestui institut economic fondat 
de D.-sa acuma doi ani trecuțl. Deol 
acuma „Cordiana11 este asigurată și sta
bilită în Foventea de veciă, tăiându-se 
pofta nesațiosă și nesăbuită a unora, cari 
sperau, că cu timpul o vor pută strămuta 
de aci la Nocrichl, pe acel motiv, că este 
acolo pretură cu judecătoria cerouală și 
ou cărțile funduare.

La sfatul D-lui Cordescu acționarii cu 
toții în cea mai perfectă ordine au proce
dat întru fote pănă în fine discutându-se 
forte serios și frumos tote cestiunile puse 
la ordinea Zilei» încât am rămas încântați 
și mulțumiți.

Un acționar participant.

Crudimea Englesilor.
Acum câți-va ani, când s’a răspândit 

în Europa teribila scire, oă mii de creștini 
au fost măcelăriți în Armenia de cătră fa
naticii musulmani, s’a ridicat din tote păr
țile o furtună de indignare, și mai puter
nic decât ori când a fost strigătul pentru 
isgonirea dușmanului orâncen al creștină
tății cătră pustiitățile Arabiei.

Strigătele cele mai puternioe și ame- 
nințătore le-a dat Anglia: au urmat mee- 
tingurl peste meetingurl, s’au luat resolu- 
țiunl răsboinice, ei au dat Sultanului pre
dicatul de „sângerosul11, și dâcă nu ar fi 
fost principiul aprdpe al tuturor guverne
lor „de-a face oontrar dorinței poporelor11, 
de sigur deja atunci ar fi sunat acestui 
„om bolnav11 ultima sa oră !

Umanitatea englesă și iubirea ei pen
tru creștinătate s’au arătat încă odată la 
lumina Zilei» peste tot Anglia era ridicată 
la prima putere a civilisațiunei, numai sin
gură răutăciosa Rusiă, oare a întins laba 
ei oea grosă oorotind Constantino polul, a 
fost de vină, că „inesprimabilul Turc“ a 
soăpat de pedâpsa bine meritată.

In ce mod profund și substanțial am 
fost înșelați de lingușirile englese 1

*
A trecut numai un mio spațiu de 

timp și a început „în interesul oulturei“ 
faimosa campaniâ în Sudanul egipten, 
care, după masaorarea pănă la morte acu- 
ragiosului Derviș de lângă Omdurman, a 
luat un sfîrșit ourat engleseso: oiolanele 
lui Mahdi au fost scdse din sicriu și au 
fost asvîrlite în fluviul Nil, âr urmașul său, 
Califul Abdullah, după cum a telegrafat 
lordul Cromer (colonelul Vingate a avut 3 
morțl și 12 răniți), în urma unei lupte te
ribile, încunjurat fiind de emirii și de 
garda sa, a fost ucis. Prin urmare, tru
pele de sub comanda englesă au masacrat 
omenii, cari nu erau în stare să se apere, deore- 
ce în aoâstă luptă Englesii n’au avut decât 
3 morțl. Aoestea le face o mare putere 
creștină! Și cu tote acestea Arabii din Su
dan (Dervișii) meritau mai multă cruțare, 
decât Armenii.

, După rapdrtele de cea mai bună în
credere, acești din urmă sunt pentru Turci 
aceeași plagă, ca Evreii pentru noi. Dușmani 
ai orl-cărei munol oneste, ei se ocupă numai 
cu speculațiunl neoneste, comerciî! de fete, fur- 
nisărl fraudulose și comerciî! fără nici un 

scrupul, ei au grămădit prin nemildsele lor 
jafuri atâta ură în popor, înoât un singur 
semn trebuia, pentru-oa să isbucnesoă para 
fooului urei grămădite prin Ze°I de ani.

Cu oâtă turbare ar fi prooedat En
glesii în Armenia.

*
Purtarea Englesilor față cu Indienii 

este ouuoscută întregei lumi.
Câte popore au fost distruse de ei, oe 

au făcut ei în India !
In anul 1858 insurgenții făcuțl priso- 

nierl au fost puși cu o răutate diabolică 
înaintea gurei tunurilor și rupțl în atome, 
fiind-că, după credințele budhiste, prin dis
pariția corpului, oălătoria sufletului, o dog
mă religibsă a lui Hindu, nu mai este po
sibilă și aduoe o completă dispariția a in
dividului. Tabloul sensațional al pictorului 
rus Wereșaghin arată în destul cruZimea 
acestui fapt rușinos.

*
Nimic mai bun n’au făcut Englesii în 

altă parte, și mai ales în Irlanda.
Cu ooasia luptelor englese pentru 

constituția, când Irlandesii au luat par
tea pentru legitimul rege Carol I și au ri
dicat armele în Ulster în Ootomvre 1641, 
parlamentul engles a numit pe Oliver 
Cromvell, ca Lord locotenent pentru Ir
landa, (care demnitate o ooupă aotualmente 
Lordul Roberts) și a descărcat pe insula 
verde 12.000 soldați.

Englesii au procedat față cu Irlan
desii cu cea mai mare cruZime, dintre cari 
în timp de nici trei sferturi de an, aprope 
o jumătate de milion au murit prin sabiă, 
fome și boli.

Succesul armelor englese se razimă 
numai pe cruZiml neomendse, pe întrebuin
țarea tuturor mijlocelor nepermise, numai 
pentru a-șl ajunge scopul lor și pe un te
rorism grozav, atât contra poporelor sălba
tice seu semisălbatice, cât și cu poporele 
culte. Numai în așa mod au fost în stare 
să-și mențină pănă în diua de astădî En
glesii teritoriul lor lumesc compus numai 
prin furturi.

*
Englesii au proclamat răsboiul de ni

micire contra elementului olandes din 
Africa de Sud, pe motive ipocrite, cum 
este declarația lui Salisbury, oă Burii tre
bue să devie supuși englesl loiali, și avend 
în vedere firmitatea caracterului englesesc, 
este de prevăZut, că aoest cuvânt se va 
schimba în urîoiosul cuvânt „nimicire.11

Instrumentul cel mai bun pentru acâsta 
sunt comandanții armatei englese.

Pe când Cronje la Paardeberg a oe- 
rut un armistițiu de 24 ore, pentru a pute 
îngropa morții, i-s’a răspuns ou bruscheță: 
„Nu! nici un minut!“ Lordul Methuen, 
după învingerea sa lângă Maggersfontein 
și generalul Buller în urma Z^ei din Co- 
lenso, când au cerut un armistițiu, au gă
sit ambii un ajutor activ din partea Buri
lor la adăpostirea răniților lor.

Der nu este destul!
De-abia s’a refusat armistițiul, 50 de 

tunuri englese au deschis imediat focul dis
trugător asupra Burilor îngrămădiți, și așa 
au urmat pănă la predarea lor.

Kitchener și Roberts au deolarat sin
guri, oă ar pută să sil'âscă pe Buri să ca
pituleze prin fome, însă le convine mai 
bine să omore ou sânge rece o mulțime de 
capete de familii, pentru a distruge mai 
ourând elementul olandes.

Cu câtă plăcere descriu reporterii en
glesl efectul veninosului abur de lyddită, a 
cărei întrebuințare este o violare flagrantă 
a convențiunei pentru mijlocele de spar
geri, er gentlemanii englesl și Ladys se 
delectâză privind gazetele lor ilustrate, din
tre cari una de mai deunăZt presanta hi
dosul tablou, în care un lăncier caporal 
străpunge cu lanoea sa de-odată doi Buri. 
Odată ce acâstă cruZime s’a înrădăcinat în 
așa mod, acolo nu mai pote fi vorba de-o 
cultură adevărată; acolo încape bestialita
tea și ar fi de datoria tuturor naționalită
ților de cultură să-și strîngă rândurile lor 
pentru a comanda aoestui obraznic insulan 
un energic „gwos ego U

(„Volksblatt11 din Viena.)

Cum sunt Românii din Serbia.
D-l Stefan Maciai, doctor în medicină, 

care mai mulțl ani a petrecut printre Ro
mânii din Serbia, fiind medic primar al 
unui district de-acolo, scriind despre Ro
mânii din Serbia, âtă cum se esprimă:

„Românii sunt în genere de statură 
mijlooiă, mai mult înalțl, de o constituția 
corporală fragedă și tare, cu struotura osâsă, 
forte bine desvoltată și cu mușchi tari, ei 
sunt mai mult castanii, decât ocheșl, omeni 
blondl se găsesc rar printre acești Ro
mâni11.

„Dintre femei, oea mai mare parte 
sunt eu trăsurile regulate și s’ar putâ com
para cu frumsețile romane din vechinde. 
Cu deosebire este bătător la ochi pentru 
fie-care observator, că Româncele au mâ- 
nile mid, de-asemenea și picidrele lor sunt 
mici, talpele scobite, ca și când ar fi pur
tat mereu papuci cu tocuri înalte, âr pul
pele regulat desvoltate11.

„într’adevăr, este lucru de mirat, de 
unde provine aoâstă calitate aristocratică cu 
privire la mâni și mai ales la picidre prin
tre aceste Românce muntence ; ar trebui, 
ca prin umbletul perpetuu și prin suirea 
prin munți, piciorele lor să se desvolte și 
mai mult proporțional. Adăugați la acâsta 
și frumsețea dinților cu nasul drept și re
gulat, cu gura și ochii plini de foc și de 
viață, și âcă adevăratele tipuri ale vechilor 
Romane11.

ULTIME SCIEL
Viena, 6 Martie. D-l Lupul a 

adresat președintelui Fuchs, o scri- 
sore, în care declară că-șl dă dimisia 
din funcțiunea de vicepreședinte al ca
merei.

Capstadt, 6 Martie. Guverna
torul Milner a proclamat statarul în 
districtele Prieska, Reuhardt, Vrits- 
town și Barhlywest din causă, că 
numeroși supuși englesl s’au res- 
culat și au prins arma contra An
gliei.

Constantinopol, 6 Martie. Sciri 
sosite din Albania spun, că popo- 
ratiunea e grozav de iritată. Ea 
cere depărtarea valiului. La Mitro- 
vița au sosit trei compănii de sol
dați, ca se împedece adunarea Al- 
banesilor.

Dordrecht, 6 Martie. Generalul 
Brabant a raportat o victoriă asu
pra Burilor (unde?). Burii au aperat 
vitejesce fiă-care pălmac de păment.

Bruxella, 6 Martie. Dr. Leyds 
declară, că Burii mai bine vor pă
răsi țăra lor și vor emigra cu fe
mei și copii, decât se se supună do- 
minațiunei englese.

» a ac.
JRevoltă de elefanți la Londra. 

țlilele trecute două pănă la trei., mii de 
persone umpleau imensa hală a palatului 
de Cristal din Londra, unde menageria 
Sauger dădea representațiunî. De-odată totă 
lumea fu cuprinsă de panică, și fiă-care 
fugea cât îl țineau piciorele. In același 
timp din cuscele animalelor se auZiau sgo- 
mote confuse, din cari predominau strigă
tele ascuțite ale cămilelor și un fel de ur
let profund, — urletul elefantului în mâniă; 
și o mâniă de elefant nu e lucru neîn
semnat. Etă ce se întâmplase: Pe la 4 ore 
Charlie, unul din elefanți, începu tam-nesam 
să maltrateze pe vecinele sale, nisce biete 
cămile. Intervențiunea gardienilor l’au întă- 
ritat peste măsură. El părăsi incinta mena- 
geriei și întră în marea hală a palatului 
de Cristal, nu vefiu decât o mare de scaune 
răsturnate și pe ultimii spectatori, cari fu
geau. Apoi, rupând cu trompa un grilaj de 
fier de 20 metri lungime, o luă la fugă 
prin oraș. Două Z'I0 de-arândul păzitorii 
menageriei au urmărit pe fiorosul animal, 
pănă când în sfîrșit prins, a plătit cu viața 
acest acces de rebăliună, căci stăpânul me- 
nageriei, pentru a-șl menaja publicul, a pus 
să-l împusce.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................98.10
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 100.40
Inapr. căii. fer. ung. în argint 4'/20/0 . 99.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40
Bonuri rurale ungare 4% .... 93.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii......................163.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50
Renta de argint austr..........................99.30
Renta de hârtie austr............................ 99.20
Renta de aur austr.............................. 98.30
Dosuri din 1860................................. 136.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.15
NapoleondorI...................................... 19.30
Mărci imperiale germane .... 118.40
Dondon vista.................................. 242.50
Paris vista........................................... 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.05
Note italiene.......................................... 89.90

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Martie 1900.

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

18.90 Vend. 18.96
18.70 Vend. 18.75
19.08 Vend. 19.14
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend.

118.— Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

in casa cea nouă de Concerte

2 Concerte
ale Pianistului de curte

Pianul pentru Concert este diu 
Fatrica c. și r, de piane de curte 
a lui Julius B 1 u th n e r în Leipzig.

Bilete de intrare a 3 Corbne, 
2 Corone 40 bani, 2 CorOne, 1 Cor. 
60 bani, 1 Cor. 20 bani și 1 Cor. 
se capetă în librăria lui W. Hie- 
mesch.

ANUNCIURI 

i'mserțioi și reclame) 
sussfl: a se adresa subscrisei

sdiraiiinisfs'a.’femrBâ. Im cașul pu> 
blicărsi uraui ansuncsu mai mul? 
i£e odaftă se face scădimeratj 
caiB“e OB’esce cu cât pute li can® a 
se face mai de muHe>ori.

Admi istr. «Gazetei Trans/

Sa. 7143 -1899. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi tiv on at.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint tlkonyvi hatdshg, kOzhirre teszi, 

hogy a Josif Jonasc Boer vegrehajtatbnak Siofktea Zichiu J. Icon v6- 
grehajtast szenvedO elleni 70 frt. tâke koveteles 6s jârulekai it Anti ve- 
grehajtăsi ugy6ben a fogatasi kir. jârâsbirosâg teruleten levo V. A.Recaân 
fekvd, a V.-a.-r6csei 114 az. tljkvben 231, 232 hrez. ingatlanra 202 frt, 
990 hrsz. ingatlanra 39 frt, 1020 hrsz. ingatlra 25 frt, 1773 hrsz. ingat- 
lanra 33 frt, 2445/1 hrsz. ingatlanra 16 frt, 2675 hrsz. ingtlnra 30 frt, 
3610, 3611 hrsz. ingatlra 66 frt, 3631 hrsz. ingatlra 74 frt, 3809 hrsz. 
ing=>tiaura 5 frt. 3908 hrsz. ingatlaura 44 frt, 3935 hrsz. iugtlra 17 fit, 
4009 hrsz. ingtlra 11 frt, 4035 hrsz ingatlra 11 frt, 4272 hrsZ. ingtlra 
9 frt, 4407 hrsz. ingtlra 10 frt, 5143 hrsz. ingatlra 5 frban az ârverest 
ezennel megâllapitott kikiâltăsi ărban elrendeltetik, es hogy a fennebb 
megjeiOlt ingatlanok az 1900 evi Mârtius ho 26-ik napjân deielott 9 ora- 
kor a V. A.-Recsen megtartandb nyilvânos ârveresen a megâllapitott 
kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsărânak IO0/,,/! 
kâszpânzben, vagy az 1881 6vi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ărfclvair mal 
szâmitott es az 1881. evi november h6 l-eu 3333. sz. alatt keif i^az- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik § ban kiieldlt âvadekkepes ertâkpapirban 
a kikuldCtt kez4hez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik tj-.-a 
ârtelireben a bÂnatpanznek a oirbsâgnâl el51eges elhelyezeserhl kAl'i- 
tctt szabâlys2cjr elismervenvt ă.tszolgâltatni.

Fogaras, 1899. 6vi november 116 22 6n.

A kir. torvenyszek mint teiekonyvi hatdsâg
CSĂSZĂR 
kir. albiro.

■ BST „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și la Eremias Nepoții.

ZLzEersu.1 trenurilor

pe lirmle orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din g §809*
IB ss dl a. p e s t sa ■■■■■ Predeal

Tren 
de

10 -
8.30

11.21
1.33| 
3.421
3.58
4 38
5 20
5.43
6.311
7.16
8.06
8.33
8.50
9.07 

10.14
10 44 
.10.56 
11.03
11 12 
11.34
11.52 
12.24
12.53

1.14
1.45
2.01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47 

| 4.03
5 35
6.13
6.42
7.16
8.-
3.55
4.40
5,10

11.55

Tren

ttcoel.

8.50
155
3 49
5JM
6B9
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

10.08
tr. prs.

0.47
11.11

12,33
1.08
1.17
1.25
1.34
1 59
2.22

Tren 
rnixt.

5.10
8.(H>

Tren
de 

persdn, ace®l,

5.45
9.27 

1! 33
1.48
2.06
303
3.15
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.05
2.52
4 45
5.38
5 57
6.08
6.19
6.59
7.31

6 12
7.58
8.36
9.09
9.40

10.25
11.-
12.26

1 11
6.15

Tren

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

8.16
8.32
8.37

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23
10.51 J
10.58.
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2.19
3.01
3 31
9.10

)

SOS. I 
pl.

V

l

I

(

1 
J

Viena . . ,
Budapesta 
Szolnok 
P.Ladâny. 
Oradea-mare 
Mez.d-Telegd 
Rev . , .
Bratca . .
Ciucia . . 
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Tren
de 

mixt persdn.

8 30 
h50

1 pl-
isos.

A

Tren 

ac cel.

Tren 
de

Tren

accel. perg^n.

CI uși u .
Apahida
Ghiriș .
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de
Aiud
Teiuș
Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

a

Copșa-mieă 
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora 
HașfalSu , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiorav

'pf; | Brașov .

I
SCS.

Timiș . .
Predeal
Bucuresol .

A

l Pl’
Isos.

A
I

7 12 
6 21 
5.26
4.51
3.30
D58
3.15
2.2O_
5 24'
5.02
3.37

1 50
7.10
3.22

12.64
11.04
10.44

10 7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
847
8.20

4.51
4.20
3.32
2.10

I

7.47

7 09
6.40

5.23

o3
Q
S-.
®
Q
> _

«3 o!
1 -

V- &

c </ otf

3 15

6.20
6.20

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

8.23
8.0i
8.00

7 34
7.08
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5 46
5 32
4.27
3.53
3.37
3.16
2 45
2.18
1.42
1.12
9.15

3.25
1.12

11.32
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18 
1140
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
5.20
4.14
3.32
7.45

<?opșa.-»a»âcă. — Sihiiia — Avrig— E’agă.r:

Tren mixt și de pers.

tr. prs. tr. dpi. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dpi t. tren de persdn

2.21 443 11.30 7.10 Copșa mică . 80s. 6.25 9 3z 3.25 12.36]
3.57 6.36 12.58 8.50 Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.15 ■ms.

Sibiiu . . . 1 pl- 4.40 7.41 1 21 10.30
tr. mxt. tr.mixt

G. 7.33
tr. mixt

4.30 1- CD ’S 
CO U CD 2.- A I sos. Hi S-. ® 8.67

5.22 E E c 2 54 1 Tăi ma cin mare 1 6 45 8 04
6.15 E ° 3.59 Avrig . . . 6.01 rc

. V 7.15
8.34 6.35 80S, Făgăraș ni. 3.32 0 w 4.25

Tr. mist și de pers.
I 4.-

5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

9.1O| 4.20
5 35
7.11
Bald

(10.28 
£12 39

1.53 
| 3.02 
§ 3.52 
"•4 55

Cuc 
Marț» 9

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

G 6.48
5.51
5.— 

Ba'S

Circ.
Marța

o <! 2! 
•î' Ei 
gig 
5-3.5.
:9.44
'8.46
7.43
6.52
5.55

ilucerdea — Oșoriieiu — Kegli.-s&sesc.

2.08 8.10 3.11 11.01 w pț Cucerdea . . 80S. 6 7.42 2.38 8.36 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud< ș . . 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 Cipău . . • 6.24 1.19 6 56 11.00
5.— 10.30 5.29 1.17 SOS. ■»

Oșorhei
/ ol. 5.30 12.25 5.50 9.54

5.15 10.42 5.39 pl. J • l sos. 9.00 5.04 9 35
6 44 12.16 7.17 sos. Regii.-săs.. . pl. â k 7.39 3‘.30 >8:05

G h i r i ș - T u r <i a

Sepsi-St.-Georg- Cliuc-Gyimes — {F’alanca).
Tren mixt

5.19
4 58
7.10
7 54
8 16
8 55
9 18

10.39 3.00
1 35 5 57

Notă:

8.50 3 15
22
4.58
5 43
6.05
6 45
7.08
8.17

9

Orele

Brașov . ... .
Cezdi-Oșorheiă . .
Sepsi-Sângeorgiu 
Malnaș......................
Băile Malnaș . . . 
Băile Tușnad . . . 
Tușnad . . . . . 
Ciuc-Sereda . . . 
Ciuc-Gyiuieș . . .
însemnate in stânga

insemn6ză 6rele de ndpte. — Semnul —.p-

6

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5Â8
5.36
4,52
4 38
3.20

1.51

12.05
11.24
11 >2
10.30
10 14
8 56
5.40

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

6.55 a 185.05 10.30 3.20 9.12 .nSafa uT,
4.45 10.10 3.00 8.52

10.23 Ghiriș5.7 33
7.55 11.22 5-22 10.45 Turda

11 - (0 37 8.13 8-oleao 6.02 2.33
12 01 9.49 Bistrih» 4.38| 12,59

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sihiiu . sos. 
„ Selemberk 
r Cisnădie

n

Pl

7.10
6 57
6 36

10 09
9 56
9 35

Big hsșos’rt Odorheiu-secuese.

Tren mi-t Tren mixt

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

Alba-Eulie — ZIatna.

4.33 Ciiișiu . . . 5.35
5.14 ? Apaluda . . * 0.13
6.30 | Gherla . . . | 403
6.56 9 D ej . . .1 , 3.36

(3.03
Zelau . . . 10 41

9 32
9.o7
7.45
7 10

3 22
3 54
~6Vo

11.08
11.38

1.59

Sighișora . . .
Hașfaleu . . .
Odorhein-sSeuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

4 37 9 40 4 36 Alba-lulia
L28 12,25 ~747lziat.ua .

7 22 11.01 6 16
5— ■ 8 22 3 5<)

U r « h o v -Zerneștî

I
8.35 3.- Brașov 6.49 1.32]
9.57 4 14 Reșnor 5.51 12.41

10 28 4.45 Zernești 5 20 12.05|

ITimișora — M .-Eiodna-JLippa
7 50| 1.05 7 20|
4 0u[ 9 51 3 32

Barasov-Cli eftlx «I i - O ș o r li e i u
pl.5.19

5.53
8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 l
6 50 10 49 4.52 f
8.03 12.33 6.o5
8.53 1.37 6.50

Brașovu . . sos.
Prej merii .

Covasna . . •
C.-Oșorheiu . pl.

1

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55
7.04

1.51
1.21

12.30i 6 49 12.15
- rH

M 5.37 11.01
a ® 4.58 10..22

6.48
6.10
5.0'-
4.51
3.16
2.27

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de jos în sus. — Numerii înouadrațl ou linii mai negre 
arată cu oapul direcția, încătrău merge trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

747lziat.ua

