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Guvernul și episcopii unguri.
Ce a’o fi întâmplat, ce nu, dâr 

vedem de-odată, că organul lui Max 
Falk începe să fîă forte optimist în 
ce privesce cestiunea înființării așa 
numitei „autonomii catolice regni- 
colare". In numărul seu de Vineri 
„Pester Lloyd" vede chiar înaintând 
acâsta cestiune cu pași repedl spre o 
solufiune definitivă.

Seim, că înainte de a întră în 
desbaterea specială a statutului de or 
ganisațiune, ce l’a pre9entat comi- 
siunea de 27, congresul catolic a 
primit propunerea, ca congresul să 
afle mai întâiu opiniunile Coronei, 
ale guvernului și ale episcopatului ca
tolic. întrebarea cea mare, dela care 
aternă soluțiunea, era dâr, dâcă și 
cum se va înțelege guvernul cu epis
copii catolici; cât va voi cel dintâiu 
să cedeze din prerogativele sale de 
pănă acum și ce pretensiuni în sus 
și în jos vor ridica episcopii?

Episcopii catolici au ținut la 
începutul lunii o conferență și au 
ales o subcomisiune de trei membri, 
însărcinându-o să se pună în legă
tură cu delegații comisiunei de 27 
a Congresului, să le comunice pă
rerile episcopatului și să ia sciință 
despre dorințele lor.

Acesta se privesce ca primul 
pas de apropiere și „P. Lloyd" 
anunță acum, că și ministrul culte
lor a luat deja măsuri de a veni în 
atingere cu comisiunea Congresului, 
designând pe acei funcționari supe
riori, cari vor ave să represente mi- 
nisteriul.

Tote sunt dâr puse la cale pen
tru a face posibilă o înțelegere și 
asupra detailurilor, mai ales după-ce 
mandatarii ministeriului de culte au 
însărcinarea de a-se pune în înțele
gere totodată și cu episcopatul. Și 
așa speră amintita foiă guvernamen
tală, că se va putâ dobândi o înțe
legere pe totă linia, atât în cestiu
nea organisațiunei autonomiei, cât 
și cu privire la cercul ei de com
petență, și în fine, cu privire la 
„punctul delicat" al instrucțiunei. 
Totuși chiar din asigurările, că gu
vernul vrâ să mergă pănă la mar
ginea cea mai estremă posibilă, se 
vede cât de greu îi vine a face con
cesiuni „autonomiei".

Intr’aceea cfianele catolice răs- 
spund foiei jidano-maghiare, că epis
copatul catolic încă n’a luat nici o 
posițiă și că deci tote soirile, cari 
presupun așa ceva, sunt luate din 
vânt. Episcopii nu s’au declarat încă 
în nici o privință. Cu atât mai mult 
guvernul face să se vorbâscă în or
ganele sale, ce și cât ar voi să dea 
autonomiei catolice din prerogati
vele sale. „Alkotmany" deduce din 
espunerile lui „P. Lloyd", că guver
nul încă nici astăcji nu e aplecat 
de a lăsa din mâna sa fondurile și 
fundațiunile catolice și de a concede 
autonomiei o seriâsă înrîurure la ocu
parea scaunelor vacante archieresci.

C’un cuvânt i-se spune cjiarului 
guvernamental să nu se prea înfier
bânte și să aștepte mai întâiu se vadă 
ce vor 4ice episcopii. Așa-dâr mai 

încet cu speranțele la u „înțelegere 
pe tâtă linia".

Cu ocasiunea acâsta nu pu
tem să nu observăm, că după-cum 
se afirmă în broșura „Pressa jido- 
vâscă din Ungaria", însuși primatele 
Vaszary ar avâ confident pe un re
dactor dela „Pester Lloyd", care ia 
informațiunile adese-orî din cancela
ria primatelui.

Dâcă sunt adevărate și numai 
în parte aceste afirmări, atunci s’ar 
putâ bănui, că și optimismul, desfă
șurat acum de „Pester Lloyd" în 
cestiunea autonomiei, este vre-un 
efect al informațiilor, ce și Ie ia din 
palatul primațial, care, cum seim, 
susține legături destul de strînse cu 
guvernul.

Ori cum ar fi, cei ce se simt 
amenințați prin cele ce se pun la 
cale în acâsta cestiune, pe față și 
pe ascuns, să vegheze!

Pactul. In ședința de Vineri a 
„Reichsrath“-ului austriac s’a primit cu 
unanimitate hotărîrea, prin oare guvernul 
este îndrumat, ca acea parte din pactul 
economic, care se referă la convenția pen
tru animale să fia modificată și din oausa 
aoâsta să se înoheie pact nou cu Ungaria. 
Propunerea, pe basa căreia s’a adus hotă- 
rîrea, a făcut’o deputatul Skrbenslcy. Alțl 
deputațl au cerut ceva și mai mult. Unii 
dintre ei au făout imputări guvernului aus
triac, că cu ocasia încheierii pactului s’a 
plecat înaintea porunoei „aliatului înfu
murat", păgubind prin acâsta interesele 
Austriei.

Este interesant, că numai ou o efi îna
inte, adecă în ședința de Joi a dietei un
gare, ministru de agricultură Baranyi a de- 
olarat, oă „nu pâte fi vorba despre un nou 
paot, că convenția privitor la animale stă 
sub scutul reciprocității și oă convenția 
acâsta ori stă, ori cade cu pactul întreg*. — 
La declarația aoâsta categorică a răspuns 
„Reichsrath“-ul în ședința de Vineri, prin 
votul său și mai categoric, primind ou una
nimitate propunerea privitâre la amintita 
parte din paotul cu Ungaria.

Foile unguresol se ocupă, îngrijate, cu 
hotărîrea camerei austriaco. Pentru a-șl as- 
ounde temerile, ce le stăpânesc, ele încep 
ârășl cu amenințări de rupere economică 
a Ungariei de oătră Austria, cum fac de 
obiceiti de câte ori asupra pactului suflă 
vânturi re ol.

Amânarea „ Reichsrath “ - ului. 
După-ce în ședința de Vineri a camerei 
austriaco s’au ales membrii în delegațiune (40) 
și după-ce și în camera seniorilor înoă s’a 
făout acâsta alegendu-se 20 membrii în 
delegațiune, a urmat în ședința de Sâm
băta ceva surprinzător: La ordinea cfi'ei 
era desbaterea legii industriale și trebuiau 
încă să vorbâscă oratorii prinoipall. Preșe
dintele însă a zădărnicit acâsta deolarând, 
că deârece probabil, oratorii principali vor 
ținâ discursuri lungi, închide ședința. A 
doua surprindere a fost, că nu s’a oomunicat 
deputațilorf Ziua proximei ședințe ci au 
fost lăsațl să se împrăștie ou aceea, că 
termicul proximei ședințe va fi oomunicat 
!n scris.

Despre căușele amânării „Reichsrath"- 
ului se sorie din Viena, că ar fi în primul 
rând atitudinea partidelor, apoi faptul, că 

membrii delegațiunei s’au ales deja. Drept 
cea mai de căpeteniă oausă se citâză îm
prejurarea, oă nu mai pâte fi amânată con
vocarea dietelor provinciale.

Partidele din stânga parlamentului au 
decis, ca conform necesității cetățenii ger
mani să se întrunâscă din când în când în 
Viena sub durata oât parlamentul nu va 
lucra, și să ia măsuri de scutire a inte
reselor naționale și politice ale Germanilor.

Valuri politice. Sub titlul acesta 
scrie „B. H.“ asupra aparițiunilor, ce se 
ivesc de un timp înedee în marele partid 
liberal guvernamental. Arată disensiunile 
dintre membrii partidului și atacurile piș- 
cătore, ce se îndreptâză contra ministrului- 
președinte Szell, — fapt, care nu pâte să 
lase indeferențl pe unii din membri. De 
altă parte dice, că omenii lui Banffy încep 
să facă curte lui Szilagyi, cu tâte că sunt 
bine cunosoute raporturile prietinescl dintre 
Szell și Szilagyi. Face apoi interesanta și 
tot-odată caracteristica mărturisire, oă mem
brii fostei partide apponyiste nu-șl vor 
vedâ realisată dorința de a saluta pe Ho- 
ranszky în fotoliul ministeriului de interne.

Fiascul „Maghiarilor greco- 
catolici^.

Mare mâhnire și supărare domnesoe 
în șirurile șoviniștilor maghiari și a rene- 
gaților, pentru-oă aoțiunea lor de maghiari- 
sare a liturgiei a rămas de-ocamdată baltă. 
Asta reiese cel puțin din cele ce le cetim 
prin foile unguresol despre resultatul pe- 
regriuagiul.ui „Maghiarilor gr. oat.® la 
Roma și despre „succesul" înaintării me
morandului renegaților ruteni la scaunul 
din Roma în favârea întroduoerei limbei 
liturgice maghiare.

Causa? — O espune cât se pote de 
clar foia rutână „Galicianin* din Lemberg 
într’o corespondență, ce ’i-se trimite din 
Roma și care în resumat spune următâ- 
rele: Zadarnic au umblat pe la Roma Ru
tenii maghiari în frunte ou episcopul lor 
Firczak. Planul lor de-a introduce liturgia 
maghiară în biserica greco-catolică n’a suc
ces. Papa nu va permite acâsta, fiind-că e 
convins, oă în cașul acesta Maghiarii șovi- 
niștl rom. cat. încă vor pretinde liturgiă 
maghiară, âr dâcă Roma nu va admite, 
toți ar trece la biserica gr. cat. cu litur
giă maghiară. Papa a interzis și mai îna
inte în diferite rânduri folosirea limbei li
turgice maghiare.

Corespondența fâiei rutene adauge, 
că acâstă nouă interdicere a Papei se va 
isbi de greutăți, după-ce episcopii nu vor 
avâ curagiul suficient și puterea de a îm- 
piedeoa acâstă ilegalitate, căol guvernul 
maghiar s’a declarat pentru liturgia maghiară 
și față ou Roma sprijinesoe preoțimea re- 
nitentă.

După tâte acestea foile maghiare, că
trănite de fiasoul dela Roma, năvălesc 
asupra Blașiului. Ele soiu să spună, că pe- 
regrinagiul din Septemvre al Românilor 
uniți ar fi o oontra-demonstrațiă față cu 
peregrinagiul Rutenilor renegați, cu oare 
ooasiă „vor manifesta contra pretensiunei 
acelora, de a-se introduce în biserica gr. 
oat. limba liturgică maghiară" și vor aduce 
la ounosoința St. Scaun, „că limba litur
gică maghiară n’o doresce obștea greoo- 
oatolică din patriă, ci numai o fracțiune, 

care în chipul aoesta voesce să maghiariseee 
pe Românii și Rutenii gr. cat."

Esplicarea acâsta, oare mai ales în 
partea ei din urmă se basâză pe un ade
văr incontestabil — oăol ce alta au voit și 
voesc cei ou liturgia maghiară, dâcă nu 
maghiarisarea? — o dă foia apropiată de 
guvern „Budapesti Hirlap" adăugând: 
„Reiese dâr, că liturgia maghiară e ata
cată din două părți: din Lemberg și Blașiu. 
Probabil, oă și motivele atacului sunt 
identioe. La totă întâmplarea e caracteris
tic și pentru guvernul ungureso vrednic de 
a fi băgat în sâmă, că Rutenii din Lem
berg au dat de un aliat în metropolitul 
dela Blașiîi, membru al camerei magnați
lor maghiari și unul din dignitarii bisericei 
catolice maghiare*.

Etă așa-dâr o agitațiune pe față în 
oontra Blașiului și a metropolitului Pro
vinciei române unite de Alba-Iu.lia, pe care 
gazetarii șoviniștl nu-1 recunoso de metro- 
polit al Românilor uniți, ci numai de „unul 
din dignitarii bisericei oatolice maghiare*.

Mult mai fără sfială și fără cumpăt 
agită în oontra Metropolitului Mihalyi fâia 
lui Banffy „Magyar Szd", oare trateză pe
I. P. S. Sa ou epitetul de „revoluționar*, 
pentru-că împreună ou ceilalți episcopl ro
mâni uniți va conduce la Roma grupul pe
regrinilor români gr. oat. Fiascul și palma, 
oe au căpătat’o la Roma renegații ruteni, 
îl scâte din sărite așa de tare pe autorul 
articulului din „Magyar Szo", înoât cere 
biciu și gârbaciu, pentru cei-ce organisâză 
peregrinagiul Românilor la Roma.

Nu mai puțin furioși și năprasnici se 
arată oei dela „Egyetertes*. Totă vina o 
dau ei lui Coloman Szell, în oare „nu este 
un grăunte de energiă", oi numai „vani
tate și slăbioiune" și care nici în afacerea 
liturgiei maghiare n’a făout și nu face ni- 
mio. Fâia kossuthistă îșl varsă și de rân
dul aoesta tâtă dosa ei de venin în contra 
naționalităților și a Românilor îndeosebi și 
ațîță la ură în cel mai păcătos mod. Vom 
reveni, ocasional, asupra oelor ce scrie, de 
astă-dată ne mărginim a constata, că și ea 
ca și celelalte foi șoviniste, ba mai mult 
deoât tâte, cere, oa naționalitățile să fiă 
trântite și ferecate, ca nici oâro‘&ă >q.u mai 
pâtă <fioe, câ de unde nu, „noi (Maghiarii) 
vom fi cei isbițl în patria-ne străbună".

Apoi să se mai Gioă de cine-va, că 
aoeștt șoviniștl turbați nu-s buni de legat? 
Dâr soiu ei, oe-i dâre și-’i ustură atât de 
cumplit: fiascul dela Roma al acțiunei pen
tru limba liturgică maghiară, este cea mai 
gravă lovitură, ce au putut s’o primâscă.

*
„Unirea* din Blașifi, vorbind în nu

mărul său din urmă despre peregrinagiul 
„Maghiarilor gr. oat." la Roma, scrie în
tre altele:

„Sfântul scaun li-a dat răspunsul cu
venit. Nici nu i-a asonltat. I-a primit oa 
pe fii ai biserioei, venițl a depune omagiul 
lor înaintea Scaunului ferioitului apostol 
Petru, dâr i-a refusat, oa pe deputațl venițl 
a oere limba maghiară ca limbă liturgică. 
Un lucru totuși e de remaroat în ținuta 
sfântului Scaun. Anume asprimea, ou care 
i-a tractat pe „peregrinii liturgiei ma
ghiare". Cine ounâsce dragostea, cu care 
sfântul scaun primesce pe toți fiii bisericei 
de pe tâtă suprafața pământului, aoela de 
sigur va rămânâ încremenit, văzând proce
dura sfântului scaun.

„Mai întâii! nu i-a primit în audiență 
separată pe „peregrinii liturgiei maghiare. 
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In locul al doilea a șters din vorbirea epis
copului Vâlyi partea referitore la liturgia 
maghiară. In locul al treilea a oprit peste 
tot ținerea vorbirei de acasă pregătită a epis
copului Vâlyi și l’a îndrumat la ginerea 
unei scurte cuvântări convenționale și de 
șablon. In locul al patrulea l'a întrerupt pe 
episoopul Vdlyi în mijlocul vorbirei, când 
adecă în butul opreliscei a amintit de li- 
turgia maghiară.

„Ca a putut fi causa la o asemenea 
asprime întru adevăr ne mai pomenită? 
Răspunsul nu va fi greu de aflat: Etă-1: Co
mitetul regnicolar din Ungaria acum de o 
mulțime de ani tot vecsăză pe sfântul 
scaun, să concâdă limba liturgică maghiară 
pe sâma greco-catolicilor maghiari, cari 
acum sunt la 200,000, că alt-oum aceș
tia se fac reformați neuniți, șcl. Ca să do- 
vedâscă sfântului scaun adevărul afirma- 
țiunilor lor, de ani de dile adună la sub
scrieri „greco-catolioe maghiare11 și de ani 
de dile adună „peregrini greco-oatolicl ma
ghiari", pe cari să-i presente Sfinției Sale 
drept dovadă viuă. Și la urmă ce să vedl ? 
Etă se presentă în Roma înaintea sfântului 
părinte 480 ruteni greco-oatolicl din Unga
ria, conduși de episcopii ruteni greco-cato- 
licl dela Eperjes și Muncacifi!

„Ei bine! se va fi întrebat Sfântul 
Scaun, aceștia sunt Maghiarii greoo-oa- 
tolicl? Ori doră cred Rutenii, că la Roma 
nici atâta nu sciu, că rutân și maghiar nu 
e tot una?

Etă dâr, pentru oe a fost indignat 
sfântul părinte. I-a prins cu minciuna pe 
„greco catolicii maghiari", adecă s’a con
vins, că nici nu esisiă greco-catolici maghiari, 
ci că esistă greco-oatolicl ruteni, oarl pen
tru un os de ros sunt gata a se lăpăda de 
neamul lor și legea lor.

„Să nu se fi indignat sfântul soaun la 
un asemenea spectacol? S’a indignat și a 
dat espresiune indignării sale pe față. Pe 
episoopul Vâlyi, care în butul opreliștei a 
insistat a vorbi de liturgia maghiară, în 
mijlocul vorbirei, în presența alor 2000 pe
regrini venițl din totă lumea, l’a adus la 
tăcere. Bine li-s’a întâmplat. Au prâncjit 
cu minoiuna. De cină însă n’au oăpătat. 
Plata renegaților e — disprețul11.

Conflictul româno-bulgar.
Pe oum se raporteză, conflictul iscat 

între România și Bulgaria pentru insula de 
pe Dudăre numită de Români Bnjoreanu, 
e pe cala de a-se aplana. Etă ce scrie cjia- 
rul bulgar „Slavianin* despre aoest conflict:

Pe Dunăre, peste drum de Șiștov, este 
o mare insulă veche, care se numesoe încă 
de pe timpul Turcilor „Eșec Adasâ", adeoă 
„Insula Măgarului".

Acâstă insulă încă de pe timpuri 
vechi o stăpânea guvernul turcesc, el o es- 
ploata, și locuitorii din Șiștov se duceau 
acolo să tae lemne. Insula e fârte a- 
prope de malul bulgar și departe de cel 
român, din care causă, după liberarea Bul
gariei, n’a fost cestiune: cui aparține acea 
insulă, României său Bulgariei și cine tre
bue s’o esploateze, așa că pănă mai erl era 
sub stăpânirea Bulgariei.

De doi-trei ani însă, iubiții noștri ve
cini, Românii, și-au pus ochii pe aoea in
sulă și necontenit s’au încercat s’o ia și să 
se facă stăpâni pe ea. Din acâstă causă 
s’au numit din ambele părți oomisii mi
litare, cari au fost la insulă, au examinat’o, 
au deliberat, dâr nu putură să aplaneze 
neînțelegerile.

Acum câte-va dile, o oompaniă ro
mână de soldați au năvălit în acea insulă, 
a alungat cu forța sentinela nostră și' o 
stăpânescel După aoâstă cuoerire bașibuzu- 
câscă a acelei insule, care se soootesoe te
ritoriul nostru, la BucurescI a avut loc un 
consiliu de miniștri, care a hotărît. să se 
trimită un vapor de răsboifl cu trei tunuri, 
care a și sosit la insulă cu ordinul sever să 
tragă, dâcă Bulgarii s’ar încumeta s’o ia!

Ce măsuri s’au luat din partea guver
nului nostru, nu se soie; se scie numai, că 
agentul nostru diplomatic din BucurescI s’a 
presentat la ministeriul de externe, unde ’i 
s’a spus: Vom vedâ.

Care va să (jioă bunele relațiunl între 
cele două state vecine, România și Bulgaria, 
sunt stricate, deârece România și-a permis 
să stăpânâscă cu forța militară o parte din 
teritoriul nostru, fie el chiar pe Dunăre. 
Astăcjl „Insula Măgarului", mâne Silistra, 
poimâne Dobriol, și noi, dâcă tăcem, Ro

mânii o să crâdă, că ne temem de ei, ori 
că suntem neputincioși de a ne apăra te
ritoriul. In orl-ce cas trebue să se ia mă
suri față ou răpirea acelei insule și să se 
câră evacuarea ei. Vor face asta liberalii 
noștri? Cine scie?

Etă oe însemnâză să ai de proteotdre 
o mare putere, cătră care să te adresezi 
în oas de nevoiă și să-i ceri ajutorul. Dâcă 
eram bine cu liberatorea ndstră, cu Baba 
Mosova, dâcă în fruntea guvernului din So
fia am fi avut rusofili sinceri, âr nu ruso- 
fobl, era să urmeze o notă din Petersburg 
și Românilor era să li-se pară strîmtă „Eșec 
Adasâ"! Acum însă? Aoum Baba Moscva 
o să tacă, armata română o să stea liniș
tită în insulă, âr noi o să bem un pahar 
ou apă rece pentru „Eșec Adasâ", ca să ne 
învățăm minte și înțelepciune.

In așa situațiune suntem noi puși, în
cât chiar pământul să ni-1 ia, nu îndrăsnim 
să protestăm! Nu voim influența rusâscă, 
nu voim protecția ei, âtă-vă acum „Eșeo 
Adasâ", duceți-ve și-o liberați! împrumutul 
ni a rămas în Transvaal, acolo sunt ținuți 
banii, âr armatele române mănâncă mămă
ligă în „Eșeo Adasâ".

Noi suntem dmenl liniștiți, pentru un 
„Eșec Adasâ" n’o să ne ducem se ne ba
tem și să perdem portofolurile ministeriale!

Din România.
Afacerea Hallier.

Tribunalul de arbitri în afacerea Hal- 
lier a ținut cinci cjile de-arândul ședințe. 
In tot timpul acesta șl-a desvoltat pledoa
ria advocatul anteprenorului Hallier, Poin- 
cară, aducând înaiute tot felul de argumente 
pentru a documenta pretențiile clientului 
său. Hallier pretinde o despăgubire de 
18.377,686 lei și 57 bani. Pledoaria lui 
Poinoare a fost un adevărat rechisitoriu. 
In deosebi el a îndreptat cele mai grave 
acusațiunl în oontra administrației serviciu
lui hidraulic român, despre care a afirmat, 
că a organisat o „hoțiă legală" în potriva 
lui Hallier.

In urma acestei atitudini a apărăto
rului lui Hallier, președintele tribunalului
— după terminarea pledoariei‘în ședința a 
noua dela 4 Martie st. v. — s’a văcjut în
demnat a observa în ce mod Poinoarâ a 
usat de libertatea, ce i-a acordat’o în des- 
voltarea pledoariei sale, declarând, că la 
la rândul său va lăsa aceeași libertate ad- 
voeaților statului, ca se vorbâscă cum vor 
voi. In urma acesta Poinoarâ ’ și-a cerut 
scuse dicând, că găsesce natural ca un ad
vocat în apărarea sa să aibă și un reohisi- 
toriu și că în acest proces n’a vorbit con
tra statului român, ci într’o afacere de lu
crări publice, în care nu se angagâză de
cât o parte infimă din administrația pu
blică. Dâcă a fost violent, cere scuse și 
ține a constata, că de o săptămână de când 
se află în acâstă țâră, a dobândit credința, 
că România posede aspirațiile, vigârea, ca
litățile și chiar pasiunile sorei sale mai 
mari, Francia.

Președintele Șuțu cere apoi d-lui Poin
oarâ să-și depună conclusiunile în scris și 
să comunice actele advocaților statului. Tri
bunalul de arbitrii ținând sâmă de cererea 
advocaților statului, le acordă trei cjile 
pentru studiarea dosarelor și fixâză viitorea 
ședință pe fliua de Miercuri.

*

Manifestațiile în afacerea Hallier nu 
s’au mai repetat în cJLele din urmă. Gu
vernul a luat măsuri de a-se împiedeca o 
repețire a lor. Prefectura poliției a lipit pe 
zidurile capitalei o ordonanță prin care se 
interdice orl-ce atrupament, staționare în 
massă, manifestațiune în câtă sâu prooe- 
siune de orl-ce natură pe stradele, trotua
rele și piețele capitalei.

In ședința camerei dela 2 Martie st. v. 
deputatul N. Săveanu șl-a desvoltat inter
pelarea relativ ia scandalurile petrecute 
înaintea curții de oompturl. Răspundend la 
interpelare, ministru de interne general 
Mânu a declarat din nou, că nu esistă nici 
o legătură între împrumut și lichidarea 
afacerii Hallier, și în ce privesce neorân- 
duelile întâmplate înaintea curții de Comp- 
turl declară, că guvernul a luat măsuri 
energice și va reprima orl-ce neorenduell.
— Ministru de finanțe Tache lonescu ao- 
oentuâză în deosebi, că arbitragiul Hallier 

a fost o necesitate neesorabilă și că cei-ce 
die și cred, că n’a fost așa, n’au decât să 
vie să li-se arate corespondența în acâstă 
cestiune și să vedem, dâcă vor mai afirma 
acesta. Reproșâză liberalilor, că au pus la 
cale scandalul și declară, oă guvernul e ho
tărît să reprime orl-ce neorânduială, ori dela 
cine ar veni.

P- P. Carp dice, că Bulgarilor li-s’a 
impus de guvernul Franciei o înțelegere 
cu antreprenorul Goilloux, dâr Bulgaria, 
țâră vasală, a resistat, er guvernul fran
cos s’a supus în cele din urmă și afacerea 
Goilloux s’a tratat de tribunalele bulgare, 
âr nu de tribunal strein, și împrumutul s’a 
făcut. Nu crede, că ceea-ce au făcut Bul
garii, Românii n’ar fi putut să facă. — D-l 
Tache lonescu ministru finanțelor răspunde, 
că nu cunosce afacerea Goilloux. Declară 
însă d-lui Carp, că nu e în joc nici o in
tervenția străină, ci sunt numai considera- 
țiunl financiare și economice.

Asemenea s’a făcut o interpelare în 
Senat, la care miniștri au răspuns în ace
lași sens.

R&boiul din Africa sudică,.
Situați unea pentru Buri în statul 

Oranje continuă a fi cât se pote de nefa
vorabilă. Generalii engiesl cu trupele lor 
din Capland treo uuul după altul peste 
rîul Oranje pentru a-se uni cu armata prin
cipală a generalissimului Roberts. Ei nu în
tâmpină nicăirl nici o înpotrivire, fiiud-că 
Burii au părăsit ținutul acela și deja mai 
înainte de ce Roberts ar fi întrat în Bloem
fontein, Burii s’au retras în partea nordică 
a statului Oranje. Ei au fost siliți să gră- 
bâscă retragerea, oăol dâcă Roberts ar fi 
întrat în oapitala statului înainte de ce ei 
s’ar fi retras, li-ar fi tăiat orl-ce liniă de 
comunicațiă cu grosul armatei Iui Joubert.

Generalul engles Clements a trecut 
rîul Oranje pe la Norvalspont, unde marele 
pod era încă întreg; generalul Gatacre a 
trecut pe la Bethulie, âr Brabant ou trupele 
iregulare a trecut în statul Oranje pe lângă 
Aliwal-North. Generalului Polecarew i-s’a dat

■ însărcinarea, să faoă legătura între cele trei 
armate englese.

Un mare svantagiti este pentru En- 
glesl, că linia ferată din Capland la Boem- 
fontein este liberă, după retragerea lor 
Burii n’au avut timp s’o nimicâscă. In- 
curând așa dâr cei 15,000 de Engiesl, cari 
au trecut din Capland în Oranje se vor 
uni cu Roberts, prin ceea-ce armata aces
tuia va primi o însămnată întărire.

Planul de atac al Englesîlor.

Se afirmă, că soopul aoestor concen
trări de trupe este, ca pe o parte din ele 
Roberts să o trimită spre Mafeking, în li
berarea completă a orașului Colâna acâsta 
ar nisui apoi dela vest spre Johannesburg și 
Pretoria. De-odată cu Roberts va ataca și 
Buller, năvălind în Transvaal de oătră 
ost. In soopul aoesta a fost rechemat și 
Warren din Durban. Forțele lui Buller 
sunt de 30—35,000 omeni.

O proclamaliă englesă

Din Bloemfontein se anunță, că gene
ralul Prettyman, ca guvernor general al 
capitalei statului Oranje, a dat o procla
mațiă în care provocă poporațiunea din 
oraș și jur, ca sub pedâpsa oonfiscării ave
rilor, să depună armele. In urma aoâsta 
400 din Burii oranj enl s’au predat.

Ce fac Burii?

Intr’aoeea despre Buri puține soiri 
soseso. Nu se soie nici acjl unde și cum 
să pregătesc ei pentru a primi o luptă 
mare cu inimioul lor. Tote semnele arată, 
că Burii OranjenI s’au retras cu toții la 
granița Transvaalului, voind să aștepte aici 
pe Engiesl.

O telegramă din BruxeUa spune, 
agentul transvaalian Dr. Leyls fac>- cu
noscut, oă după declarațiile lui Salisbury 
nu mai rămâne, decât ca Burii să continue 
răsboiul pănă la cuțit. Pănă acuma, 4'°e 
Leyds, n’a fost o luptă așa mare și așa nu 
se pote vorbi despre o decisiune cu arma. 
Lupta acâsta va urma în proximele cjiL, 
numai după-oe Burii vor fi învinși în lupta 

acâsta, se pote vorbi despre supremația en- 
lesă. Ou cât momentul aoestei decision!, 
va fi amânat, ou atât efeotul ei v» fi 
mai îngrozitor, deâre-ce Burii acum sunt 
uniți în a respinge ataoul engles.
Anectarea statului Oranje Ia Transvaal.

O scire forte însemnată sosesoe din 
Transvaal. Cu data de 17 1. c. i-se tele- 
grafâză agenției „Reuter" din Bethulie, că 
în 13 J. c. președintele Krilger a declarat 
statul liber Oranje de teritor aparținător re- 
publicei sud-africane. — Scirea aoâsta se 
comunică și din Londra.

Din Pretoria se oomunică, via Bruxella, 
următorele: Erl <16 Martie) s’a ținut un 
consiliu militar sub preșidenția lui Kriiger, 
la care a luat parte și Steyn. Iu acest con
siliu s'a decis continuarea războiului pănă la 
estrem.

Pierderile Englesîlor.

Ofioiul de răsboiîl din Londra pu
blică cu data de 14 Martie următorul cons- 
peot asupra pierderilor, ce le-a avut Anglia 
pănă acum :

Au oăcjut 194 ofițeri, au fost răniți 
601, în prinsore au căcjut 150 — la oialtă 
945. Soldați de rând au căcjut 1847, răniți 
8755, captivi 3372 — la oialtă 13,974. 
Pierderea totală e de 14,1)11) dmenl. La 
aceștia trebue să se adangă și cei-ce au 
murit în urma diferitelor bole și al căror 
număr, ofițeri și soldați e de 955.

Pierderile acestea au făcut ca în An
glia să se simtă o mare lipsă de ofițeri. 
Lipsa lor e așa de mare, încât ministeriul 
de răsboiîi înrolâză ca ofițeri pe toți ti
nerii cu carte și de oeva sâmă. Lordul 
Landsdowne a emis dăunădl 78 patente la 
universitatea din Cambridge ' și tot stu
dentul, oare întrunesee calitățile trupeșei, 
a putut să devină ofițer fără nici un esa- 
men. La universitatea din Oxford încă au 
fost adunați pe calea aoâsta mulțl „ofițeri." 
Ou tâtă graba acâsta, ministeriul de răs- 
boiîi nu pote totuși să trimită la Africa 
oontigentul de ofițeri trebuincios.

SOIRILE DILELI
— 6 (19) Martie.

Alegeri sinodale. Au fost aleși de
putat! din clar la sinodul arohidieoesan 
din Sibiiu pentru periodul 1900—1902 ur
mătorii d-nl, și anume în cercul: Sibiiu : 
Dr. II. Pușcariu, arehim., vicariu archiep. 
Săliște: loan Droc, protop., Sebeș : Sergiu 
Medean, protop., Alba-Iulia: Nicolau Ivan, 
asesor consist., Deva: loan Papiu, protopr., 
Hațeg: Tit V. Gheaja, protop., Turda: 
Dr. Eusebiu Roșea, director semin., Clușiîi: 
Tuliu Roșescu, protop., Târnava: Mateiu 
Voileanu, asesor consist., Sighișâra : Za- 
charie Boiu, asesor consist., Treiscaune: 
Dimitrie Coltofeanu, protopresb., Făgăraș : 
Iuliu Dan, protop., Giâgiu: Dr. Elie Cris- 
tea, secret, consist, Solnoo : Teodor Her
man. protop., Brașov: Vasile Voina, protop. 
Din 4 cercuri resultatul încă nu e cu- 
nosout.

„Reuniunea română de musicădin 
Sibiiu", în adunarea generală estra-ordi- 
nară, ținută Miercurea trecută, în urma 
demisionării comitetului, s’a constituit din 
nou astfel: president: Dr. Ioan Stroia, prof, 
sem.; secretar: Vio. Tordășianu, esactor 
archid.; cassar: Costică Popp, funoț. de 
bancă; arclvvar: Candid Popa, înv.; eco
nom : loan Rebega, funoț. de bancă: mem
bri in comitet: Nicolae Bența, Emil Vințe- 
ler și Emil Verzariu, âr de director de mu- 
sică a fost reales d-l T.moletu Popovici, pro
fesor seminarial. Probele, sistate pe timp 
scurt, se țin regulat în sala dela „Mu- 
sikverein".

„Severineana", reuniune română de 
consum din Caransebeș, șl-a ținut a doua 
adunare generală în 15 Martie n. sub con
ducerea președintelui său, a d-lui Ilie Cu- 
resou. La adunare, după cum spune „Fâia 
Diecesană", s’au presentat acționari în nu
măr frumos din loc, din jur și din depăr
tare. Din raportul direcțiunii, cetit prin d-l 
Aurel Marin, precum și din bilanț se vede, 
că resultatele acestei societăți oomerciale a 
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năstre sunt mulțumitâre, oeea ce constată 
și raportul comisiunii.

Obiecte de pe timpul lui Mihaiu 
Vitezul. Preotul bisericei din comuna Bu- 
cov, aprope de Ploescl (România), făcând 
nisce săpături pe lângă altar, a descoperit 
un cazan, care conținea mai multe monete 
și arme de pe vremea lui MihaiG Vodă 
Vitâzul. Aoâstă comără a fost depusă la 
primăria comunală.

Un Frances despre Asilul „Elena 
Domna". D-l Emile Buloz, delegatul mi
nistrului instrucțiunei publice din Franoia 
spre a inspecta diferitele instituțiunl cul
turale din Orient, a cerut să visiteze Asi
lul „Elena Dâmna* dela Cotrocenl. In re
gistrul de inspecțiunl al acestei instituțiunl, 
d-sa a soris următdrele cuvinte : „Nicl-odată 
n’am simțit o mai vie părere de rău, că 
nu ounosc frumosa jlimbă românâscă, decât 
astădl, oând ași fi dorit să scriu spre a fi 
înțelesă de toți admirațiunea mea pen
tru mărețul Asii, ce am visitat și buna im- 
presiune oe mi-a lăsat îndemânateca direo- 
țiune a acestei instituțiunl, deșteptăciunea 
semâță a elevilor. Voii! păstra despre 
acâstă visită o amiritire neștârsă". — D-l 
E. Buloz a admirat cu deosebire lucrările 
de broderiă ale elevelor Asilului.

Iinperatul Wilhelm în contra lim
itei latine. Din Berlin se anunță, că în 
numele .împăratului Wilhelm, ministrul de 
culte a dat ordin tuturor universităților 
germane, ca în comunicările lor oficiose, 
la înscrieri, proclamațiunl etc. s& nu mai 
folosdscă limba latină și pe cât se pote pre
tutindeni acâsta să fiă înlocuită cu limba 
germană.

Zăpada în România. Zăpada, care a 
oăcjut în cantitate așa de mare în Bucu- 
resol, încât mai tâte comunioațiunile tele
fonice au fost întrerupte prin ruperea fire
lor, a fost aprope generală în totă țâra. 
Numai pe linia dela Buzău spre Moldova 
a fost însoțită de visoolul mare. Pentru 
agricultură în nordul Moldovei, zăpada 
este fârte bună, căci aici umedela de peste 
iarna nu fusese intensă și bine făcătore ca 
în restul țărei. In Muntenia zăpada n’a 
fost de lipsă și întâcjiază muncile de primă
vara. Starea agriculturei în România este 
escelentă.

Stindardul Angliei în noroift. In 
Dresda s’a întâmplat dilele treoute un lu
cru, oare i-a mâhnit nespus pe Englesl. Un 
stindard în oolorile națiunei englese a fost 
sfâșiat și aruncat în noroiu pe una din stra
dele Dresdei. Stindardul a fost luat de pe 
edifioiul clubului anglo-american. Afară de 
aoâsta făptuitorii au atacat și biserica an
glicană. — Fapta acesta este urîtă, ce-i 
drept, dâr nu e mai puțin adevărat, că 
Anglia și națiunea englesă n’are să caute 
în astfel de acte, decât revolta sufletâscă 
și ura, ce șl-a atras’o asupră-șl în totă Eu
ropa prin prooederea ei volnică, barbară 
și neumană contra Burilor.

Portretul lui Banffy. La Unguri a 
devenit obiceifi, ca fiă-care ministru-preșe- 
dinte să comande pe cheltuâla propriă por
tretul antecesorului său, care apoi se așâdă 
în sala de primire a palatului ministerial 
din Buda. Pănă acum erau nouă portrete 
de acestea. Aoum se va adauge și portre
tul lui Desideriu Banffy, pe care l’a co
mandat ministrul-președinte actual Szell. 
■Se dice, că portretul e forte bine reușit. 
O decorațiă mai potrivită pentru palatul 
miniștrilor presidențl ungurescl din vremile 
de-acum, decât mutra urgisitului Banffy, 
nici că s’ar fi putut găsi.

Primarul orașului Praga, Dr. Srb, 
.ales în locul lui Podlipni, șl-a ooupat cjilele 
aoestea noul său post. In vorbirea-program, 
ce a rostit’o cu ocasiunea instalărei, noul 
primar a promis, oă „întot-dâuna va lucra 
pentru împlinirea dorințelor națiunei" și a 
deolarat, că față de orl-ce cetățân, fără 
deosebire de partid, religiă și naționalitate, 
va fi de-o potrivă drept și obiectiv. Cehii 
au primit cu mare însuflețire vorbirea lui.

Dela Sofia pănă la Paris pe jos.
Un student dela șcâla reală din Sofia s’a 

rămășit pe 20.000 de franci, că în decurs 
de 60 de dile va percurge pe jos drumul 
din capitala Bulgariei Sofia, și pănă la Paris. 
Studentul Popov a plecat în 19 Febr. din 
Sofia, a trecut prin Niș, Belgrad, de-aoolo pe 
la Semlin la Neoplanta, Teresiopol, Seghe- 
din și așa mai departe, ajungând în Buda
pesta, unde a sosit voinic și sănătos. Aci 
va face o pausă de două <4’1®, apoi îșî va 
continua drumul. El face cam 40—45 chi- 
lometri pe 41 și îQ 19 Aprilie sperâză să 
fiă în Paris.

Cununia. Ni-se anunță dela Oradea- 
mare: D l Clemente Hossu, cassar la insti
tutul „Bihoreana", s’a logodit cu d-ra Ma
ria Torsan, fiica d-lui profesor Gr. Torsan 
dela scâlele primare din loc. Cununia va 
urma la 6 Maiîi n. o. — Fiă în ceas cu 
noroc 1

Act de recunoscință. Ni-se trimite 
spre publicare următorul act de recuno
scință: Amioii decedatului loan Dimitriu, 
fost funcționar la „Albina", în scopul unui 
parastas pentru odihna sufletului deceda
tului, au coleotat între sine suma de 47 
corone, din cari ou 18 cor. 18 b. a aco
perit spesele parastasului, celebrat în 4’ua 
de Sf. Ioan, âr restul de 28 cor. 82 bani l’au 
transpus fondului văduvelor și orfanilor mese
riașilor români din Sibiiu. La colectă au 
contribuit: Vas. Baboie (Brașov) și los. 
Onițiu (Sebeșul-săsesc), câte 4 cor.; Rom. 
Petric 3 cor.; P. Tincu, Vas. C. O^vadă, 
E. Vințeleriu, Tasi Boiu, I. Simtion, Dr. E. 
Cristea, E. Vancu, Alex. Simonescu, Dr. P. 
Span, Mat. Jiga (Brașov) câte 2 cor. ;Leon. 
Pușcariu, Cos. Pop, I. Rebega, Ier. Preda, 
Iul. Popescu, T. Orlea, Iul. Covrig, V. 
Orăsan, T. Nicodineseu, G. Decian, I. Vă- 
tășan, Borcia, I. B. Comșa (Săliște), O. 
Steflea, Dom. Rațiu și Vict. Tordășianu, 
oâte 1 cor. Suma de 28 cor. 82 bani adausă 
la fondul amintit, starea acestuia cu (jiua 
de a<jl e de 403 cor. 90 bani. Aduoem prin 
acâsta tributul recunoștinței nâstre sus 
amintiților contribuențl. Sibiiu, 8 Martie 
n. 1900. Comitetul „Reuniunei sodalilor 
români din Sibiiu", Vict. Tordășianu, preș. 
George Poponea, notar.

Diligentă jăfuită. Din Cernăuți se 
telegrafâză, că diligența'poștală dela Dorna- 
Vatra la Câmpulung, în Bucovina, a fost 
prădată Mercurea trecută. Tâlharii au eșit 
înaintea diligenței lângă muntele Mestică- 
nesoî, între comunele IacobenI și Valea 
Putnei, și au furat mai mulțl saci cu bani 
și sorisorl ou valori. S’au furat peste 5.250 
de corone. Se orede, că prădătorii au tre
cut granița. S’au luat măsuri pentru urmări
rea lor.

Descoperirea unei cripte romane. 
In centrul Vienei s’a aflat, cu ocasiunea 
demolării edifioiului muntelui de pietate 
din Dorotheengasse, o criptă de pe timpul 
Romanilor. Cripta este la 2’/2 metri adân
cime dela nivoul străcpi- Vineri lucrătorii 
au dat peste acâstă criptă de cărămizi- Cei 
patru păreți ai criptei sunt de lespecjl de 
piatră, peste cari boltitura este zidită de 
cărămizi, oarl cu timpul s’au văruit. In 
criptă s’au aflat scheletele bine conservate 
a doi âmenl așezați lângă olaltă; peste 
ose era împrăștiată oenușă și oărbunl. Ase
menea s’au. aflat hârburi de vase negre din 
„terra sigilata", pe oarl se află tablouri în 
relief, cari însă nu se pot deosebi. Pe vase 
se pot observa încă ornamente figurale, 
adecă fruncje și paseri sburând. Fragmen
tar se pâte deosebi încă firma de pe că- 
rămicjl; se vede incrustat: „Domagit". 
Cripta este pardosită cu cărămizi cu in- 
scripțiunea : „Leg. XIII. G. L. C. A." Dâcă 
se vor descifra aceste semne, atunci se va 
pută determina și timpul din care datâză 
acâstă criptă. Directorul colecțiunei de an
tichități ale curții, cons, aulic Kenner, a 
fost imediat avisat despre acâstă descope
rire. Craniile aflate au fost predate consi
lierului Toldt.

Hoț arestat. Faimosul hoț Zajacz 
Istvan, oare, cum seim, furase într’o topi- 
târe de aur din America aur în valâre de 
4 milione cordne, a fost prins și arestat în 
Paprad-Felka. El a fost dat pe mâna gen- 
darmilor și internat în temnița din L’pto- 
Szt.-Miklos.

Din comitatul Treiscaune.
(Adunarea desp. Treiscaune și 15 Martie.)

3 (16) Martie 1900.
Bine este ounoscut, că onor, comitet 

central al „Aso.ciațiunei" nâstre a însăr
cinat pe d-l prof. gimn. N. Bogdan din 
Brașov ou organisarea despărțământului 
Treiscaune-Ciuc. S’a anunțat și în prețuita 
„Gaz0tă“, că adunarea oonchemată la S.- 
SângeorgiG pe 2/15 Martie s’a amânat, dâr 
fără a se arăta și motivul, oe l’a îndemnat 
pe d 1 Bogdan a amâna acâsta adunare, și 
adecă, că primarul orașului Ș.-Sângeorgiu 
a interzis’o preteostând, că la 15 Martie e 
serbare națională și nu se pot țină astfel 
de adunări.

Dâcă 15 Martie e 4’ de serbare na
țională ungurâsoă, pentru ce nu s’a oprit și 
târgul de țâră ținut tocmai în acâstă di în 
S. Sângeorgiu ? Acâsta se vede aouma din 
cele ce scrie 4larul „Szâkely Nemzet" din 
S.-Sângeorgiu în Nr. 38 din 12 Martie a. 
c. la soirile 4>lei sub titlul „A brassoi 
olâhok fâszkelodâse", (neastâmpărul Vala- 
chilor brașoveni), care număr am onore a 
vi-1 trimite oa să vedeți felul de gândire 
și de judecată al marinimoșilor noștri Săoui.

Ei țin, oă s'ar fi pângărit sânțenia 
dilei de 15 Martie, dâcă agitatorii valahi 
din Brașov s’ar fi întrunit atunci să „de
monstreze" chiar în centrul oomitatului, 
unde este, ce-i drept, o biserică gr. or., 
dâr credincioșii ei au fost totdâuna Ma
ghiari. Oa să dovedâscă acest neadevăr ce 
pote eși numai din oreerii sorintițl, pri
marul orașului a chemat la magistrat vr’o 
patru „credincioși din aoeștia și i-a făcut să 
subscrie" declarația oe se vede în acâstă 
foiă, după care ei nu sunt ValachI, oi Ma
ghiari gr.-orientali, și n’au nimic comun 
ou Asociațiunea.

De fapt a fost pusă la cale o de
monstrația din partea studenților contra 
preoțimei, dâcă s’ar fi întrunit în biserică 
și numai pentru alegerea deputatului cle
rical la sinodul Archidiecesan rânduită de 
Ven. Oonsistor pe acesta 4’ în întrâgă Ar- 
chidiecesa. Adunarea preoțimei pentru ale
gerea deputatului său sinodal era confun
dată cu adunarea pentru constituirea des
părțământului „Asooiațiunei" și primarul 
orașului la întrebarea ce i-a făcut proto
popul și comisarul consistorial D. Col- 
tofean despre agitațiunea pusă la oale între 
studenții gimnasiall, n’a luat răspunderea, 
că nu s’ar pută ceva întâmpla și a sfătuit 
pe protopopul-oomisar, ca mai bine să 
amâne alegerea.

Cu tâte acestea, fiind-că se străou- 
raseră în oraș vr’o 10—12 preoți, neob
servați între mulțimea adunată la târgul de 
țâră, s’a făcut iute alegerea în casa parochu- 
lui local, răposat și îngropat numai în 4i|la 
premergătore. In biserică n’a intrat nime, 
căci era de temut bombardarea ferestrelor 
cu petrii și poporul încă ’șl temea biserica 
tocmai de curând renovată și frumos pic
tată. Astfel preoțimea puțină, câtă a venit 
la alegerea de deputat s’a resfirat în grabă 
și depărtat din oraș, pentru-că nici hote
lierul, la care se obiclnuia a se întruni la 
atari ooasiuul, deși Român de origine, n’a 
cutezat a da masă comună, de sigur pen- 
tru-oă fiind aoest hotel chiar lângă cole
giul ev. reformat, avuse soire de ceea-ce se 
plănuia.

Astfel trăim Românii din Săcuime în 
era „dreptății" trîmbițată de șeful guver
nului actual.

Un preot din Treiscaune.

Gestiuni economice.
„Revista Economică*, organul pentru 

societăți finanoiare și comerciale ce apare 
în Sibiiu, vorbind despre bilanțul noului 
institut de bani „Nationalbanlc*, ce s’a în
ființat anul trecut în Brașov, 4i°e între 
altele:

„Bilanțul institutului „Nationalbauk" 
pe timpul dela 6 Iunie—31 Decembre 1899 
încheie, la un capital sooial de fi. 100,000 
— ou un profit curat de fi . 6071’30, ceea 
ce oorăspunde unei rentabilități a capitalu
lui social de 10°/0 și ma> bine la an.

„Acest resultat deosebit favorabil, și 

pentru acționari îmbucurător, ni-ar fi aprâ- 
pe enigmatic, dâcă anafisând bilanțul nu 
am afla în el unele lacune. Astfel remar
căm înainte de tote în Pasive lipsa totală 
a interesele transitdre anticipate, deși nu se 
pâte presupune, că institutul să nu fi în- 
cassat și interese anticipative transitâre 
preste epoca de încheiere și cari priu ur
mare, ca aparținătâre venitului anului ur
mător, ar forma pasive. Interesele acestea 
ar face, considerând, oă în total s’auîncassat 
în interese preste fl. 12.000 — minimum fl. 
3000 —, prin ce profitul net s’ar reduce 
la jumătatea celui arătat. De-asemenea nu 
se arată între Pasive suma reescomptului, 
care probabil seva fi substras din esoompt: 
procedura acâsta, deși nu alterâză întru ni
mic resultatul final al bilanțului, totuși nu 
este corectă, căci constitue o mascare, a 
creditului folosit de banoă. In Active aflăm 
sub titlul]., Bon la contul transitorio" consi
derabila snmă de fl. 42,152,56, sub oare nu 
soim ce este a se înțelege, căci după o ac
tivitate de abia 7 luni interese restante 
atât de mari nu credem să fiă. Dâcă s’au 
specificat în bilanț sume neasămănat mai 
mici, cum sunt: Capital social restant cu 
fl. 70 —, Cupâne cu fl. 824,47 și LosurI 
de classă cu fl. 702 —, cu drept cuvânt se 
putea aștepta, ca și aoâstă însemnată posițiă 
a activelor să se numâsoă mai de aprope.

Dela Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiu.

Rectificare.
Drept întregire și rectificare a^„avi- 

sului nostru din 24 Februarie a. c. dăm 
următdrele:

1. Sămânță de luțernă francesă, prima 
calitate, sub 10 chlgr.: 1 chlgr. 1 cor. 80 
bani; peste 10 chlgr.: 1 chlgr. 1 coronă 
70 bani.

2. Sămânță de trifoiu roșu, de tot fină, 
sub 10 chlgr.: 1 chlgr. 2 corone, peste 10 
chlgr.: 1 chlgr. 1 cor. 90 bani.

3. Sămânță de i&bă englesă, sub 10 
chlgr.: 1 chlgr, 80 bani; peste 10 chlgr.: 
1 chlgr. 70 bani.

4. Sămânță de iO'bă francesă */2 chlgr. 
60 bani.

5. Sămânță de i&bă italiană, sub 10 
chlgr.: 1 chlgr. 90 bani; peste 10 chlgr.: 
1 chlgr. 80 bani.

6. Sămânță de napi de nutreț, Mam- 
muth, roșu, uriaș, sub 10 chlgr.: 1 chlgr. 
1 cor. 40 bani; peste 10 chlgr.: 1 chlgr. 1 
cor. 30 bani.

7. Sămânță de napi de nutreț, Obern
dorf, galbinl: 1 chlgr. 1 cor. 46 bani.

8. Sămânță de napi de nutreț, roșii, 
rotundi. de aceeași: 1 chlgr. 1 cor. 46 bani.

Prețurile articlilor de sub 9 — 23 din 
publicațiune, cum și celelalte condițiunl ră
mân neschimbate.

Sibiiu, Martie n. 1900.
Comitetul central al „Reuniunei ro

mâne de agricultură din comitatul Sibiiului".
D. Comșa, V. Tordășanu,

președ. secrejt^r.

U LT1ME SC1RL
Bucurescî, 18 Martie. Cu oca

siunea întrunirei publice de astădi, 
conchiămată de oposiția liberală în 
sala băilor Eforiei spre a protesta 
în afacerea Hallier, manifestanții în- 
căi<5rându-se c’un mare grup de con- 
tra-manifestanți, s’au întâmplat mai 
multe răniri. Poliția a făcut mai 
multe arestări.

3D 3 » LiiS 15.
Câte fire de per are omul pe cap. 

Colorea părului are influință asupra abun- 
danței lui. Un om cu părul blond are pe 
oap 140.000 fire de per; altul cu păr cas
taniu are 109.000 fire de păr; cel cu păr 
negru are 102,000 fire de păr și cel cu pă
rul roșu 88,Q00 fire. Firele de păr ale unei 
dame socotite în lungime ar da cel puțin 
80 de kilometri.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu" 
din B£B*aș®v, 

se pot procura următ6rele cărți:

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne44. Acestă carte, atât prin este- 
riorul s3u elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vemțare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului “ îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român'1 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peoîca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, ori-ce măestru, 
orl-ce om, care soie ceti, pote să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cărți de rugăciiunl și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 cr. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora14 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora44 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruondrea Preacuratei Feciore Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventări bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
jnalt din Romania.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu. cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pup fiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul' 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile *de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de VusiHu Christ^. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elfterescu, 
cunoscut atât cG bine în cerourile rornâ- 
nesol din numărdsele sale s rierl atât de 
mădudse, instructive și cu atâta gust ce
tite. E o o»rte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................96.95
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 93.69
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 100.25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 • 100.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.—

Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii . . ... . 164.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.25 
Renta de argint austr............................ 99.20
Renta de hârtie austr........................ 99.—
Renta de aur austr...............................98.10
LosurI din 1860................................. 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.60 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.— 
Napoleondori...................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.50
London vista................................... 242.75
Paris vista........................................... 96.30
Rente de corone austr. 40/0 . • • 99.45
Note italiene...........................................90.15

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Martie 1900.

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

din 15 Martie n. 1900.
Sursa de Bucurescî.

"^7* a 1 o r î.

3 «D .£>

S^ad. 
cup.

Ou 
bani 
gata

ienta amortisabilă . . . 5°/. Api.-Oct. 95.—
„ (Impr. 1892 . . . 5% îM.-inl 96 -
„ din 1893 5"/, 95 —
„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr.-Oct. —
„ (Impr. de 32. ’/, mii. 4"/f lan.-lulie 82

n „ (Impr. de 50 mii. 1'7: 83
n „ (Imp. de274 m. 1890 4’/,. >1 n 84 V,
ii „ (Imp. de 45 m. 189’ 40/,. n n 84.’/
n „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/. h n 84*/2

,, (im. de 90 mii. 1896 4% •» ,» 8b >/,
Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6% Mai- nov. 85 •/,
'blig. Casei Pensiunilor fr 3(Y' 10 J1 » 99 72
)blig. comunei Bucurescî 1883 5”/u lan.—Iul.

„ ,. din 1884 5°/t Mai-Nov.
„ „ din 1888 5°/. ion.-Dec. — —

•1 „ „ din 1890 57. Mal-Nov. —
Scrisuri fonciare rurale . . . 5% lan,-Iulie 92 78

»> 1> D 41’/. H n 78.—
„ urbane Bucurescî 57. n n 86 7»
j, ,, Iași ?7o n n 82 —

-’blig. Soc. de basalt artificial 67» 11 n —

ii anca Rom. uit div. fr. 12.81
v
600 150 v

banca Nat,ion. uit. div. 8G.— 500 într. v. 2390
Banca agricolă........................... 500 150 v. 303.—
Oacia-Românis uit. div. 35 le' 200 într. v. 285 —
•Raționala de asig. uit. div. 43 le- 200 n ;v 447 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 260 D »

loc. Rom. de Constr. olt. div. 1.5 1. 250- 11 »
•oc. Rom. de Hârtie uit. 100 u u —,—
.Patria'* Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 » » —c
Soc. rom. de petrol i em. u. d. 0 200 ’7 1

, „ „2 em. u. d. 0 10u-
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 1 ■ -•
,,Bistrița1* soc. o. f. hârtii 30 , ■ r. —■—
Societ. p. const, de Tramways n —•—
•0 franci aur

SCOMPTURI:

Banca naț. a Rom 87o Paris .... ‘6’/2
Avansuri pe efecte 97» Petersburg . . ■57-.
Casa de Depuneri l‘47o Berlin .... 57,
Londra . . . 47» Belgia . . . 4=7»
Viena...................... 4’A Elveția .... b7o

Cursul Io a urilor private
din 14 Martie 1900

cvmp.

Basilica . 13 — 14 —
Credit 395. - 397.
Clary 40 fl. m, o. 130 — 132. -
Navig. pe Dunăre - .— —.—
Insbruck . 65. - 67 -
Krakau 60.— 61 —
Laibach 50 — bl.—
Buda 193.— 135.
Palfiv ... 131 — 132.
Crucea roșie austr.. 42 75 43 75

dto ung, . 22 20 23,20
dt.o ital. —.— —

Budolf 66 — 68.
Salm .... 172.50 174 50
Salsburg , , , 58. - 60.-
St. Genois 180.- 182
Stanislau .... 13'J.— —.—
Trieitine 4’/,% 100 m. «. 178 — 184.-

dto 4°/|, 50 80.— - .—
Waldstein 178.— 184.- -

dto de 10 irancl —.—
Bnnca h. ung. 4°/,. —•— —• —

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

ANUNCIURI
sunt a se adresa subscrisei 

adminâstratiuni. In cașul pu> 
blicării unui anunciu mai mult 
rfe odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
ae face mai de multe-ori.

Admi îstr. „Gazetei Trans.“

Sz. 6695-1899. tlkvi.

Arveresihirdeimenyi kivonat.
A fogarasi kir. jArAsbirdsAg, mint tlkouyvi hatdsAg, kOzhirre teszi, 

hogy a FURNICA takarek pdnztAr vAgrehajtonak Dragiciu David ve- 
grehajtâa szenvedO elleni 122 fit. tdke kdveteles 6s jArulekai irAnti v6- 
grehajtAsi iigydben a sarkanyi kir. jArAsbirdsAg teriileten levd Gridon 
fekvd, a gridi 287 sz. tljkvben.

hogy a fennebb megjelfilt ingatlan 1900 evi apritis ho 5-ik napjăn delelott

544.545 hrsz. egesz ingatlra 8 frt. 3383, 3384 hrsz. egesz ingatl. 14 frt.
866 w 55 51 15 55 3407, 3408 71 11 18 15
11’8 n 55 57 3 31 3975 77 51 51 1 5?
1222 Yi 51 n 10 51 4010/1 51 51 31 2 37

1282 35 P 57 7. 31 4779/1 51 n 75 5
1603 55 n 75 8 11 5982 11 ii 51 17 n
1614 b 55 55 17 51 5261 51 71 55 1 55
1626 55 55 ’5 14 11 5283 W 71 îî 3 55
1676 55 55 55 11 51 5318 75 51 31 3 51
1970 55 W 71 25 51 5382 51 17 37 8 5?
2320 5? 1 15 5508 W 71 57 2 71
2436 55 55 75 2 55 6935 17 51 75 2 11
2482 55 55 51 1 15 6990 15 71 55 1 17

2491 55 55 51 2 51 7003 55 71 77 3
2762 51 11 57 11 51 7062 55 71 15 3 77
2767 n 11 10 51 8273 17 51 51 11 77
2832 55 11 11 7 n 8973 51 57 51 22 77
2868 55 51 55 5 n 8989 57 51 71 19 77
2907 55 51 15 1 51 9074 35 3? 71 20 77
2917 55 11 75 3 31 9303 75 71 11 1 71
2925 15 51 5 33 9415/2 15 11 15 4 »
2934 55 55 r 5 33 9432 55 15 U 8 71
2956 55 15 n 7 35 9562/2 51 31 51 14 r

3170 55 51 ii 3 55 9581/3 Y W 55 18 17

3184 13 31 55 1 31 10082 71 31 35 17 71

3281 55 51 5 11 10661 51 71 55 11
3287/2 51 33 55 7 11 10720 n 75 51 2 11

3297/2 51 37 71 4 31 11539 w 55 55 4 5 5

az ArverAst ezennel megAllapitott kikiAltAsi Arban elrendeltetik, ds

18.88 Vend. 18.90
18.40 Vend. 18.50
19.20 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

127.- Vend. 128.—
58.50 Vând. —•—
10.75 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

9 orakor Gridon megtartando nyilvAnos Arveresen a megâllapitott ki- 
kiAltAsi Aron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szAndekozdk tartoznak az ingatlanok becsArAnak 10%-At 
kdszpdnzben, vagy az 1881 evi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyam trial 
szamitott es az 1881. evi november hd 1-dn 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sAgiigyminiszteri rendelet 8-ik § ban kiielOlt dvadekkepes ertdkpapirban 
a KikuidCtt kezdhez letenni, avagy az 1881 : LX. tdrv. cz. 170-ik §-sa 
drtelmeben a bAnatpenznek a birdsAgnAl eldleges elhe'yezeserdl kiAlli- 
tett s/abA'ys era eliamervenyt AtszolgAltatni.

Fogaras, 1899. dvi november hd 18An.
A kir. jbirosâg mint telekonyvi hatosâg

CSÂSZÂR
880.1 kir. albiro.

Sosirea si jlBcama trenurilor h slat rog. iiu în Brașov.
Valabil «lin 1 Octoinvre st. n. 1899.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persdne la 8 ore dim.
II. Tr. aooel. peste Ciușiu la 2 d. 9 m. p. m.

III. Trenul mixt la 10 ore 25 min. săra
Dela Bucurescî la Brașov:

1. Treuu! mixt, careeiroulă numai Vinerea 
dela Predeal, la 0 6re — min. dim.

II. Trenul aooel. la 2 6re 18 mio. p. m.
III. Trenul mixt, la 5 ore 20 min. p. m.
IV. Trenul d» pers., la 9 6re 27 min. săra.

Dela I£ezdi-Oșorheiu Ia Brașov:
I. Trenul de persore la 8 6re 25 m. d., 

(are legătură în St.-Georgi cu Ciuc- 
Szerda și Ciuc-Gyimes).

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

1 gâtură cu Ciuo-Szereda).
Dela ZernescI la Brașov (G. Bartoloineiu). i

I Trenul mixt la 6 ore 22 min. dim.
II. Trenul mixt la 1 oră 13 min. p. m.

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

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

“V I
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face și reînoi 

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 aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și sâ arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans/

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brasov la Budapesta:

I. Trenul mixt la 5 âre 8 min. diminâța
II. Tr. acoel. (peste Ciușiu) Ia 2 6.45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la 7 ore 48 min. săra.
Dela Brașov la Bucurescî:

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

III. Trenul accelerat (ce vine pe la Oradia.
Ciușiu) la 2 dre 19 min. p. un.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de persdne la 5 6re 19 man 

dim. (are legătură ou Tușnad) 
Ciuo-Szereda. 3 6. 15 m.

II. Trenul mixt la 8 Ore 50 miu. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 6re 15 m. p. m 
are legătură cu linia Tușnad-Ciuo-Szereda. 
Dela Brașov la ZernescI (G. Bartoloineiu)

I. Trenul mixt la 9 6-e și 2 min. a. m.
II. Trenul mixt la 3 6re 18 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 5 6re 19 min. dim.

II. Trenul mixt la 8 ore 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 3 6re 15 min. p. m _

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


