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Vrajba dintre Unguri.
Nu numai odată oficioșii guver

nului unguresc au încercat s6 aco
pere divergențele acute, ce s’au de
clarat de un timp încdce în sînul 
majorității parlamentare, umblând 
se liniștâscă publicul maghiar, că în 
sînul partidului liberal domnesce ca 
și mai înainte buna înțelegere și so
lidaritatea. Tote au fost însă înza- 
dar, căci toți sciu, că în majoritate 
demult nu mai domnesce armonia 
și că de fapt, deși încă nu s’a de
clarat conflictul, ea este divisată în 
două tabere, a lui Tisza-Banffy și a 
lui Szell.

Cetitorii noștri cunosc peri
pețiile rivalităților dintre aceste două 
grupări. Remâne numai se consta
tăm, că din ce în ce încordarea de
vine tot mai mare. Firesce, că arma 
cea mai puternică, de care se folo
sesc antagoniștii iui Szell contra 
lui și a guvernului este și remâne 
cestiunea naționalităților. I-se impută 
actualului ministru-președinte mereu, 
că a desființat faimosa secțiune a 
naționalităților, cu care se fălea așa 
de mult Banffy și că nu controleză 
cu energia cuvenită așa caisele agi
tațiuni ale naționalităților. Pe tema 
acesta foile banffyste ațîță mereu în 
contra lui Szell. Soluțiunea dată 
afacerei rentei școlelor române din 
Brașov a fost numai paprică presă
rată pe de asupra tuturor acusațiu- 
nilor, ce i-se aduc.

In dietă Komjathy conduce 
acest resboiu de guerilla, âr afară 
de dietă agitația e nutrită de fliarele 
„Magyar Szo“ și „Egyeterteș".

Seim, ce atitudine a observat 
ministru-președinte în dietă față cu 
acusațiunile lui Komjathy; seim cum 
a căutat să se apere, luând tote pre- 
tensiunile estreme și absurde ale 
acestuia de bani buni, de postulate 
neataeabile ale șovinismului neeso- 
rabil. Tote acestea nu i-au folosit 
însă nimic, căci cei din clica Tisza- 
Banffy nu încetăză cu recriminările 
lor. Ai spart, îi flic, secțiunea lui 
Jeszenszky, ai încuragiat naționali
tățile, ai dat freu liber reacțiunei 
clericale, care acum să îmbrățișăză 
cu naționalitățile, ca se le esploa- 
teze, âr naționalitățile se vor ridica 
pe spinarea reacțiunei. Așa vorbesce 
în numărul seu cel mai nou organul 
fracțiunei kossuthiste Eotvos, erfoia 
lui Banffy vede deja țăra în flăcări, 
fiind-că nu mai stăpânesce în ea 
„mâna tare" de pandur a lui Banffy.

Pe când se continuă astfel jocul 
de intrigi în sînul „puternicei4* ma
jorități, unul din organele guver
nului vine se enunțe, că: „noua eră 
își întinde aripile încet dâr sigur, 
âr succesele ei nu pot fi oprite în 
loc de inimicii din drâpta estremă 
și de cei din stânga estremă", — 
adecă inimicii din aripa lui Tisza- 
Banffy și cei din aripa oposițională 
Eotvos-Komjathy.

Acest fliar, deopotrivă devotat 
lui Szell și lui Apponyi, vorbind de 
succesele „nonei ere" găsesce, că 
deja după un an s’a întâmplat o 

schimbare, despre care noi cetățenii 
de a „doua mână" nici ideiă nu avem. 
Așa de esemplu fliee: „înaintea 
legii sunt acuma toți egali. Corup- 
țiunea și presiunea, sistemul de pro- 
tecțiune și isprăvile pașalelor au 
dispărut de tot. Alegerile curate și 
neinfluințate de guvern au devenit 
faptă, și printr’asta e luat veninul 
și cestiunei naționalităților" etc. etc.

Pote că alegătorii contelui Ap
ponyi dela Jaszbereny să fi simțit o 
astfel de schimbare, dâr în ținutu
rile unde locuesc naționalitățile tote 
au rămas așa cum au fost. Guver
nul influințâză alegerile ca și mai 
înainte, dovadă alegerile dela Sebeș, 
Ceica etc., âr presiunile, protecțiu- 
nile și acțiunea pașalelor contra pre
tinsei agitațiuni a naționalităților 
sunt aceleași.

Dâr de ce se le mai și înșirăm tăte 
acestea ? Cei ce au auflit vorbind pe 
Szell în dietă despre cestiunea na
ționalităților, au înțeles, că nu-i spe
ranță de îndreptare. „Era nouă" nici 
n’a fost creată pentru naționalități, 
ci pentru Maghiarii, cari s’au săturat 
de volniciile elicei tiszaiste. Asta o 
scie și fliarul szellist din cestiune, 
și de aceea suntem siguri, că nici 
n’a avut în vedere naționalitățile, 
când a afirmat, că afli sunt toți egali 
înaintea legii.

Pentru noi cetățenii „de a doua 
mână" egalitatea înaintea legii s’a 
valorat întotdâuna numai când a 
fost vorba de îndatoriri și de sar
cini. Pe acest teren legea a fost su- 
praveghiată de cei dela putere cu 
mare rigore și consciențiositate 
și în privința acesta nici că putea 
fi vorbă de o schimbare, afară pote 
dâcă vom lua ca schimbare faptul, 
că în era „legei, dreptului și a drep
tății" ni-s’au mai urcat contribuțiu- 
nile publice.

Un interwiev cu ministru-pre- 
ședinte român. „ Wiener Abendblatt“ pu
blică un interwiev cu ministru-președinte 
român G. Gr. Cantacuzino, în care se află 
și un pasagiă privitor la Românii din Un
garia. Raportorul dice, că a adresat d-lui 
Cantaciizino următorea întrebare: „La tim
pul său cestiunea postulatelor Românilor din 
Ungaria a făcut mult sgomot. Se cjice> că 
centrul aoestor agitațiuni ar fi în Bucuresol. 
Ce atitudine crede a lua Escelența Vâstră 
față cu acâstă cestiune?" Ministru-preșe
dinte a răspuns:

„Acâsta cestiune trebue să-și găsescă 
soluțiunea în Ungaria spre liniștirea tu
turor faotorilor hotSrîtorl de aoolo. Nici 
un Român* cinstit nu se gândesce a in
terveni în afacerile unui alt stat, de orece 
nu va suferi nici amestecul unei puteri 
străine, fiă ori și care, în afacerile române, 
întrucât noi am fost angajați ca 9tat, afa
cerea litigidsă a rentei școlelor din Brașov 
este regulată spre mulțumirea Românilor 
ardeleni și a guvernului unguresc. Am de
plina speranță, că Majestatea Sa împăratul- 
rege Francise Iosif în iubirea sa deopo
trivă, oe o are pentru popdrele locuitore 
sub sceptrul său, fără deosebire de limbă 
și religiune, și ministrul său conducător în 
Ungaria d-1 Coloman de Szell, vor sci să 
afle căile potrivite spre a satisface tuturor 

dorințelor echitabile ale Românilor din 
Ungaria."

Redăm acâstă parte a interwievului 
după cum îl publică numita foiă, după care 
au reprodus’o și foile unguresel, lăsând 
răspunderea pentru autenticitatea celor co
municate în sarcina raportorului vienes.

Episcopii catolici și autonomia. 
„Pol. Ert" anunță din isvor bine informat, 
că episcopii catolici se ocupă serioscu sta
bilirea punctului de vedere, ce intenționâză 
a-1 lua față ou organisarea autonomiei 
catolice. E basată speranța, că după Pasol 
comisiunea de 27 având la disposițiă păre
rea episcopatului, pote să se ocupe nea
mânat cu cestiunea acâsta.

Din Austria. Partea cea mai mare 
a foilor austriaco consideră ca absolut sigur 
sucoesul eonferenței de înțelegere. nFrem- 
denblatt* oonstată, că cestiunea de limbă 
la autoritățile autonome și reforma legii 
electorale provinciale pot fi considerate 
ca separate de litigiul ceho-german. Contra- 
rietățile cu privire la limba ofîcidsă a au
torităților de stat încă nu mai sunt atât 
de pronunțate. Și „TVewe Freie Presse* oons
tată, oă asupra unor puncte însemnate s’a 
dobândit o înțelegere, și partidele încep 
a-se apropia și cu privire la alte cestiunl. 
Crisa a trecut. După „ Vater land* resultatul 
de pănă acum al eonferenței dă speranțe 
frumâse, âr „Rechswehr* cjice, că resultatul 
eonferenței a redeșteptat speranțele puse 
în parlamentarismul austriac.

Ministru-președinte Koerber a însciin- 
țat pe președinții celor două camere ale 
„Reiehsrath“-ului, că din însărcinarea Ma- 
jest.ății Sale amână parlamentul, începând 
ou diua de 2b Martie.

Din Bucovina. Deputății români 
din dieta Bucovinei și din camera impe
rială din Viena, sunt convocațl pe diua de 
a.fll Luni 26 Martie n. la o consfătuire în 
palatul țării din Cernăuți. — La ordinea 
dilei este discusiunea asupra situațiunei po
litice. Convooarea e subscrisă, pentru oo- 
mitet, de d-1 Bar. Eudoxiu Hormuzachi.

Clubul deputaților sași. Față cu 
soirile răspândite în pressa maghiară asu
pra formării clubului deputaților săsescl din 
dietă, Dr. Wilhelm Bruclmer publică în 
„Bud Tud." următorea declamațiune: „For
marea clubului deputaților dietall sași afară 
de partide, s’a întâmplat în Ianuarie 1898, 
adecă într’untimp, când era ministru-preșe
dinte bar. Desid.. Banffy".

Alarma protestanților. Protes
tanții unguri sunt în mare mișcare și agi
tația sufletescă. Ei vestesoe din tote păr
țile, că în urma legilor politioe-bisericesnl, 
confesiunea protestantă e în mare pri
mejdia. Foia „Protestans Szemle" publică 
un articol, în care pe urmele statisticei se 
oonstată, că regresul la protestanți e mare, 
oă șoolele reformate sunt părăsite rând pe 
rând, că comunități biserioescl întregi se 
desnaționalisteă. — Seoretarul de stat Zsi- 
linszlcy, curatorul suprem al distriotului lu
teran Banya, sorie: „Dâcă ași vre un bu- 
oium atât de puternic, al oărui sunet să 
pătrundă la inima tuturor coreligionarilor 
mei, li-ași striga: Grijițl, căci biserica se află 
în pericol] să ne îngrijim mai întâi de 

crescerea apostolilor ei". Tot asta o spun 
și alțî dignitarl bisericesol protestanți — 
dovadă, că situația lor este cât se pâte de 
amenințată în urma destrămării provooate 
de legile politice-bisericesol. Și când ne 
gândim, oă ei au fost, cari au sprijinit și 
ajutat aducerea aoestor legi, oe să mai 
flmem ?

Valuri politice.
Fârte interesanțl sunt articolii, ce-i 

publică „Bud. Hir." din săptămână în săp
tămână asupra situațiunei politice generale 
interiore și a raporturilor dintre partidele 
din dieta ungurâscă.

In numărul său de Duminecă numita 
foiă spune, că desbaterile actuale din dietă 
nu sunt, decât o sbuoiumare și o isbucnire 
a preooupațiunilor personale în fața viito- 
relor alegeri dietale. Cei mai mulțl dintre 
deputațl așteptă dela alegerile viitore des
trămarea majorității guvernamentale. Vor 
oădâ cu sutele din aoeia, cari se îndrăgos
tiseră așa de mult de deputațiă. Mult mai 
rău va păți partida independentă. In cercu
rile protestante legătura dintre preoți și 
oredinoioșl s’a slăbit și nu mai văd nici o 
mântuire în politioa independentă. Soirile, 
oe sose90 din cerourile mixte, sunt depri- 
mătâre. Catolicii simt tot mai adânc du
rerea, că partida independentă a estradat 
pe oatoliol umilirilor politicei biserioescl, 
oare în același timp a devenit fatală și 
pentru politica independentă, nu numai 
pentru-că a separat partida kossuthistă în 
două tabere, ci mai ales pentru-că a deve
nit generală convingerea, oă este adver
sară deolarată a catolioilor. Lupta electo
rală în cercurile mixte se va da așa-dâr pe 
motive confesionale și ea va avă efeot pus
tiitor.

Dâr mișcarea spiritului confesional — 
continuă „B. H.“ — se manifestă viu și pe 
alt teren. „Maghiarii greoo-catolicl" sunt 
în luptă mare cu Românii greco-oatoliol; 
din Clușiîi se dă alarma protestanților, ba 
o foiă a deschis o rubrică separată pentru 
înflăcărarea protestanților. Generalul confe
sional protestant Tisza Kalman s’a dus la 
Alba-regală, ca să mulțămâscă pe înalcon- 
tențl, însă drept răspuns soseBce din Clușiîi 
soirea, oă acolo se va întruni la Rosalii un 
mare oonventicul protestant. „Magyar Nem- 
zet", organ oficios, vrând să ironiseze 
acâsta, vestesoe pacea prin următorele cu
vinte: „să fiă liniște, căci între confesiuni 
s’a făcut deja împărțâla: țâra este a Jida
nilor, puterea a calviniștilor, gloria a catoli
cilor, acum și în vecii vecilor, amin 1“

Apoi la viitârele alegeri, 4'ce „B. H." 
doresce să se validiteze și politica de na
ționalitate... Sașii, de pildă, doresc să se 
organiseze în club politio deosebit. „Dâcă 
nisuința lor să referă la acea, oa să capete 
loourl de membri, ea MapowaZttaie deosebită, 
în comisiunile camerei, atunci răsplata lor 
va fi amăgirea, oăcl după informațiunile 
nâstre Coloman Szell nu va fi aplecat de-a 
împlini o dorință motivată astfel, niol nu 
va întări statutele unui grup politic de națio
nalitate. Primul paragraf al legii naționa
lităților nu reounâsce, deoât o singură na
țiune politică, națiunea maghiară, așa-dâr 
numai o politică se pâte validita după 
prescrierile legii și sub soutul ei: politica 
națională maghiară*.

După tâte aceste constatări prețiose 
și sincere „Bud. Hirlap" revine la rapor
turile din majoritatea guvernamentală și 
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arată lupta dintre „banffiștl“ și „szeliștl11, 
sfîrșind cu aserțiunea, că Coloman Szell are 
acjl mână liberă în tdte direcțiunile, așa
dar pote’ s$ lucreze cum crede mai bine.

Răsboiul din Africa sudică,.
Pentru EnglesI nu stau tocmai așa de 

străluoit lucrurile, cum vestiseră cu mare 
emfasă foile lor în urma întrării lui Ro
berts în Bloemfontein. Evenimentele ere
lor din urmă au arătat din potrivă, că Bu
rii se țin încă bine, nu numai în Oranje, 
ci și în colonia Cap. Inoât pentru Oranje 
Roberts vestise deja înainte cu o săptămână, 
că i-a sucoes să pacifice partea sudică a 
statului liber și a-o curăți de inimic. Aoum 
însă iese la ivdlă toomai oontrarul. Etă ce 
s’a întâmplat:

Gâte-va cj’le mai înainte se vestise, 
oă trupele, ce le trimisese Roberts spre 
sud și cari au ooupat stațiunile Rouvillet 
și Smithfield, vor bate și vor risipi armsta 
generalului bur Olivier, care cu 4000 de 
dmenl pornise din Gapland, ca să mârgă 
spre nord în Oranje. Buouria Englesilor n’a 
durat însă mult. Armata bură apăru fără 
de veste la Bethulie lângă podul liniei fe
rate de peste rîul Oranje. Aici îl aștepta 
Gatacre cu o brigadă, pe oare Burii au și 
atacat’o. S’a desfășurat o luptă forte vehe
mentă, care s’a finit cu victoria completă a 
Burilor. Generalul Olivier a nimicit cu de
săvârșire armata lui Gatacre lângă Be- 
thuile, și înfrângerea Englesilor a fost așa 
de mare, încât Gatacre cu statul său ma
jor abia au avut timp să se refugieze cu 
trenul la Springfontein. înfrângerea acesta 
îndurată de EnglesI pote ave grave ur
mări, dâcă lui Roberts nu-i va succede a 
nimici pe Olivier, său a-i împiedeca retra
gerea pe pământul Basuților.

Tot așa de puțin a succes inoercarea 
armatelor lui Roberts de a libera Mafeltin- 
gul. Colonelul engles Plumer a fost bătut, 
cum se ecie, lângă Lobatsi, așa, că a tre
buit să se refugieze spre Ramutza, ba și 
de aid a trebuit să se retragă pănă la Ga- 
beron, unde Burii îl neliniștiră în conținu. 
Plumer în cele din urmă s’a retras cu mari 
pierderi în Rodezia.

Dată fiind situațiunea acesta și fiind 
mai pe sus de orl-oe îndoâlă, oă răsoulații 
din Capland nu sunt cu desăvârșire în- 
frânțl — ei n’au predat Englesilor decât ar
mele cele rele, 6r cele bune și-le ascund — 
ușor vom pută înțelege de ce generalissi- 
mul Roberts amână eșirea lui din Bloem
fontein. El se teme, că înaintând adânc în 
Oranje, va fi ataoat dela spate pe răsou- 
lațl și de trupele Burilor rămase îndărăt. 
Corespondentul militar al lui „Daily Mail" 
spune, oă Roberts nu pote înainta în lipsa 
de cai, âr caii ce-i are trebue să fiă înlo- 
ouițl ou alții. Tot așa o are și Buller, că
ruia, ca să înainteze i-ar trebui 18 mii de 
cai. Catârii și boii folosiți la transporturi 
încă nu mai sunt de nici o trâbă.

încât despre Buri, se vestesce din 
nou, că guvernul lor e hotărît pentru o re- 
sistență desperată. Burgherii sunt mai de
ciși și mai devotați ca ori și când. Preșe
dintele Steyn a dat o proolamațiă, în care 
provocă pe burgherl să se supună apelului 
la arme, să nu vină de loc în ajutorul En
glesilor și să nu depună armele. Cei ce vor 
călca acest mandat, vor fi pedepsiți ca 
trădători.

O telegramă din Pretoria vestesce, că 
în lagărul lui Roberts se observă o miș
care febrilă, din care se deduoe, că Ro
berts a dat ordin de înaintare în contra 
Croonstadt-ului.

SC1RILE DILEI.
— 13 (26) Martie.

■j- Nicolae Dumba, consilier intim 
al Majestății Sale, membru al Camerei se
niorilor din Viena, a răsposat Vineri, în 24 
Martie n. o. la Budapesta, fiind lovit de 
apoplexiă tocmai în momentul, când a in
trat în casa rudelor sale, pe cari venise a-le 
visita. Toomai în anul acesta, Nicolae 
Dumba urma să-și serbeze a șâpte-cjecea 
aniversare a nascerei sale. Bucurându-se de 

mari simpatii în Viena, ca un adevărat 
Mecenate al artelor și un călduros spriji
nitor al tuturor instituțiunilor oulturale, 
i-se pregăteau mari ovațiunl cu ocasiunea 
aniversărei sale. Nu mai puțin s’a bucurat 
însă și societatea tinerimei române univer
sitare din Viena, „România Junău, de spri
jinul și protecțiunea răposatului, care, ca 
Român macedonean de origine, nu-șl as
cundea nicl-odată simpatiile sale pentru 
progresul Românilor în genere și urmărea 
ou mult interes și mișcarea culturală și eco
nomică din România, contribuind nu arare
ori pentru ajutorul diferitelor instiruțiunî 
din țâră, unde posedea mai multe moșii. 
Nu de mult Nicolae Dumba a luat parte 
la petrecerea arangiată de „România Jună“ 
din Viena sub patronagiul său. Popular, 
oum era în Viena. Nicolae Dumba fu ales 
deputat în dieta Austriei de jos, apoi de
putat în „Reichsrath“. El a mers întot- 
deuna cu partida liberală-progresistă ger
mană. Era mult stimat și ea capacitate fi
nanciară; mai târdiu fu numit membru în 
camera seniorilor a „Reiohsrath“-ului. Ca 
membru al delegațiunei austriaco, a fost 
mai mulțl ani raportor al afacerilor es- 
terne.

Călindar grafic pe 1900. Am anun
țat deja aparițiunea unui călindar grafic pe 
anul 1900, compus de d-1 căpitan Basiliu 
Spăriosu, Acest călindar e tipărit pe o sin
gură foiă de hârtiă de pergament, care se 
pdte îndoi și nu e mai mare ca un bilet 
de visită. In călindarul său, d-1 căpitan Spă
riosu ne dă o privire generală despre di- 
lele și luuile unui an întreg, despre apusul 
și răsăritul sorelui pentru fiă-care di din 
an, în el sunt cuprinse fasele lunii, întu
necimile de sore și de lună, sunt ÎDsem- 
nate sărbătorile tuturor confesiunilor euro
pene și cuprinde prognosa timpului pen
tru tot auul, basată pe o teoriă propriă a 
d-sale. Prețul acestui călindar e numai 20 
fii. (10 or.) și se pote căpăta în Brașov la 
librăria H. Zeidner. Despre însemnătatea 
și valorea acestui călindar scrie „Kronst. 
Zeitung“ după o frumosă introducere urmă- 
torele: „Dâcă comparăm buletinele publi
cate dela începutul anului referitore la în
tâmplările meteorologice, rămânem surprinși 
de modul regulat și precis cum s’a potri
vit schimbarea timpului în Europa ou prog
nosa din oălindarul d-lui Spăriosu. Tot ase
menea am oăutat a ne convinge din pu- 
blicațiunile cjiarulni „Leipziger Illustrirte 
Zeitung“ și despre alte întâmplări ale na- 
turei, cari stau în legătură cu prognosa 
d-sale și trebue să constatăm, căaparițiunea 
lor cum sunt: cutremure de pământ, fur
tuni, și alte asemenea evenimente ale na
turii răspund întru tdte esact cu terminile 
prevestite și însemnate în calendarul d-sale 
cu „timp ploios“. Prognosa d-lui căpitan 
Spăriosu se basâză pe o teoriă propriă a 
d-sale, pe care după cum aflăm o va și 
publica mai târc]iu“.—Recomandăm din nou 
aoest călindar unic în felul său, practio și 
folositor pentru toți, atât pentru inteligență 
cât și cu deosebire pentru economi.

Școlele comerciale si academiile 
de comerciii. Ministeriul ung. al instruc- 
țiunei publice, după cum anunță foile bu- 
dapestane, a dat ordinațiune, în care de
clară, că școlele comerciale de pănă acum 
n’au dreptul de a șl însuși titulatura de 
academii. Academii comerciale vor esista 
în adevăr numai de aci înainte. In privința 
acâsta ministeriul instrucțiunei publice în 
înțelegere cu ministeriul de comerciii au și 
luat măsuri pentru a-se da tinerimei mijlo
cul și ocasiunea de a-șl însuși cunoscințe 
mai înalte. In sensul învoirei stabilite între 
ambele ministerii, orice susținător deșcdle 
va pută înființa lângă școla sa comercială 
superidră și academiă de comerciii.

Adunarea generală a Casinei Ro
mâne din loc se va continua Merourea 
viitore, în 28 Martie n., la drele 5 p. m. 
D-nii membri sunt rugați a-se presenta la 
adunare în număr cât mai complet.

Emigrările din Ungaria. Intr’ocon- 
ferență, ce a ținut’o fostul director al Aca
demiei de agricultură din Magyar-Ovar, 

se constată, că din Ungaria au emigrat în 
ultimele decenii 700,000 de indivieji. Din
tre aceștia au emigrat în Statele-Unite 
300,000, în Amerioa sudică, Asia, Africa, 
Australia 100,000, în România 5000, în 
Austria 100,000; în Balcani 50,000, — toți 
aceștia mergând, ca să nu se mai reîntorcă.

Promovat. Din Budapesta primim 
soirea, că d-1 Dr. Octavian Vasu, bine cu
noscut în cercurile române din Brașov, a 
fost promovat în (jitia de 24 Martie n. c. 
la gradul de doctor în drepturi la univer
sitatea de-acolo. — Felicitările ndstre!

Furt. Cetim în „Foia Diesesană“ din 
Caransebeș: Nisoe hoți, pănă acum necu- 
nosouțî, au întrat Joi spre Vineri noptea 
în localitățile Comunității de avere și sfărî- 
mând ușile a două odăi, din cari una de 
fier pusă în usciorl de piatră, ș’apoi o cassă 
Wertheimiană, au furat peste 14 mii de 
florini.

Un favor pentru învețătorele șco- 
lelor statului. Pănă acum era obiceiul, 
ca în cas, când o învățătore dela școlele 
de stat era silită să plece în conoediu în 
cause familiare, pe durata conoediului pri- 
mia numai jumătate din salarul său. Minis
trul de culte având în vedere, că tocmai 
în cașuri de acestea învățătorele sunt mai 
strîmtorate de bani, a dat acum o ordina
țiune, prin oare dispune, ca în cașuri de 
acestea spesele cu suplinirea învățătorelor 
plecate în concediu să se facă din budge
tul școlei, la care servesoe și salarul să 
li-se plătâscă respectivelor învățătdre în
treg și pe durata concediului. — E ușor 
ministrului să-și arate față de ai săi „uma
nitatea" pe contul budgetelor storse în 
mare parte de pe spinarea contribuabililor 
români, sârbi, slovaci etc.

Coloman Szell la Viena. Ministru- 
președinte unguresc Coloman Szell a plecat 
Sâmbătă după amiadl la Viena și erl a 
fost primit în audiență la monarchul, fă- 
cându-i raport asupra situațiunei politice. 
Scopul călătoriei lui Szell mai este, de-a 
convorbi cu ministru-președinte austriac 
asupra convocării comisiunilor pentru cvotă, 
âr cu miniștri comuni despre convooarea 
delegațjunilor.

Principele bulgar — ortodox ? 
Din Sofia se telegrafâză, că între Peters
burg și Sofia se continuă negooiărl asupra 
cestiunei, ca principele Ferdinand al Bul
gariei să ia în căsătoria pe o mare ducesă 
rusâscă și că de dragul aoesteia va trece 
dela oatolicism la ortodoxim. Se asigură, că 
negociările vor fi încheiate favorabil.

Festivalul artistic dela Opera ro
mână dat în beneficiul „Sindicatului Zia
riștilor din Bucurescifl & fost o serbare ar
tistică de-o rară strălucire. Sala Teatrului 
Național a fost literalmente plină. Asista 
întrâga societate alâsă a capitalei. Distin
sul tenor d-1 I. Dumitrescu, care îșî lua 
adio dela publicul capitalei, a cântat cu 
atâta artă, încât s’a întrecut pe sine, spre 
marea mirare a nenumăraților săi admira- 
ratorl. I-s’au făcut ovațiunl entusiaste. Cei
lalți artiști au fost la înălțimea acestui fes
tival artistic. D-na Mezzetti, d ra Camila 
Mihăilescu și d-nii Băjenaru, Theodoresou 
și Alexiu au contribuit cu tote puterile ta
lentului lor la strălucitul sucoes al acestei 
neuitate serbări. La sfîrșitul actului i-'-’a 
oferit — sorie .„Timpul“ — d-lui Dumi
trescu din partea „Sindicatului diariștilor“ 
o frumdsă medaliă de aur. La sfîrșitul ao- 
tului al 4-lea d-1 Al. Ciurcu, președinteel 
„Sindicatului diariștiloru, a oferit iubitului 
tenor, în numele sindicatului, o frumosă 
liră de aur, cu panglice tricolore. D 1 Ciurcu, 
oferind lira, a pronunțat următorele cu
vinte : „Dă-ml voiă să-ți ofer acest simbol 
nu numai ca un prinos al recunoscinței din 
partea societății cjiariștilor din BucurescI, 
în folosul căreia ai bine-voit a cânta și a 
ne încânta astă-sdră, der încă și mai ales 
ca un omagii! adus marelui d-tâle talent11. 
D-nei Mezetti i-s’a oferit un coș cu flori, 
d-rei Camila Mihăilescu un frumos buchet 
de trandafiri artificiali, d-lui Băjenaru o 
coronă, d-lui I. Theodoresou un frumos mă- 
nunohiil de flori și d-lui Alexiu o eșarfă 

triooloră cu insoripțiă aurita. Viu mișcat, 
d-1 Dumitrescu a mulțumit pentru acâstă 
manifestația de iubire. In timpul spectaco
lului s’a împărțit în sală un supliment al 
(jiarului „Universul11 ou portretul neîntre
cutului tenor, biografia sa și versuri de 
ocasiă de d-nii T. Duțesou-Duțu și Marion. 
La sfîrșitul representațiunei d-1 Dumitrescu 
a fost întâmpinat la eșirea din Teatru de 
studențl ou torțe și de un imens public, 
care l’a oondus pănă la Hotel Boulevard, 
unde locuesoe.

Los von Rom. Din Graz se sorie, că 
dilele acestea paterul iesuit Freund, pleba- 
nul orășeneso, a voit să țină o predică, 
der publicul număros l’a întrerupt ou stri
gări de: Los von Iiorn! Demonstranții s’au 
dus apoi înaintea redacțiunei c^iarului 
„Grazer Tageblatt“, unde au oontinuat de- 
monstrațiunea.

Jan Kubelik. Precum am comunicat 
deja, în 30 1. o. va da un, ooncert în Bra
șov cel mai renumit virtuos în violină de 
arjl, Jan Kubelik. In programul, ce-’l va 
eseouta, Kubelik a pus și oomposiția „ God. 
save the Queen11, despre care a cjis Paganini, 
oă afară de el nimeni nu-o pdte esecuta și 
ou care în conoertele date în Europa a do
bândit cele mai mari triumfuri. E de aș
teptat deci, că publioul iubitor de artă se 
va folosi de ocasinue de a aucji pe tînărul 
virtuos. Bilete pentru aoest concert — la 
care va concurge și distinsa cântărâță Dora 
Lichtenstein — sa pot prooura dela libră
ria Hiemesch.

Proprietățile de pămentîn țerile co
ronei ungare. La ordinul ministrului ung. 
de agricultură s’a publicat o statistică asu
pra împărțirei proprietăților de pământ în 
țările coronei ungare, din oare estragem 
următorele: In Ungaria sunt cu totul 
2,795,885 proprietăți de pământ. Numărul 
poporațiunei, care trăesoe numai din agri
cultură, e de 4,447,088, dintre cari 62°/0 au 
proprietăți. După mărime proprietățile dau 
următorul tablou: Sub un jughăr sunt 
294,415; de 1 jughăr 268,474; dela 1—5 
jughăre 716,769; dela 5—10 jug. 453,535; 
dela 10—20 jug. 385,381; dela 20 —50 jug. 
205,181; dela 50-100 jug. 36,032; dela 
100 -200 jug. 10,275; dela 200—500 jug. 
6.448; dela 500 — 1000 jug. sunt 3144; 
peste 1000 jug. sunt 3768. In posesiunea 
persdnelor morale sunt 9554 proprietăți, 
dintre cari cele mai multe în Ardeal, și 
oele mai estinse în ținutul de dincolo de 
Dunăre.

Ddrîmarea murului chines. In fine 
s’a hotărît și ou sdrtea acestei minuni a 
lumii antice. Murul chines, care de 2000 de 
ani împrejmuesc „imperiul ceresc11, se va 
dărîma. Lungimea lui e de 2500 chilome- 
tri, înălțimea de 60 urme, lățimea la basă 
de 25, la partea superioră de. 15 urme. 
Chinesii ridicaseră acest zid' oonțra inva- 
siunei Tătarilor. Au lucrat la el 2 milidne 
de omeni. La dărîmarea lui înoă vor fi fo
losiți cam tot ațâți muncitori.

Un cal cumpiirat cu un milion de 
franci. La o vâmjare, oare s’a făcut acum 
de curând la Kingsclere (Englitera), d-I 
Edmond Blano, celebrul cresoător de cai 
din Francia, a cumpărat oalul numit Flying- 
Fox pentru suma de 37.500 guinee său 
984.375 franci. Fbyng-Fox este de-abia de 
trei ani și are la activul său un mare nu
măr de succese, căci în cursul scurtei sale 
carieri a câștigat deja 1,002,250 franci în 
premii. D-1 Edmond Blano a destinat aoest 
cal pentru reproducțiune.

Băncile in Torontal.
— 9 (22) Martie 1900.

Onor. Redacțiunei Sunt încă în prăs- 
pătă memoria clevetirile rostite în dieta 
țărei asupra băncilor românesol.

Ministrul în răspunsul său a qis, oă 
bănoile românescl lucră sub soutul legei 
comerciale, deol nu pdte păși contra lor; 
societatea maghiară însă pdte contrabalansa 
activitatea băncilor românesol, înființând și 
ea bănol, așa-dâră să se organiseze pe oale 
sooială.
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In marele comitat Torontal, unde fe- 
liurimea poporațiunilor conlocuitore ni-se 
presintă ca un caleidoscop interesant — 
abia esistă 3 bănci ou oaracter eminamente 
româneso. Bănci de altă natură sunt o 
mulțime. Sunt sate (nu orașe) unde esistă 
câte 2, ba și câte 3 bănci. Aoestea servind 
olientela cu bani pe lângă nisce procente 
de-asemenea mărime — nu prea îșl turburau 
apa una alteia, ci lucra fiă-care după pu
terea sa. Numai iol-oolea mai aud1 ai câr
tind, oă aceea e jidovâscă, că cealaltă sapă 
la fundamentul outărei bănci românescl etc., 
dâr totuși au putut încăpâ una de alta, 
Ar la înoheierea socotelelor anuale fiă-care 
presenta acționarilor săi bilanțuri bunișdre.

S’au gândit vre-o câțl-va dintre Ro
mâni, că banii dela aceste bănci ar fi prea 
scumpi, deci trebue ajutat în așa cas cu 
mijloce „eficace14. Așa apoi se înființară 
„associațiunl comunale de credit11 („kozsâgi 
hitelszovetkezet44) sub soutul centralei din 
Budapesta, care prin autoritățile comita- 
tense pune acestor assooiațiunl bani la dis- 
posițiă.

După publicarea în oficiosul „Toron- 
tal“, în comuna Uzdin (Ozora) încă s’a în
ființat o asemenea filială a centralei din 
Budapesta. Ne pare ouridsă acestă împre
jurare, oând seim, că acolo în Uzdin esistă 
încă 3 bănci, dintre cari una e curat ro- 
mânăscă; acum vor avă acei fericiți trei 
bănci! Banca nouă se vorbesoe, că dă îm
prumuturi cambiale numai cu 8 la sută și 
nimic mai mult. Urzitorii ei sunt 2 frun
tași din acea comună: Paul Miclea și A. 
Bontiloviciii.

Am ținut să comunic acestea Onora
tei „Gazete14, ca să se vadă, oă străinii în 
■cele mai multe cașuri nu pot faoe nimio 
printre noi, dâcă nu e care-va de ai noștri 
printre ei. X.

Emigrarea Evreilor
din România și Bulgaria.

De un timp încooe foile române de 
dinoolo aduc mereu soiri despre emigrarea 
unui număr însemnat de familii evreescl 
din diferite ținuturi ala României. Unele 
■dintre aceste foi pun la îndoiâlă, cum vă
zurăm, oă tote aceste familii emigrâză în 
adevăr și susțin, că o parte mare îșl 
schimbă numai domioiliul sub masca emi
grării.

Cele mai multe cașuri de emigrare a 
Evreilor s’anunță din Moldova. In Galați 
sosesc mereu familii de Evrei, carl die, că 
emigreză în Asia mică. Din Tulcea s’anunță, 
•că dilele trecute s’au îmbarcat acolo 140 
Evrei pe vaporul serviciului maritim „Iași14 
-cu destinațiunea Constantinopol.

„Deutsches Volksblatt14 cjiarul anti
semit din Viena scrie despre emigrările 
din România și Bulgaria:

Primim din Constantinopole, 14 Mar
tie, scirea despre emigrările în masse ale 
Evreilor din Bulgaria și România, cari însă 
par a fi exagerate, cel puțin cât priveso 
cifrele arătate.

Lățirea curentului și agitațiunilor an
tisemite în Bulgaria, precum și oOnstituirea 
societăților antisemite în orașele mai mari 
a pus într’adevăr pe locuitorii evrei în si
tuația neolăoută de a părăsi țera și a șl 
căuta scăpare în țări streine.

Emigrarea a început deja și seîndrep- 
teză în mare parte spre Turcia, unde li-se 
dau din partea guvernului terenuri și nu li-se 
face nici un fel de greutăți. Nu de mult 
guvernul din Abioli Burgas a dat voiă la 
30 familii evreescl să se stabilescă în Tur
cia. Aceștia însă vor emigra in Izmid — 
Asia-mică. Pe de altă parte este vorba oă 
alte 86 familii evreescl din Sofia și alte 36 
familii ovreescl din Basardșio sunt pe cale 
■să mârgă în Turcia.

Și în România antisemitismul pune 
pe gânduri pe mulțl jidani din țeră. Numai 
în Bucuresol, după cum se relateză în cjia- 
rele jidovescl dela noi, 6000 Evrei voesc să 
plece din oraș după sărbătorile Pascilor, 
îndreptându-se parte spre Turoia, parte 
spre America. In insula Cipru au sosit mai 
multe sute de Evrei din România. In urma 
plângerilor făcute de indigeni, guvernato
rul a oprit pentru viitor descinderea Evrei
lor străini.

Spesele de drum sunt acoperite în 
snare parte de Evreii bogațl.

Acsulensaia iiamâaa.
Itaport asupra lucrărilor făcute in 

anul 1899—1900.
— Urmare. —

II. Ședințele de peste an.
In cursul acestui an, Instituțiunea 

nostră a ținut 38 ședințe ordinare, dintre 
cari 7 au fost publice. Inafară de lucrările 
Academiei privitore la afacerile ei private, 
s’au făcut în aceste ședințe mai multe co
municări și discuțiunl sciințifice.

In cursul anului, Aoademia a primit 
învitațiune, ca să iea parte la serbarea, prin 
care Academia Regală Prusiană de Sciințe 
din Berlin celebiAză chiar în dilele aceste 
din 19 și 20 Martie st. n. împlinirea a 200 
ani dela înființarea sa. Secretarul d-vostră 
general a fost delegat ca să represinte 
Instituțiunea ndstră la acestă serbare cul
turală ; el remite Academiei Regale Pru
siana următorea adresă de felicitare și de 
urări din partea Academiei Române:

„Academia Română aduce felicitările 
cele mai căldurose Academiei Regale Pru
siana de Sciințe cu oeasionea serbării a 
două sute de ani dela fundarea ei.

„Colonia lui Traian dela Dunărea de 
jos, după ce a trecut prin multe secole de 
suferințe și de pericole, s’a renăscut, în a 
doua jumătate a secolului al nouă spre-eje- 
celea, Ia o viățâ nouă sub domnia Rege'ui 
Carol I, membru al gloriosei Case de Ho- 
hanzollern, care prin înțelepciune și eroism 
a sciut să fundeze, în mijlocul celor mai 
mari greutăți, un Stat deschis progresului 
și oivilisațiunii, unde sciința îșl are locul 
ei de onore.

„Cu vie simpatie și venerațiune Aca
demia Română, una din oele mai tinere 
Academii, trimite urările ei surorii mai 
mari, care prin membri iluștri este de două 
secole făcliă luminosă a sciințelor.

„Dorim Academiei Regale Prusiane 
să stea încă mulie sute de ani îndreptătore 
pe calea progresului omenirii.“

Ca și în ceilalți ani, așa și în anul 
acesta, Academia a primit invitațiunl ca să 
iea parte la Congrese sciințifice internațio 
nale. Instituțiunea nostră nedispuuend de 
mijloce proprii pentru a trimite delegați la 
asemenea congrese și, de altă parte, gu
vernul, care în alțl ani pusese la disposi 
țiunea delegaților desemnați de Academ ă 
mijlocele neoesure, fiind lipsit în anul acesta 
de asemenea fonduri, n’am putut participa 
nici la Congresul Societății franoese de ar- 
cheologiă ținut la Macon, nici la Congresul 
de geografia dela Berlin.

Invitațiunl au mai fost adresate Aca
demiei pentru a lua parte la Congresele 
internaționale de geologiă, de fisică, de is
toria sciințelor și de sciințe etnografice, 
cari se vor țină la Paris în cursul verei, 
cu prilegiul Esposițiunii universale. De ase
menea, Instituțiunea Dâstră a fost invitată 
să partioipe la al 3 lea Congres istoric po
lon, care se va țină la Cracovia în Iunie 
viitor. Decisiunile în acâstă privință au ră
mas a fi luate în sesiunea generală.

România având să participe în mod 
oficial la Exposițiunea universală din Pa
ris dela 1900, Academia a trimis două 
esemplare din publicațiunile sale, frumos 
legate, unul spre a fi aședat în Esposițiune 
și al doilea spre a fi presentat ca omagiu 
Președintelui Republicei franoese de cătră 
Comisarul general al țării.

III. Publicațiunile Academiei.
S’au tipărit, din Anale tomul XX. 

memoriile secțiunii literare și ale secțiunii 
sciențifice; tomul XXI, partea administra
tivă și desbaterile anului 1898/99, memo
riile secțiunii istorice tomul XXII, partea 
administrativă și desbaterile anului 1899— 
1900; memoriile secțiunii sciențifice. S’a 
continuat tipărirea traducerii lui Herodot 
de I. Ghica.

Comisiunea însărcinată cu organisarea 
facerii Dicționarului limbei române a ter
minat adunarea și rânduirea materialului 
necesar spre acel scop.

Din catalogul manuscriptelor româ
nescl s’a terminat tipărirea fascidrei a 3-a 
er din Bibliografia românâseă veehiă s’a 
pus sub tipar partea a treia.

In publicațiunile fondului Vasile Ada- 
machi au apărut două memorii.

S’a terminat lucrarea d-lui Z. C. Ar- 
bure, premiată în 1897, „Basarabia în se
colul XIX“.

S’a tipărit lucrarea d-lui S. FI. Marian 
„Sărbătorile la Români".

A început a se publica lucrarea d-lui 
profesor Gr. Crețu asupra lexiconului ma
nuscript slav-român al lui Mardarie Cozi- 
anul dela 1649.

IV. Publicațiunile Hormuzaki și cercetări 
istorice.

Din publicațiuuea Hormuzaki s’a ti
părit tomul XI, cu documente adunate de 
d-l N. I°rga; un volum de documente din 
archive și biblioteci polone, sub îngrijirea 
d-lui I. Bogdan ; tomul II al fragmentelor 
din Istoria Românilor de Hormuzaki.

S’au oopiat 443 de documente istorice 
din archivele orașelor săsescl din Transil
vania.

Ministerul afacerilor străine a trimis 
multe copii de documente diplomatice pro
curate prin serviciul legațiunilor române 
din Viena, Paris, Roma și Constantinopol.

(Va urma).

C o ns v o c a a* e.
Reuniunea I. de înmormântare din 

Săcele îșl va ține adunarea generală de pe 
an. c. 1900 în cj’ua de 1 Aprilie st. n. la 
orele 3 p. m. în localul primăriei din Satu
lung. Adunarea se convocă din partea pre
ședintelui ei Francisc Magyarosy, aducen- 
du-se la cunoscința tuturor on. membri 
atât din loo, cât și din împrejurime, pre- 
otmși anunțarea agendelor, oe au să fie puse 
la ordinea flilei:

1) Deschiderea ședinței prin presidiu; 
2) Raportul secretarului; 3) Denumirea co- 
misiunei pentru autenticarea procesului ver
bul dela acâstă adunare ; 4) Raportul esa- 
minărn soootelelor de pe an. 1899; 5) Ale
gerea membrilor oomisiunei pentru esami- 
narea socotelelor de pe an. 1900; 6) Per
tractarea propunerilor comitetului și ale 
direcțiunei.

Satulung, 26 Martie n. 1900.

Francisc Magyarosy, 
președ.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere anunțăm în numele nostru 
și al tuturor consângenilor, că iubitul și 
neuitatul nostru părinte, moș, frate, socru, 
umheș M. O. , Dn loan Serbac, assesor 
consistorial, protopopul distriotului Turf, 
paroch în Gheța-mioă etc. după un morb 
îndelungat, suportat cu resignațiune creș- 
tinâscă, șl-a dat. blândul și nobilul său su
flet în manile Creatorului, mângâiat cu Sf. 
Taine, în 21 Martie în etate de 75 ani, 
împlinind în servițiul S. Altar din Sionu) 
Românesc, ca preot devotat chemărei Sale 
înalte, 49 de ani.

Ceremoniile funebrale se vor săvîrși 
în biserica parochială din Gherța-mică la 
25 1. c. 11 ore din <ji- Rugați-vă pentru el!

Fiă-i țărâna ușdră și memoria bine
cuvântată.

Gherța-mică, 21 Martie 1900.
Paulina, Emiliu, loan ca fii; Dr. Va- 

siliu Luoaciu ginere; Elena Rednio noră; 
Antoniu Serbao preot, oa frate; Dr. Epa- 
minonda Luoaciu preot și alțl număroșl ne
poți și nepdte.

— Subscrișii cu inimă înfrântă de 
durere anunțăm trecerea la cele eterne a 
iubitului soț, tată, tâtă bătrân loan Muște, 
proprietar în CoruenI, întâmplată după 
JuDgl și grele suferințe la 23 Martie st. n. 
4 dre a. m. în anul al 80-lea al laboriosei 
sale vieți și al 20-lea al fericitei sale că
sătorii a doua. Rămășițele pământescl ale 
scumpului defunct se vor așeija spre eternă 
odihnă în 26 Martie la 9 ore a. m. îu ci- 
miterul bisericei gr. cat. — Fiă-i țărîna 
ușdră și binecuvântată memoria!

CoruenI, la 23 Martie st. n. 1900.
Maria Muște ca soțiă; Gavril, Vasilie 

oa fii. Corneliu Muște și soția Zamfira, Su
san» Muște n. Nemeș ca noră, nepoți, ne- 
pote și alte rudenii.

Literatură.
In Tipografia Seminariului arohidie- 

cesan a apărut „ZstoHct Legii nouC, 
scrisă de Dr. Victor Szmigelski. Tom. II. 
Isus ca preot. Cu aprobarea Preavener. Or- 
dinariat mitropolitan gr. cat. de Alba-Iulia 
și Făgăraș". Costă un esemplar 3 cor. 40 
bani, său 4 lei. Venitul ourat va fi o con- 
tribuire la formarea unui fond provincial 
de salarisare a preoților și învățătorilor.— 
Opul, care se estinde pe 320 pag. și e 
scris într’o limbă plăcută și ușdră, cuprinde 
următorele capitole: Cina cea de taină; 
Testamentul lui Mesia; Getsemani; Osîd- 
direa lui Isus; Calea oruoii; Golgota.

*

„Fetele casnice11, cor pentru trei și 
patru voci femeescl de Timoteiti Popov ici. 
Acâstă drăgălașă composiț'ă musicală se află 
devânflare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan),. cum și Ja Tipografia 
„A. Mureșianu14 în Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Bandiții sicilieni. Luna trecută o 
câtă de brigandl din Sioilia au făcut prin- 
sonier pe un proprietar din orașul Girgenti, 
numit Scaramuzza. După 20 decjile de cap
tivitate Scaramuzza se reîntdrse în familiă, 
după ce bandiții au primit o grasă resoum- 
părare. In tot timpul acesta poliția n’a pu
tut găsi asoundătorea ^briganzilor. Autori
tățile au împiedicat chiar familia de a co
munica prin vre-un mijloo cu bandiții, asi- 
gurându o, că va soi să-i pună în respect. 
Poliția însă a fost neputinoidsă în fața și
reteniei și cutezanței fără margini a ban
diților. Familia și prisonierul nu’mai puteau 
aștepta. Acest din urmă era într’o stare de 
plâns, când fu predatfamiliei sale. Slab, cu 
ochii în fundul capului, sdrențuros, barba 
și părul crescute în neregulă, părea de ne
recunoscut. Soaramuzza era întovărășit de 
servitorul său în momentul în care fu în
tâlnit de bandiți. De-oreoe părea, că vrea 
să-și apere stăpânul, servitorul, fără vorbă 
multă, fu ucis la moment. Imediat prinso- 
nierul fu legat la ochi, și oondus de doi 
dintre bandiți pănă-ce căcju jos deobosâlă. 
Fii luat apoi pe umeri și aruncat într’o 
gropă. Ceea oe e mai curios este, oă locul 
în care erau ascunși bandiții era forte apro- 
pe de Girgenti, orașul din care era priso
nierul, căoi acesta autjia forte bine clopo
tele dela biserică. Totuși el nu putea sădea 
absolut nici o lămurire în privința direcți
unei aoelui loc. Brigandii cereau la început 
o sumă de 10.000 de franci; familia a ofe
rit întâii! 2000, apoi 4000 și în sfârșit 6000.

*
Cum a murit Victor Emanuel. 

Renumitul medio italian Lorenzo Bruno, 
care a murit nu de mult, a lăsat în urma 
sa un memoriu, în oare între altele amin- 
tesce și de-un episod întâmplat la mortea 
fostului rege al Italiei Victor Erpa,nuel. Re
gele, care se bolnăvise de-o apriuderă de 
plămâni, întrebă odată pe medioul Bruno, 
dâoă e penculdsă boia lui? — „Majestate44, 
îi răspunse medioul — „amintirea peri- 
oulului încă nicl-odată n’a înspăimântat pe 
un prinț din oasa de Savoia, oăol perioulul 
a fost elementul lor. Și prinții de Savoia, 
dâoă au simțit apropierea morții, ou suflet 
liniștit au înălțat rugăoiunile lor la Dum
nezeu44. — In primul momeut fnța regelui 
a devenit posomorită, apoi îi răspunse me
dicului Bruno: „Dâr sunt eu în adevăr 
atât de bolnav?14 Apoi a cerut să’se tri
mită după capelanul curții. Regele după 
aoestea îmbrățișa gâtul medicului și-i dise : 
„intotdâuna am sciut, că d-ta mi-ai fose 
om bun, dâr acum sciu, că-mi ești și ade
vărat și sincer arnio14. După luarea s-tei 
cuminecături, întrâga curte, conform obi
ceiului străbun al casei de Savoia, s’a adu
nat în jurul patului bolnavului rege. Pentru 
un moment regele șl-a ridicat capul, cu 
ochii lipsiți de viâță a privit odată în 
jurul său și apoi drășl i-a căcjut capul pe 
perină și atunci șl-a dat sufletul.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Reda.ctor responsabil: Gregoriu Maior.
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Tergal de rîmătorT din Steinbrucb.
Starea rîmătorilor a fost la 

Martie de 29,753 capete, la 21 Martie au 
intrat 880 capete și au eșit 380 capete, ră
mânând la 22 Martie un număr de 30 353 
capete.

Se notâză marfa nngurescă : veche 
grea dela 94—96 fii. marfă ungurâscă 
tinără grea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 100—102 fii. ușâră dela 99— 100 
fii. Ung. de mijloc 97—98 fii. - Serbescă : 
grea 98—100 fii., de mijloc 97 —98 fii. 
ușoră: 95—97 fii. kilogram.

20

SCOMPTURI:

Bursa de BucuraseI.
din 21 Martie n. 1900.

"V a 1 o r I. «» 
-O

Sead.
cup.

Cu 
bani 
gata.

iienta amortisabilă . . 5°/(, Apr.-Oct. 94. V,
n n (Impr. 1892 . . . 5»/,< lan.-Iul. 94. >/,

H din 1893 5°/,. 5Î » 94.’/,
r- „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Arr.-Oct.
n „ (Impr. de 32. mii. 4“/(, lau.-lulie 82 —
r „ (Impr. de 50 mii. i"!. n » 83 —
c. „ (Imp. de274 m. 1890 4°/» h n 83 V,
n „ (Imp. de 45 m. 189> 4"/r, h n 83.’/,
n „ (Im. de 120 iul. 1894 4»/. rt n 83.’/2
n „ (Im. de 90 mii. 1896 4°/o v >1 84.’/,

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6°/.> Mai- Nov, 84.’/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr 3(M 10 99.-
Oblig. comunei Bucurescî 1883 50/0 lav-lul.

„ din 1884 Mal-Nov,
•? „ „ din 1888 0»/, lun.-Dec. _ _ —
•» „ ,, din 1890 57, Mai-Nov. -__ --

derisurî fonciare rurale . . . 57, Iau,-iulie 93 ’/8
h n n 4"/ n h 78 —

)> „ urbane Bucurescî 5U'.. n n 86 '/,
D j, ,, Iași f7o n n 82 -

Oblig. Soc. de basalt artificial 6% » n —
V. N

Banca Rom., uit div. fr. 12.81 500 150 v
flanca Bațion. uit. div 86.— 500 într. v. 2390
Banca agricolă............................. 500 150 v. 300 —
Daci a-România uit. div. 36 le- 200 într. v. 285 —
Naționala de asig. uit. div. 43 le? 200 447 -
Soc. Bazalt. Art,if. uit. div lei 30 250 „ 1
Soc. Rom. de Constr uit. div. 15 1, 250
Soc, Rom. de Hârtie uit. - 100 _____
„Patria-‘ Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 11 » __ .
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 • î

, ,, „2 em. u. d. 0 lOu —,
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei _ •
,,Bistrița“ soc. p. f. hârtii 30 , ' —‘—
Societ. p. const, de Tramways 7 D —•—
20 irancl aur —

Banca naț. a Rom 
Avansuri pe efecte 
Uasa de JDepunerl 
Londra . . .
Viena.......................

87o Paris .... 87î
97o Petersburg . . 37,

12% Berlin .... 57,
^/o Belgia . . . 47o
4'/, Elveția .... 3°/o

Cursul la bursa din Vîena.
Din 24 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4"/0.......................... 97.10
Renta de corone ung. 4%. . . . 93.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2°/0 . 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 • 100.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 40/0 • • -
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedi
Renta de argint austr. . . .
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de aur austr....................
Losurl din 1860...............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.10

99.—
93.10
93.50

. 164.25 
n . 141.60

. 99.25
. 99. L0
. 98.30
. 136.-

Sz. 86 — 1900. 
vegrh. sz.

NapoleondorI.......................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.70
London vista..................................... 243.—
Paris vista................................................96.43
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99,50
Note italiene............................................... 90.20

âursa de mărfuri din Budapesta

din 21 Martie n. 1000

P.roduoSe div

3 ă m 1 n j b cp
ăl5 ’

Prețul p
100 oh og?.

dels | Dn.nâ

filrân Bănățenesc 80 7.90 8.15
Grâu dela Tisa 60 8 — 8.P5
Grâu de Peat.a 80 8.- 8 90
Grâu de Alba-rega a 80 7.95 7.95
Grâu de Bâcska 80 —.—
Grâu ung. de nord 80 — „ _
Grâu românesc 80 -T-.---

'î «I Prețui pot
Semințe veohj . , 5 ts

)â’î nou A 4 i
IO AU păn.

Băcară 70-72 6.25 6 35
Orz nutreț r>0-62 6.10 6 20
Cri de vinars 62.64 5.65 5.70
Orz d,® bere 64.66 5.45 5.50
Ovăs 39.41 5.45 5.55
Cucurn» bănăț. 75 — __
Cucurui alt’3 soia 73 ,—
Cncuru? •..
'îiriș'ă 5.30 5 80

•4 ' £1

8em. de ti-ii.

0 
s

•4 
□
3 
Q 
o

2
o
'X 

î 

u

Oleu da rap.
Olen de in
Uns. de porc

SlămnS

Seu
Prune

n
.Uictar

Luțernă ungur 
transilvană 
bănățenă 
roșiă
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țară 
sventată 
afumați*

38

56

54.

48-

62

55—

44 50
46—

45.—
46 50

.'inel
Gogoși

Miere

CenrS 
Spirt

din Bosnia iu buțî 
din Serbia în 
slavon non 
bănățenesc 
din Ungaria 
unguresc! 
sârbesc! 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Orojdiuțe -1® spirt

saci
17

14 50 14.75
18 5o
16.50

16.50
1150
18 —
16

In 3D Martie n. c. în sala Redu- 
singurul

CONCERT
euL ■virtVLosvLlni în, Triolină.

Jan Kubelik («ou! IBa^auini) 
cu concursul cântăreței de curte 

Dora Lichtenstein.
Bilete cu prețul de : 2 fl. 50 cr., — 

2 fl.. — 1 fl. 50 cr., 
80 și 50 cr., s e 
H i eme s ch.

tei

- 1 fl., -
vend în librăria

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrehajto az 1831 âvi LX. t. cz. 102 § za er- 

telmebeu ezennel kOzhirrâ teszi, hogy a sârkâuyi !• ir. jârâsbirhsâg 1899 
6vi Sp. 55 szâtnu vegzese kOvetkezteben Dr. Serbân Miklos ugyvâd Al
tai kepviselt, Sofron Sglimbea Gryorgye a tă^sai javâra Stoica Juon Frentz 
elleu 130 korona 80 fii. a jâr. erejeig 1900. evi februâr h<5 17 6u foga- 
natoaitott kielâgiteai vegrehajtâs utjân lefoglalt ba 618 koronârajbecsult 
kovetkezh ingosâgok u. m.: kukuricza, bival, lovak. sertesek, juhok, ha 
egyebb târgyak nyilvânos ârvereseu eladatnak

Mely ârveresnek a sârkâoyi kir. jârâsbirbsâg 1899. evi V. 117/1 
szâmu vegzese folytân 130 kor. 80 fii. tâkekovetelâș, ennek 1899, evi 
Januâr ho 28-ik napjâtol jâro 5°/0 kamatai VsVo vâltbdij ea eddig haz- 
azeaen 91 korona 70 filerben birbilag mâr megâllapitott koltaegek etejeig 
Al-Venicze khzshz hâzâoâl leendd eazkozlbabre 1900. evi Aprilis ho 2-ik 
napjânak deielott 10 orăja hatâridOul kitiizetik ea ahhoz a venni szâudâ- 
kozbk oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingdsâguk az 
1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. .§ aa brtelmeben keszpenzfizetes mel- 
lett, a legtobbet igerâuek beesâron aiul ia el fognak adatni.

Amenyiben az elârverezendh îngoaâgokat mâaok ia le ea felulfug- 
laltattâk a azokra kielegiteai jogot nyertek volna, ezeu ârverea az 1881. 
evi LX. t.-cz. 120 §. hrteimhben ezek jâvâra ia elrendeltetik.

Kelt Sârkânyon, 1900 6vi Mârczius nh 22-ik napiân.
Oâmentzv Jânos

kir. birosâgi vegrehajto.904.1-1

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Martie 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

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

18.88
18.60
19.20
11.30

127.-
58.50
10.70

100.—

19.—
18.70
19.30
11.40

128.-

101.-

ANUNCIURI
(mserțiuni și reclame) 

sunt a se adresa subscrisei 
administra,tîunl. !n cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
ae odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-orl.

Administr. ^Gazetei Trans/

TVs< y

: < -y

O

Ă\V 0 GIU *7 (
A. Mureșianu 

BSrașev, Târgul Inului NFr. 30.
Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^.TTT'T’ZE.

FOI PERIODICE.
BILETE UE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AmiwrtTi&i.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brasov Tergul Inidui Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A, MUREȘIANU, Brașovu.

4 
♦
4
4
4 
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Î
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
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4
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Qoai/ve/ct^ vn lolă 'măz/imaa-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTÎ și diverse

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

0XXXXXXMXXXXX>

7^)

<XXXXXXXXXM^
X
X
X
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X

X 
X
X
X
X 
X
X
X
X
X 
X
X
X
X
ă
X 
X

ABONAMENTE
I.A

,AUZET A TRANSILVANIEI
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni. .3
șese luni , . ... 6
un an ................................ 12

Pentru România și străinătate:
trei luni. . ......................................
șese luni
un an . ....

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

)

•A fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

a

X
X
X

M
X 
X

Dumineca.

2
1

fi. -
fl. -

50 cr.

Pentru Ausiro-Ungaria:
an .
șeae luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
an . . . ......................8
șese luni .... .... 4
trei luni...................................... .2 franci.

franci. 
franci.

prin

X
M
§

Pe
Pe
Pe

Abonamentele ae fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale,

Comnii cari se vor abona din nou, ah binevoiescă 
a arcie adresa lămurit și a arata și posta ultimă.

Admimstrațmnea „Gazetei Transilvaniei".

X
X
X
X
X
X

□txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


