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Nu înțelegere, ci obstrucțiile!
Peste câte-va fiiie monarchul nos

tru plecă la Berlin, la aliatul seu, 
care dimpreună cu întrâga popora- 
țiune a capitalei germane îl așteptă 
cu brațele deschise.

Nimeni nu va contesta însem
nătatea întrevederii celor doi împă
rați ai triplei alianțe în timpul de 
față, ori care ar fi motivul ei. D6r 
ori și cine va trebui se recunoscă 
de altă parte, că Francisc Iosif I, 
cu tote stăruințele, ce și le-a dat, 
ajutat de guvernele sale, nu pbte 
duce cu sine in călătoria sa la Ber
lin convingerea, că încurcăturile in
teriore, de care șuiere monarchia 
dualistă de atâția ani, sunt delătu- 
rate și că poporele împărăției, ce 
o stăpânesce, sunt mulțămite și li
niștite.

De sigur, că ’i va cădâ greu 
monarchului septuagenar gândin- 
du-se, că în momentele când va fi 
salutat cu însuflețire de poporația 
germană a marelui imperiu, Ger
manii și Slavii supuși sceptrului seu 
continuă o luptă înverșunată între 
sine, care împiedecă așa de mult 
desvoltarea interibră și amenință or- 
ganisațiunea de față a monarchiei. 
In tot cașul luptele dintre slavism 
și germanism în propriul imperiu 
formeză o ilustrațiune posomorită 
la serbările de primire, ce se vor 
face domnitorului monarchiei po
liglote în Berlin.

Mari au fost încordările și stă
ruințele ministeriului Koerber, de a 
face posibilă cel puțin, o apropiere, 
decă nu tocmai o împăcare între 
Cehii și Germanii Austriei. Și-a în
cercat norocul cu conferența de în
țelegere și a reușit a întruni la un 
loc pe representanții ambelor tabere 
naționale antagoniste. Der n’a ajuns 
la nici un resultat favorabil, fiind-că 
n’a cutezat sâu n’a vrut se împli- 
nâscă nici minimul postulatelor, dela 
cari Cehii făceau dependentă ori-ce 
înțelegere cu Germanii și cu gu
vernul.

In dieta boemă a fost cplele 
din urmă o desbatere înfocată asu
pra cestiunei limbilor. Cu acesta 
ocasiune unul din conducătorii cehi 
a declarat, că Cehii numai de aceea 
s’au înfățișat în conferențele de în
țelegere, ca se facă guvernului cu 
putință a-le da satisfacțiunea cerută, 
— ceea-ce însă nu s’a întâmplat. 
Se scie, că aeăsta satisfacția se re
feră la postulatul de a-se restabili 
cel puțin acea parte a ordonanțelor 
de limbă desființate, care normăză 
valabilitatea limbei oficiale interne 
cehice. Pentru cașul, că pănă în 
ajunul întrunirii „Reichsrath“-ului, 
ce se va întâmpla la 8 Maiu, nu se 
va da acea satisfacțiă din partea 
guvernului, ?s’a pus în vedere din 
partea cehică continuarea obstruc- 
țiunei.

Astfel stând lucrurile, e învede
rat, că nu mai pbte fi vorba de o 
înțelegere germano-cehă, fiă și numai 
provisorică, pentru a face cu putință 
mersul regulat al mecanismului par
lamentar al statului. Este mai mult 

ca probabil așa-dâr, că viitbrea se
siune a parlamentului va fi tot așa 
de sterpă ca și cele anteriore și nu 
va pute înainta cu nimic lucrările 
urgente parlamentare din causa ob- 
strucțiunei.

Firesce, că în asemeni împreju
rări nu-i speranță, ca să se potă 
vota budgetul, nici proiectele de in- 
vestițiune, nici legile pactului. Și 
pote s’o pățăscă încă și ministru- 
președinte unguresc Szell, întrucât 
camera austriacă va fi împiedecată 
de a alege deputațiunea pentru cvotă, 
care să se potă înțelege cu deputa
țiunea alesă de camera ungară.

Sunt puține speranțe pentru o 
soluțiune pacinică. Se vorbesce, că 
decă proiectul de lege al limbilor, 
ce voesce a 1 presenta guvernul ca
merei, în cas când n’ar mai ave alt 
refugiu, va ține sămă de postulatele 
drepte ale Cehilor, aceștia ar fi în
clinați să renunțe condiționat la ob- 
strucțiune. Der aceste sunt pănă 
acum numai vorbe. Fapt este numai, 
că deputății cehi, cei moderați ca și 
cei radicali, proced astăzi unanim 
și sunt în stare de a împiedeca mer
sul regulat al lucrării parlamentului 
chiar și atunci, când n’ar fl susținuți, 
ca și pănă acum, de cătră celelalte 
partide ale dreptei, cum sunt Slo
venii, partida catolică și Polonii.

In adevăr numitele partide au 
dat pe față în timpul din urmă în 
mod categoric, că nu aprobă ob- 
strucțiunea Cehilor și în viitor. Mai 
ales Polonii s’au pronunțat, că nu 
pot să sprijinescă și de aici încolo 
eventuala obstrucțiune cehică, căci 
sunt de părere, că în contra Ger
manilor nu se pbte guverna în 
Austria.

In timpul din urmă Dr. Kra 
marz a încercat se câștige pe Un
guri pentru dreptul public al Boe- 
miei prin articull publicați în foile 
ungurescl. Dâr, firesce, că n’a aflat 
nici un răsunet, căci prea mare e 
temerea Ungurilor de federalism.

Cu tote acestea Cehii se văd a 
fi forte hotărîțl și atitudinea aeăsta 
a lor face ca situațiunea să fiă fbrte 
nesigură și pentru Austria și pentru 
dualism.

Politica maghiară șovinistă. Nisce 
constatări forte prețidse face organul par
tidei poporale maghiare în numărul său 
mai nou asupra politicei maghiare șoviniste. 
Motiv i-a dat de sigur celea ce le-a scris 
organul lui Banffy despre șovinism, ridicân- 
du-1 la trbpta cea mai înaltă a scopului po
liticei ungurescl. Vorbind de acest șovi
nism, organul amintitului partid scrie între 
altele:

„Ce a fost dela început pănă la de
generarea sa din urmă politica guverna
mentală maghiară botezată urît liberală ? 
— O samovolnioiă oentrală și locală, înte
meiată pe domnia personală absolutistică... 
Și care i-a fost resultatul? In orbia ei fa
natică a subminat, a sguduit și a nimicit 
tote basele creștinescl ale sooietății ma
ghiare, încât o astfel de societate a încetat 
de a mai esista; nu mai esistă putere so- 
oială națională maghiară nici catolică, nici 
protestantă. Politica aeăsta a certat între 

sine tdte bisericele și confesiunile creștine, 
și chiootind : gaudet inter duos litigantes 
tertius : supremația ovredscă. Etă, aeăsta este 
politica națională maghiară șovinistă, care 
se pote veseli acum asupra resultatelor.... 
Sufletul omului se înfiorăză de simptomele 
cele mai nouă ale acestei degenerări. Ră- 
dăcinele acestei politice păcătose au pătruns 
și în mechanismul de nou introdus al ad
ministrației justițiare, în curțile cu jurați. 
Curtea ou jurați din Budapesta a achitat 
pe toți acusații învinuițl cu infantioid și s’a 
timbrat deja înainte ca antisemitism even
tualitatea când jurații ar cuteza să osîn- 
dbsoă pe aceia, în manile cărora s’a luat 
viața unui infant născut viu. Er astădl este 
atacat procurorul, care, înfiorându-se de 
verdictul de erl, a cutezat să respingă pe 
toți jurații ovrei într’un al doilea prooes 
criminal de felul aoesta"....

Mai spune fbia din" cestiune, că aoăstă 
politică este, care „a ferecat în lanțuri drep
turile libertății, a secuestrat consciența inde
pendentă a cetățenilor, a lucrat sistematic, ca 
societatea se devină cerșMre și josnioă, nu
mai ca sub falsa etichetă a liberalismului 
să-și asigure domnia arbitrară, care în tim
pul din urmă n’a mai fost nici absolutism 
guvernamental, ci a degenerat în cel mai 
sălbatec drept al pumnului*.

Pentru completarea tabloului „A-ny“ 
trebuia să mai adaugă, că tot aeăsta poli
tică a șovinismului maghiar a fost și este 
oausa tuturor urgiilor, prigonirilor, ilegali
tăților și volniciilor, ce s’au comis și se 
comit în potriva naționalităților nemaghiare, 
politică, ce a făcut, ca mâhnirea și nemul- 
țămirea să ajungă la cel mai înalt grad.

Din Austria. După cum se telegra- 
făză din Viena, prima ședință a „Rechs- 
rathu-n\m va ti Marți în 8 1. o. — Din 
Praga se vestesce, că guvernul oentral va 
adresa încurend tuturor partidelor întreba
rea, dăcă doresc să se convoee conferența 
de înțelegere ceho-germană? La cas când par
tidele ar da răspuns negativ, atunol guver
nul va înainta însuși parlamentului proiec
tul de lege despre regularea cestiunei de 
limbă, proiect, ce va cuprinde în sine și 
codificarea limbei cehice, oa limbă ofioială 
internă.

Ispita alegerilor.
Aprbpe 4*1°!° oetim de un timp în- 

ooce prin gazetele ungurescl, oă ispita 
nouelor alegeri turbură oumplit visurile și 
liniștea somnului deputaților din dietă, mai 
alee însă ale aoelora, cari nu sunt tocmai 
pe placul actualului ministru-președinte.

Se afirmă constant, că în provincia 
în tăte părțile se observă o mare mișcare 
și că trece mult peste sută numărul acelor 
deputațl, cari îșl tem serios mandatele. 
Aoeștia umblă cu limba scbsă să-și caute 
alte cercuri electorale, unde să-și pună 
oandidatura.

Mulțl se întrbbă, oă în oe măsură ar 
voi Coloman Szell să sporbscă numărul 
mioului său corp de gardă din deputății 
actuali și din oei viitori, și o mare neli
niște produoe la cei „dubioși" împreju
rarea, că Szell a dat deja „aohiul" în pro
vincia și a început să-și organiseze bmenii 
și să pipăe, care ar pute fi majoritatea 
devotată lui personal în viitorea cameră.

Pe adl s’a convocat în Budapesta o 
oonferență a clubului partidei liberale și, 
după cum anunță „Pol. Ert.“, mai mulțl 

membri ai partidei vor să pună pe tapet 
o declarațiune de încredere față cu mi
nistru-președinte Szeil, din causă, că — pe 
cum se d’ce — în timpul din urmă s’au 
îndreptat în contra lui Szell dese atacuri.

Conferența aeăsta se consideră din 
unele părți oa o bună ooasiune, ce li-se 
oferă mameluoilor, de-a linguși pe ac
tualul distribuitor de mandate, căci, îșl die 
unii, lui Szell nu-i plaoe numai caviarul, 
oi și tămâia. Se crede, oă cu prilejul acesta 
îl vor tămâia pe d-1 Szell chiar și tiszaiștii 
și banfîyștii, căol ei sunt mai ales aoeia, 
cari îșl tem cojocul în fața viitbrei cam
panii eleotorale.

Foile, cari combat actuala direcțiune, 
sunt pline ou combinațiunl de tot felul. 
Din parte oposițională se svonesce, că 
deja s’a dat ordin fișpanilor și solgăbi- 
răilor să fiă cu ochii în patru, căol deși 
noua lege despre judieatura curiei în cause 
eleotorale opresce venătărea după suflete 
și corupțiunea, totuși dre-oare presiune se 
pote faoe, mai ales, că „poporul14 e dedat 
la așa oeva, ba chiar aștăptă să fiă pre- 
sionat într’o direcțiune seu alta.

Venătorea după mandate o faoe cu 
mare sîrguință clubul independenților și 
încă prin „părțile ardelene.* In Tergul-Mure- 
șului se va și țină o adunare poporală 
convocată de clubul independent, după 
care vor urma alte adunări, căci, precum 
se afirmă chiar de foi apropiate de guvern, 
sunt în Ardeal 17 oercurl eleotorale în 
oare „stindardul independenților" a învins 
și pănă aoum. In cerourile acestea se vor 
oandida deputațl așa cjișl locali.

Altă fbiă scrie, că Szell a început să 
paoteze cu cei de prin Slovăcime, apoi 
prin oomitatele dunărene, nu mai puțin ca 
în oomitatul Pestei, unde se teme, că par
tida poporală ’i va face resistență seriosă. 
In Bihor încă îșl are oandidațl. Pe mame- 
lucul Fâșie din cercul Geioa îl va răsplăti 
cu un post la tabla regăseă din Oradea- 
mare, și în locul lui va afla un alt om, 
care să nu facă parte din garda tiszaiș- 
tilor.

Vedem așa-dăr, că se fac din greu 
pregătiri pentru alegeri, de unde apare, că 
ele nu stau tocmai departe și că e îh-drep- 
tățită temerea acelora, cari tremură în fața 
lor, deși organele guvernului țin să asigure 
cu tbtă ocasiunea, că anul acesta încă 
n’are să aducă o schimbare în camera 
aotuală.

Conventul general al bisericei e- 
vangelice reformate din Ungaria a disou- 
tat și cestiunea privitbre la titlul de „episcop al 
Transilvaniei*, ce-1 reclamă pentru sine epis
copul rom. cat. dela Alba-Iulia. Raportorul 
a propus, ca conventul să presenteze mi
nistrului de culte protestul districtului bi
sericesc evang. ref. din Ardeal și sprigi- 
nindu-1 să-l roge oa să retragă ordonanța, 
oontra oăreia se plânge numitul district.

Oomisiunea respectivă a mai cerut ca 
ministrul să liniștăscă pe protestanți și a 
făcut următorea propunere:

„Considerând, că prin acea disposițiă 
a ministrului de culte, după oare autorită
țile sunt îndatorate de a titula pe episco
pul catolic din Ardeal „episcop al Transil
vaniei", acest episcop rom. cat. din Ardeal 
șe învestesce ou o posițiă de drept publio 
mai universală și mai distinsă, decât epis
copii celorlalte biserici de acolo, e clar, 
că prin aeăsta disposițiă apare vătămată 
egalitatea de drept a confesiunilor, ce se 
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esprimă în legi. Ministrul de culte trebue 
dâr să fiă rugat de a delătura acâstă neîn
țelegere și de a risipi îngrijirile."

Propunerea acesta a fost primită fără 
de nici o desbatere de conventul general.

*
Un protestant de frunte cu care a 

avut ocasiune a vorbi un colaborator al 
foiei „B. H“. a declarat acestuia, că gu
vernul ar pută ecSpa din acest impas, dâcă 
s’ar lăsa, ce-i drept, episoopului Majlath 
titlul de „episcop al Transilvaniei", dâr au
toritățile să nu fiă obligate a folosi necon
diționat acel titlu.

Sinodul eparchial aradan.
Arad, 16 (29) Aprilie.

Astădl la 6rele 9 și jumătate s’a în
ceput serviciul divin în biserica catedrală 
pontificând P. S. S. D. Episoop Iosif Goldiș, 
asistat de părintele archimandrit Augustin 
Hamsea, protosincelii Popp și Mangra, pro- 
topresbiterii Moga, Miulescu și Serb, și 
diaconii BogoievicI și Dr. Suciu. In decursul 
liturgici BogoievicI a fost chirotonit întru 
presbiter.

După chemarea Duhului Sânt, P. S. 
Sa desohide Sinodul la 6rele 12’/4 în sala 
cea mare a seminariului diecesan, prin o 
vorbire în care constată progresul mate
rial al diecesei în ultimele 3 decenii. Spune 
apoi, că preoțimea și învățătorimea din 
diecesă este causa la multe din relele, ce 
sunt în diecesă. Mai vorbind P. S. Sa de 
unele denunțări, îndemnă la pace și bună 
înțelegere. ,

La vorbirea P. S. Sale răspunde d-1 
Dr. Oncu, salutând pe Prea Sânția Sa, 
oare pentru întâia-dată presidâză Sinodul 
ca Episcop.

Apoi Prea Sânția Sa designeză de no
tari interimall: din cler pe Ioan Georgia, 
din mireni pe Dr. A. Marta și Dr. G. 
Popa.

Făcendu-se apelul nominal presidiul 
constată maioritatea absolută a membrilor 
și că sinodul 69te capabil de a aduce con
cluse ; se predau apoi actele de alegere ale 
secțiunei și, anunțând presidiul ședința 
proximă pe mâne la orele 11, închide șe
dința.

Cronică externă.
Regina, Victoria cătră Irlandesi. 

După cum se anunță din Londra, regina 
Viotoria a dat un manifest cătră poporul 
irlandes, în care 4lce) °â primirea ce i-s’a 
făcut în Irlanda, a mișcat’o adânc și va 
duce din Irlanda o frumosă amintire. Re
gina rogă Provedința, să facă a domni 
pace și armoniă în popor, pentru-ca Ir
landa să fiă ferioită și să prospereze. 
Pe sâma săracilor din Dublin a trimis 1000 
de funțl sterlingl; pe primarii din Dublin 
și Belfast i-a ridicat la rangul de baroni, 
âr titlu de cavaler li-a dat primarilor din 
Core și Londonderry.

Regina a părăsit Irlanda după-oe 
timp de 3 săptămâni a petrecut acolo. De 
remarcat e, că aprdpe prin nimic nu s’au 
conturbat serbările date în ondrea ei. Insă 
cu totă acăsta liniște aparentă a spiritelor, 
totuși cei din Londra nu legă mari spe
ranțe de acăsta visită. Din Irlanda regina 
va merge la Windsor, unde în proximele 
cjile se va țină un consiliu secret.

Încoronarea împăratului Wil
helm II de rege al Prusiei. Din Ham
burg se telegrafeză, că împăratul Wilhelm 
al Germaniei va merge la tomnă în Konigs- 
berg, unde se va încorona de rege al 
Prusiei. încoronarea se va face în capela 
citadelei din Konigsberg, edificată în 1532. 
Tot aici s’au încoronat regii Prusiei Fri- 
deric I la 1701 și Wilhelm I la 1861. La 
sărbare, care va fi probabil în Octomvre, 
vor fi invitați toți principii regali și prin
cipesele Prusiei, precum și ceilalți principi 
domnitori germani, cari au fost înconsoiin- 
țațî deja despre acest aot.

— Soirea din Hamburg e combătută 
de agenția „Wolfif" din Berlin în felul, că 
cei din Berlin nu sciu încă nimic despre 

o astfel de încoronare a împăratului Wil
helm.

Revolte. Din Washington se anunță, 
că în Columbia a isbuenit o rescolă și re- 
soulații au ocupat Cartagene.

— O mare firmă comercială din Ma
drid a primit o telegramă din Kobe, după 
oare fostul general din Cuba Rachi s’a pus 
în fruntea unei mișcări revoluționare, în
dreptate în contra Americanilor și pentru 
independența Cubei. Se afirmă, că popo- 
rațiunea orașelor mai mari simpatisâză cu 
mișcarea acesta. O altă telegramă anunță, 
oă generalul Maximo Gomez se pregătesoe 
a pleca la San-Domingo.

Ordine pe insula Creta. In insula 
Creta domnesce acum ordine perfectă. Din 
oausa acăsta puterile, cari au încă trupe 
pe insulă, au pornit negociărl între sine, 
ca trupele să fiă retrase gradat, deja înainte 
de tomna anului curent.

RSsboiul din Africa sudică,.
Tote soirile, ce sosesc din Africa de 

miacjă-di, confirmă, că cele 40,000 de En- 
glesl, pe cari i-a trimis Roberts din Bloem
fontein să împresure și să prindă pe ini
mic, w’aw putut pune mâna pe nici un Bur. 
Cavaleria englesă de sub conducerea lui 
French și infanteria oălărâță de sub co
manda lui Hamilton, ori cât au înaintat de 
repede, n’au putut să ajungă pe inimio. 
French, care mergea înainte, a sosit pe 
drumul Ladybrandului când deja ariergarda 
Burilor dispăruse între munții situați spre 
nord de Ladybrand. Trupele aceste de Buri 
se retrăseseră din Dewetsdorp.

*
Mareșalul Roberts telegrafăză din 

Bloemfontein ou data de 27 Aprilie, că ge
neralul French a întrat în acea di cu ca
valeria sa în Tabanehu, unde a aflat brigă
zile lui Hamilton și Smith-Dorrien. Ro
berts spune, oă eșirile de partea răsări- 
tână a orașului sunt și acum dominate de 
inimic, pe care French și Hamilton se pre
gătesc a-1 isgoni.

Lui „Times" i-se vestesce din Bloem
fontein cu data de 26 Aprilie, că Englesi- 
lor nu li-se va da ocasiă de a pricinui pa
gube simțite Burilor. Generalul Botha, oare 
Lunia treoută sosise la Dewetsdorp, a pri
ceput îndată situațiunea și a dat ordin, ca 
trupele bure să se retragă imediat.

Tot aoăsta i-se oomunică din Londra 
Ziarului „Kolnisohe Zeitung". Foia ger
mană adauge, că la Tabanehu Burii i-au 
oprit looului pe EnglesI și i-au reținut 
pănă când grosul armatei bure în retra
gere, a fost în siguranță.

*
Din Pretoria se anunță, că Burii îșl 

concentrâză tăte trupele lângă Vynburg.
*

Din Ladysmith i-se comunică lui 
„Daily Telegraph", oă Burii fao pregătiri 
pentru a petrece ierna în Natal. Ei îșl duc 
vitele pe iernare în Natal și dela indigeni 
încassâză dări de chiriă pe locuințe. Din 
soirea acăsta apare evident, că Burii nu se 
tem, oă Buller va pută să înainteze în de- 
oursul iernii. De altfel Buller a mai trimis 
și acum în urmă trupe auxiliare lui Ro
berts. Trupele acestea, după cum anunță o 
telegramă, au fost trimise sub comanda lui 
Hunter la Kimberley pentru a merge să 
libereze Mafeking-ul.

*
D-1 Max Muller, celebrul profesor dela 

Oxford, a publioat de ourend în „Deutsche 
Revue" un artiool în favorea Englesilor 
din Africa australă.

Comitetul oentral al Ligei germanice 
din Lipsoa a răspuns d-lui Max Muller în 
următorii termeni:

„Vei înțelege, că sublima mamă Ger
mania, care-șl iubesce atât de mult chiar 
pe cei mai depărtați fii ai săi, și-a întors 
fața dela tine, că legăturile de rudeniă în
tre tine și națiunea ta s’au rupt și oă nu 
mai ai dreptul de a te numi un German".

Acest răspuns traduce eBact senti
mentul popular, oare esistă în Germania 
față de Anglia.

SOIRILE DILE1.
- 17 (30) Aprilie.

I)iua de mâne 1 Maiă st/n. fiind serbată de 
lucrători ca di de repaus, pe care o ține și per
sonalul technic din tipografia ndstră, numărul 
următor al foiei nostre nu va pute să apară, de
cât Miercuri săra.

Un frumos dar de Pasci. Ni-se scrie: 
’Ml țin de plăcută datorință a esprimamul- 
țămită respectuosă Ilustrei familii Mocsonyi, 
care în 9(22) Aprilie c., cu ocasiunea săr
bătorilor învierii Domnului, oa buni Ro
mâni și din pietate creștinâscă, au oferit 
de Pasci pentru toți elevii și elevele, oum și 
pentru copiii săracilor d’aicl colaci și ouă 
roșii, pentru-ca în Ziua de Pasol să surîdă 
și cei ce au plâns tot anul. Au grăbit a 
face, ca Ziua de Pasci să fiă veselă la 180 
copii de-ai țăranilor români d’aicl, împăr
țind darurile chiar înși-șl membrii Ilustrei 
familii Mocsonyi. Multe inimi întristate 
le au înveselit, precum părintele bun înve- 
selesce pe fiii săi. In numele elevilor mei 
vin a esprima Ilustrei familii sinceră recu- 
nosoință, rugând pe Atotputernicul, ca ce
lor oe sunt în viață să le lungâscă firul 
vieții cu sănătate la mulțl fericiți ani; er 
pe cei decedați să-i odihnesoă în locașurile 
drepților. — Capolnaș, 24 Aprilie nou 
1900 : Fmanuil Olteanu, învățător.

0 reuniune de temperanță în Câm
pia. Din oomuna Țăgșor de pe Câmpiă, se 
scrie, că la inițiativa preotului de-acolo, a 
d-lui Virgil Codarcea, s’a înființat o reu
niune de temperanță, care pănă acum cu
prinde în sînul său peste 30 familii. Soirea 
acesta e ou atât mai îmbuourătâre, ou cât 
în părțile aoelea astfel de inițiative fru- 
mose, cari se tindă la ejutorarea și eman
ciparea nemijlocită a poporului de rând, 
nu s’au prea pomenit pănă aoum. Dorim 
din inimă, ca stăruința tînărului preot Co
darcea să servescă ca esemplu de imitare 
și altor colegi ai săi din acele părți.

Nesuri severe la granița română. 
„Kel. Ert." e informat, că ministrul român 
de interne a dat ordin strict direcțiunilor 
de căi ferate române și autorităților dela 
frontiera româno-ungară, ca să oprâscă tre
cerea peste graniță a tuturor persănelor, 
cari n’au pașapărte regulate. Se vor sista 
ohiar și certificatele provisorii pe 24 ore.

Coloman Szell în Viena. Foile un- 
gurescl aduo soirea, oă ministru-președinte 
Szell va merge dilele proxime la Viena, 
pentru-ca înainte de ce Majestatea Sa ar 
pleca la Berlin, să-i raporteze asupra unor 
afaceri curente, ce se refer la cestiunl in
teriore și esteriăre (austriaco).

Nou canonic în Blașiii. Foia bise- 
ricâscă din Blașifi. primesce din Budapesta 
soirea, că Majestatea Sa a întărit numirea 
d-lui profesor gimnasial Alexandru Uilăcan 
în postul de canonic al capitlului metro
politan din Blașiîi, în locul decedatului 
Elie Vlassa.

Verificarea frontierei. D-nii colonel 
Groza, comandant de brigadă și șeful sta- 
tului-major al corpului 4 de armată, și ma
iorul Demetriade, din regimentul Mehedinți, 
cari au stat câte-va luni la Budapesta, ca 
să pregătâsoă, dimpreună cu autoritățile 
maghiare, programul lucrărilor pentru ve
rificarea frontierei, s’au reîntors la Pasci 
în țâră.

Falsificatorii de bani dela Turda. 
Privitor la arestarea falsificatorilor de bani 
dela Turda, despre care am amintit la tim
pul său, se telegrafeză acum din Clușiîi, că 
unul dintre falsificatori, anume Fenyvesi 
Viotor, șl-a recunoscut fapta. In urma acesta 
s’a dat de urma unei bande organisate de 
falsificatori de bani. Mașina, ou care fabri
cau banii, a fost aflată la Clușiîi, unde era 
îngropată în pământ. Doi tipografi din 
Clușiîi, Baga și Szigethi, au fost arestați. 
Notele false de câte 10 fi. au fost puse în 
oirculațiune de Pusztai. Se Zice, că a mai fost 
arestat în cestiunea aoesta un proprietar 
de pământ dela sate și un notar de cerc. 
In Turda se crede, că vor urma încă multe 
arestări. Bancnotele false puse în circula- 
țiune representă o sumă mare.

— Din Sibiiu se scrie de-asemenea, 
că în timpul din urmă s’au pus în oircu- 
lațiă acolo nisce bancnote false de câte 
10 fl. unele mai bine, altele mai rău 
reușite.

Inspecțiunea porturilor române. 
D 1 Iăn O. Grădișteanu, ministrul lucrări
lor publice, care după cum se scie, se află 
în inspecțiunea porturilor române, a visitat 
Vineri porturile Turnu-Severin, Gruia, Ce
tatea și Calafat. De aici ministrul a mers 
să visiteze porturile Corabia, Turnu-Măgu- 
rele și Giurgiu. MercurI se va întărea în 
Bucurescl.

Monacii nou. Asesorul consistorial 
Ignatie Pap, tot-odată și protopresbiter în 
Arad, a fost tuns întru monach la mănăs
tirea Hodoș-Bodrog. Episcopul Goldiș l’a 
făcut tot-odață și protosincel.

încercare de atentat în contra 
unui episcop. Din Dobrițin se vestesce, 
că în contra episcopului romano-catolic 
de-acolo Wolafka s’a înoercat un atentat. 
O calfă de măsar, om bețiv și depravat, a 
pătruns în camera de lucru a episcopului 
o’un revolver. Un polițist însă, înaintea 
căruia calfa cu numele Komadi, s’a lăudat, 
că va răpune pe episcop, a alergat la timp 
pe urmele primejdiosului om și l’a arestat. 
S’a aflat la el un revolver încărcat cu patru 
cartușe. Dus la polițiă, Komadi a mărtu
risit, că voia să împusce pe episcop.

Bastimentele române de resboiu 
vor face micele călătorii de eseroițiu (ma
nevre) începând dela 20 ale lunei viitore. 
După terminarea micelor călătorii de eser- 
cițiu, bastimentele române de răsboiîi, în- 
crucișătorul ^Elisabeta^ și bricul „IRircea", 
însoțiți de două torpilore: ^Năluca* și 
„SmeuF, vor întreprinde o mare călătoria 
pe oostele Anatoliei și al mărei Mediterane. 
Actualmente încrucișătorul „Elisabeta" se 
află în docurile plutităre ale arsenalului 
din Galați.

Filialele Băncei austro-ungare. 
Consiliul superior al Băncei austro-ungare, 
într’o ședință mai recentă a hotărît înfiin
țarea încă a 10 filiale în Austria, între cari 
pentru 9 s’a și fixat sediul, âr pentru a 
10-a guvernul austriao sl-a reservat dreptul 
de a-1 hotărî mai târziii- Ia Ungaria de-a
semenea se vor înființa 10 filiale, și anume 
în orașele: Tergul-Mureșului, Panciova, 
Szombathely, Kecskemet, Neoplanta (Neu- 
satz;, Varașdin, Beszterczebanya (Neusohl), 
Kaposvâr și Neutra. Aceste filiale îșl vor 
înoepe în timpul cel mai scurt agendele, 
pentru cari deja s’au și ales dirigenții.

Un oficer austriac în Transvaal. 
Din Pojun se telegrafâză, că locotenentul 
Ferdinand Messinger dela primul batalion 
de pionerl de-acolo, pe la începutul lunei 
lui Martie a părăsit garnisăna, fără să scie 
cineva. Numitul locotenent, după .<?um s’a 
aflat acum, a mers în Transvaal, căpătând 
spesele de drum dela guvernul transvaalian. 
Messinger era un ofîoer fărte aotiv.

Esplosiuneadin lohannesburg.Cu privi
re la esplosiunea în arsenalul dela lohannes- 
burgsescrie,că aoâstă fabrică de tunuri și de 
munițiune în stil mare s’a înființat numai îna
inte ou 4 luni. Burii în timpul din urmă 
au fost avisațl numai la munițiunea din 
fabrică. Causa esplosiunei nu se cunăsce. 
îndată după esplosiune, ce s’a întâmplat 
cu o groznică detunare, tote casele vecine 
cu arsenalul erau în flăcări. Strigătele des
perate ale femeilor și copiilor din stradele 
laterale au mărit încă spaima generală. Am
bulanțele societății „crucei roșie" au dat 
ajutor răniților. Cei mai mulțl lucrători ai 
arsenalului sunt Francesl și Italieni. Intre 
cei nenorociți s’a anunțat, că se află și di
rectorul, inginerul Brack, un fiiu al direc
torului de căi ferate din Elveția. Acesta 
însă este director al arsenalului din Pre
toria și a telegrafat tatălui, oă nu i-s’a în
tâmplat nimic, deore-ce esplosiunea n’afost 
în Pretoria, oum s’a anunțat întâiti, ci în 
lohannesburg. Numărul victimelor este 
mare: au murit 30 persona și 54 au fost 
vulnerate. Autoritățile s’au convins, oă ne
norocirea nu este a-se ascrie unei întâm- 
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plărl. S’au și făout deja mai multe arestări. 
Se cjice, că în 2—3 săptămâni arsenalul va 
pută să fiă ârășl reconstruit și 6ă funcțio
neze.

Posesorii de cai de pe teritoriul 
orașului Brașov se fac din nou atențî, că 
clasificarea cailor pentru milițiă anul acesta 
se va face pentru orașul intern, Scheiii și 
Blumăna în 1 Maiîi n., âr pentru celelalte 
părți ale orașului în 2 Maiîi n. c., dela 8 
bre diminâța în Târgul vitelor (Brașovul- 
veohiîi).

Liferare. La camera comercială din 
Brașov se află conoursul pe cale de oferte 
al direcțiunii monopolului de stat sârbesc 
din Belgrad (Serbia), pentru liferarea a 400 
butoe nouă pentru petrol. Interesații se 
pot informa mai de-aprâpe la sus numita 
cameră. Terminul ofertei este 10 Maifi st. n.

Musică pe promenadă. Mâne dimi- 
neță, în 1 MaiQ n. la ârele 7, va cânta 
musica orășenâscă pe promenadă.

Adunarea Asociat unei meseriașilor
.» 5

români.
Brașov, 30 Aprilie n.

ErI după amâcjl s’a ținut adunarea 
generală a „ Asooiațiunei pentru sprijinirea 
învățăceilor și sodalilor români meseriași11 
din Brașov. A fost o adunare succâsă 
și bine ceroetată. Atât vorbirea de deschi
dere a d-lui președinte Nic. Petra-Petrescu, 
cât și diferitele raporturi ale comitetului 
cu privire la aotivitatea sa, la administra
rea eassei etc. au fost pline de oonstatărl ' 
îmbucurătore în ceea oe privesoe progre
sele, ce le-a făcut acâstă vechiă Asocia- 
,ciațiune.

Mai mult a preooupat pe membrii 
alegerea noului comitet, dedrece se soia de 
mai înainte, oă neobositul președinte, d-1 <■ 
Nio. Petra-Petrescu, constrîns de mulțimea 
oeupațiunilor sale, era hotărît în mod ne
condiționat de a-se retrage din postul de 
președinte. Aflarea unui bărbat oapabil și 
■hotărît, care să-l înb cuâsoă, era ceea oe 
mai mult îngrija și preocupa pe membri, 
căol nu este ușor a găsi bărbați, cari să 
se angajeze la o muncă atât de încordată, 
cum a fost munca prestată de președinții 
>de pănă acum ai aoestei AsociațiunI

Dâr prin o bună înțelegere și încre
dere împrumutată a succes totuși adunărei 
de erl să stabilâscă o listă, care a fost pri
mită cu unanimitate și a satisfăout, putem 
flice, pe toți, mai ales fiind-că după aoâstă 
■listă au întrat în comitet câte-va forțe 
nouă mult promițătore, ca d-1 profesor 
Ioan Socaciu, d-1 Petru Pop, d-1 profesor 
loan Panțu etc.

Constituindu-se oomitetul între sine, 
acesta și-a ales oa președinte pe d-1 profe
sor loan Socaciu. Adunarea a salutat cu în
suflețite urări de „să trăesoă“ noul comitet 
și pe președintele său, er de altă parte 
d lui Nio. P. Petrescu ’i-s’au adus mulțu
mite și elogiurl pentru zelul și statornicia, 
cu oare timp de cjece ani a oondus aoâstă 
Asooiațiune. Drept reeunoscință între una
nime aolamărl ’i-s’a votat mulțumită pro
tocolară, proclamat fiind în același timp și 
ca președinte onorar al societății.

In timpul alegerei și oonstituirei nou
lui comitet adunarea, a fost oondusă de 
d-1 jude Petru Pop, a oăruia prooedere 
prevenitâre încă a contribuit mult la fa
vorabila deslegare a cestiunei.

S’au anunțat și doi membri fundatori, 
dintre cari unul, d-1 Petru Pop, a și depus 
■imediat taxa de 20 fi., deși d-sa a contri
buit în favorul societății un șir lung de 
ani taxe de membri ordinari. Alte amă
nunte vor urma în numărul de Duminecă.

Lume pecăt6să.
Gasurile dese de furt, de omor, de 

falsificări și malversațiunl de tot felul, oe 
■se întâmplă pe suprafața „globului ma
ghiar", atrag din ce în ce mai mult și 
atențiunea cjiaristicei maghiare.

Așa fâia guvernamentală „Bud. Hir).“ 
se plânge într’un prim artioul al numărului 

.-său mai nou, că în Ungaria s’au sporit 

grozav de tare cașurile sensaționale. Drept 
cea mai nouă sensațiă, foia ungurâscă ci- 
tâză cașul cu falsificarea de bancnote din 
Turda. S’a constatat, că înșelătorii au ti
părit bancnote false în valore de mai multe 
cjeol de mii. S’au aflat și oonfiscat pănă 
aoum 400 de bancnote de câte 10 fi., și 
se anunță, că au fost în circulația bancnote 
în valore de 20—30,000 fi. Acest cas de 
falsificare, cjioe „8. H.“, e cu atât mai 
însemnat, cu cât criminalii sunt de posițiă 
socială mai înaltă. Au fost arestați: pro
prietarul de pământ Bela Csongray din 
Osegez și asses or de forul pupilar pen
sionat; notarul cercual Paska Simon din 
Sălciua, care e totodată și magistru postai 
și conducător de matricule; Szigheti Peter, 
tipograf din Clușiti; tînerul tipograf Feny- 
vessy Victor, fiul unui funcționar de stat 
din Clușiti; Pasztai, organisatorul bandei; 
măsarul Segesvary Sandor din Turda; bă
canul Nagy Ferenoz din Turda; cârșmărița 
Nagy Maria din Turda și oetățânul Baga 
Jozsef din Clușih, la care s’a aflat îngro
pată mașina de tipărit bancnotele, dâr care 
a dispărut înainte de a-se face perchisiția 
domiciliară. Foile din Clușiîi spun, că „în 
falsificare sunt părtași forte multi indiviețî 
de posițiă înaltău. Se cjice, oă afacerea stă 
în strînsă legătură c’un omor comis nu de 
mult în oomitatul Turdei și că înourând se 
vor face și alte arestări.

Etă un fapt, care pune pe griji pressa 
maghiară, vorba fiind aici de-o bâlă so
cială primijdidsă, care se lățesce tot mai 
mult în țâră. Din faptul acesta și din alte 
crime se oonstată, că de regulă criminalii 
de felul acesta sunt din classa cultă a po- 
porațiunei, sunt omeni școlițl, ou posițiune 
în sooietate, âmenl, în manile cărora este 
depusă înorederea publică. Dâr toomai 
pentru acâsta ei sunt cu atât mai pri- 
mejdioșl.

„Bud. Hirlp.u face constatări încă și 
mai îngrijitâre în ceea-ce privesoe dege
nerarea morală pe alte terene. Spune, că în 
Hodmeză-Vasarhely și în comitatul Timiș se 
dau oasurl forte dese când femeile îșl înveni- 
nâză bărbații, fiă pentru-ca sâ trăâscă cu 
alții, fiă ca sâ ia premiile de asigurare a 
vieții. Nu de mult s’a întâmplat, că în 
Nagykoros au fost puse în arest preventiv 
vr’o 20 de femei măritate, dâmne și ță
rance, pentru abortărl — lucru' acesta, care 
aruncă o umbră tristă asupra idealului 
omenesc și a degenerării inimii femeescl de 
oare Maghiarii trebue sâ se cutremure.

Pe basa acestora, foia ungurâscă cjice, 
că nu se mai pote vorbi de virtute, căci 
în statistica criminală ele sunt rare, oa 
corbii cei albi printre cei negri. Causa? 
Sunt raporturile de avere și mai ales sis
temul de eduoațiă de adl, care pune te- 
meiîî numai pe desvoltarea intelectului și 
măre8oe pretensiunile, dâr negligă inima, 
caracterul, consciința și sentimentul datoriei. 
Șl-apoi oine nu înțelge, că mergând pe 
acest drum Ungurii nu vor putâ sâ evite 
pustiirea, oare după mărturia istoriei, a 
ajuns pe tote aoele popore, oari s’au ou- 
fundat în imoralitate?

Couvocar e.
Societatea română de diletanțl „Pro

gresul din Făgăraș îșl va ținâ adunarea 
generală Duminecă în 13 Maiu 1900 st. v. 
la 3 ore p. m. in localul obicinuit, institutul 
„Furnica“ din Făgăraș la care sunt poftiți 
a participa toți membrii, precum și alțl 
binevoitori ai acestei corporațiunl.

Obiectele: 1) Desohiderea ședinței 
și înoassarea tacselor. 2) Constatarea mem
brilor presențl îndreptățiți la vot. 3) Ale
gerea comisiunilor. 3) Raportul și rațioci- 
niul comitetului. 5) Censnrarea raportului 
și a rațiociniului. 6) Propuneri diverse. 7) 
Constituirea pe un nou period de 3 ani. 8) 
închiderea ședinței.

Făgăraș, 27 Aprilie 1900.

Dr. loan Turcu mp., loan Berescu mp., 
președinte. secretar.

Varietăți scientifice.
Viitorul poporelor și al religiu- 

nilor. Cunosoutul filosof german, Eduard 
von Hartmann, s’a ocupat cu cestiunea aeâsta, 
și credem de interes a espune aici pe sourt 
părerile lui. După dânsul, luând ca normă 
actuala înmulțire a diferitelor popore, la 
sfîrșitul vâcului viitor pământul va avâ o 
poporațiune de douâ-orl și jumătate mai 
mare ca acum, din care mai bine de 
două sute de milione de locuitori vor trăi 
pe pământul rusesc, aprope două sute de 
milione în Statele-Unite ale Americei de nord, 
vre’o alte două sute milione vor fi Germani, 
dintre cari în Germania o sută două-cjecl 
de milidne.

Anglia, Italia și Austria, oea dintâih 
din causa teritoriului restrîns pe care-1 po
sedă pentru traiul locuitorilor de rassă albă, 
cele din urmă și din causa acâsta și din 
causă, că n’au colonii, nu vor putâ avâ un 
număr ou mult mai mare de locuitori ca 
acum, căci supraproducția de omeni va emi
gra, forțamente.

Franța, din oausa încetei înmulțiri a 
poporațiunei ei, nu va avâ decât maximum 
cincl-cjecl de milione de locuitori.

Așadâr imperiul lumei, influența mate
rială, morală și intelectuală vor avâ o pe la 
sfîrșitul vâcului viitor Slavii, Germanii și 
Anglo-saxonii. Puteri de rangul întâiei nu 
vor fi decât trei: Rusia, Statele-Unite și 
Germania, și de abia Anglia se va ține de 
coda lor, grațiă numărului total al Anglo- 
saxonilor, pe glob, cari vor fi cei mai 
număroșl și a cărora limbă va fi oea mai 
răspândită.

Franța va deolina, va oădâ la rolul 
Spaniei de astăcjl.

OrI-cine îșl pote închipui incalculabi
lele cunsecințe politice, economice și intelec
tuale, ce vor decurge din acâstă transfor
mare a echilibrului internațional, produs de 
mărirea mereu crescândă a națiunilor nu- 
mărose și de darea înapoi mereu accentu
ată a națiunilor mici.

Dâr faptul aoesta va produoe și o 
consecință importantă din punctul de ve
dere religios. Până pe la mijlocul vâcului 
actual catolicismul era cea mai puternică 
ramură printre împărțirile religiei creștine 
și sta să dispute rangul întâiu budismului. 
Protestantismul era încă debil, âr ortodo
xismul par’că scos afară din causă.

Dâr progresele neașteptate ale Ger
maniei, Angliei și Statelor-Unite, au dat 
protestantismului o desvoltâre uriașă. As
tăcjl el a întrecut deja numericesce catoli
cismul. Sortea acestuia fiind legată de țări 
și popâre, cari declină sâu nu pot nisui la 
domnia lumei, ca Franța, Italia și Spania, 
fatalmente va urma progresiunea lor de- 
crescândă. Pe când protestantismul fiind 
răspândit, impus și înmulțit de popore, care 
cresc repede și ca număr și ca influență 
politică, economică și intelectuală, va co
vârși oatolicismul.

In același timp ortodoxismul va profita 
de mărirea Rusiei și a poporului rusesc.

Peste o sută de ani, <Ș.ioe Hartmann, 
rolurile vor fi deci cu totul schimbate în 
sînul familiei oreștine. Protestantismul va 
ține capul, urmat de-aprope de ortodoxism, 
amândouă în crescere continuă, âr catoli
cismul va rămânâ cel mai puțin important 
în continuă decrescere. Faptul acesta va 
avâ intelectualicesce și moralicesce o in
fluență colosală asupra mersului și desvol- 
tării omenirei.

Telegrafia optică. La școla de răs- 
boiîi din Metz s’a deschis un curs de tele
grafia optică, telegrafie care, după cum se 
ecie e bazată pe heliografie și care a adus 
mari servioii Englesilor în răsboiul sud-afri- 
can, căci li a permis, spun ei, deblocarea 
Ladysmithului.

Grație acestui sistem, Englesii împre
surați au putut continua să comunice ou 
ajutorele lor și au răușit să fiă liberați

După cum cuvântul arată, telegrafia 
heliografică e bazată pe întrebuințarea ra
zelor solare.

Cu ajutorul unei oglincji, care aruncă 
în spațiu raze luminose, pecari leprimesce 
la distanțe mari un post de observațiune, 
postul receptor, s’a ajuns a combina cu 
ajutorul duratei intervalelor de umbră punc
tele unui alfabet, care permite eă se tra
ducă depeșa.

Iată principiul;
Pentru a se face o conversațiă între 

două posturi, s’a imaginat un ingenios apa
rat de orologereă, care imprimă oglin4ei 
o mișcare de rotațiune inversă de aoeea a 
pământului, și permite a neutralisa mișca
rea aparatului.

Din momentul, ce posturile sunt în co- 
munioațiă, operatorii n’au de cât să înre
gistreze semnalele și să construâsoă frasele.

Se înțelege, că aoâstă conversațiune 
basată numai pe proiecțiunl cu intervale 

de umbră mai mult sâu mai puțin prelun
gite, cere o atențiune escesivă și o mare 
abilitate din partea operatorilor.

Cursurile, cari s’au creat la șcâla de 
răsboiti din Metz vor avâ o [durată de 12 
săptămâni și succesiv ofițerii vor veni să 
învețe a mânui aceste curiose aparate.

Funcționarea acestei telegrafii bazată 
pe proieoțiunile solare, pote avâ loo și nâp- 
tea, ou ajutorul aruncăturilor de lumini 
produse de nisoe lămpi ou o mare intensi
tate și proiectate ca și raijele solare pe 
oglinda aparatului.

Sunt de ajuns aceste câte-va esplica- 
țiunl pentru a ne da sâmă de marile ser
vicii, pe cari heliografia li-a adus Englesi- 
lor împresurați în Ladysmit, comunioând 
cu ușurință cu armata lor de ajutor, situ
ată la distanțe forte mari, situațiunea tru
pelor inimice.

Etă un nou argument în favorea men- 
ținerei acelor posițlunl tari din care Burii 
vor să înlăture pe Englesl.

Dâcă acest aparat ar fi fost inventat 
în timpul răsboiului din 71, consecințele ar 
fi fost cu totul altele.

Tactica răsboiului va trebui dâr să 
fiă schimbată în urma acestei invențiunl.

ULTIME SUIRI
Berlin, 29 Aprilie. Pregătirile 

pentru primirea împăratului Francisc 
Iosif se fac cu mare iuțelă. Arcul 
de triumf pe piața Parisului e deja 
construit și urmâză numai se fiă îm
podobit. Casa artiștilor în strada 
Bellevue, pe unde va trece împăra
tul Francisc Iosif la sosirea sa, va fi 
grandios împodobită. înaintea fron
tului clădirii se va așecța un grup 
aranjat de profesorul Manzel. Gru
pul serbeză pe împăratul Francisc 
Iosif ca pe protectorul artelor. Pe 
un piedestal înalt se vede bustul co
losal al monarcbului, căruia, o figură 
femeiescă, ce simbolisâză arta, îi în
tinde laurii.

Londra, 29 Aprilie. Se anunță 
din Ladysmith, că Burii au luat dis- 
posițiunile cele mai severe pentru 
apărarea trecătorilor din jur de La
dysmith, și între altele au dispus, ca 
la fiă-care trecetore se pbtă fi con
centrate — în cas când Englesii ar 
încerca vre-un atac — tote tru
pele bure.

O K > iii K S »
„I-am vefyut murind“. Raportorul 

lui „Daily News“, oare a fost prins de 
Buri, sorie sub acest titlu din Stormberg 
următorele: Numai o lună am fost priso- 
nierul Burilor, dâr în acest timp am înve- 
țat a-i stima și iubi. După-ce m’au prins,
m’au însoțit pe întreg câmpul de răsboiii, 
unde am văcjut cum manuau armele. Ve
deam oum aduceau pe morțl și răniți de 
pe câmpul de luptă. I-am văc|ut pe Burî 
ca învingători și ca învinși. I-am văcjut pe 
ei când îșl căutau locuințele, unde îi aș
teptau soțiile și copii lor. I-am văcjut luân- 
du-șl rămas bun dela iubiții lor de-aoasă, 
cum în ploiă de laorăml și sărutări se des
părțeau unul de altul. Am văcjut bărbați 
cărunți și tineri voinici cu buzele strînse 
privind muți, cum pământul setos al Afri- 
cei le sorbe sângele. Am văcjut oum cu su
dorile morții pe frunte tatăl se desparte de 
fiiu, frate de frate și amic de amic. Am vă
cjut pe răniții de morte cum îșl sforțau 
zimbetul și voia bună pentru a consola pe 
soțiile sâu mamele lor, cari au alergat în 
jurul patului lor. Tâte aoeste și alte multe 
scene de aoeste le-am vădut la Buri și 
simțul de dreptate m’a făcut să mărturi
sesc, oă nu numai sub stâgurile nostre se 
luptă eroi. O spun pe Dumnecjeul meu, oă 
omenii aceștia, într’adevăr, sciu muri fru
mos. Dâcă când va un inimic a meritat 
stima inimicului, atunci aoeștl omeni, după 
drept, sunt vrednici de onorea națiunei bri- 
tice. A trăi și a muri astfel, numai eroii 
adevărațl o pot face. „I-am văcjut mu
rind !u
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Bursa de mărfuri din Budapesta. Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.35
Note italiene...................................... 91.—din 26 Aprilie 1900

Semințe
Cuali- 
tatoa 
per

Hoot,

Prețul per
100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.15 8.! 5
Grâu dela Tisa .... 80 8.10 850
Grâu de Pesta 80 8.05 8.20
Grâu de Alba regală . . 80 8.— 8.15
Grâu de Bâcska .... 80 — —
Grâu unguresc de nord . 10 — —
Grâu românesc .... 80 — —.—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori none per 
Hect,

100 chilograme

dela pănă la

S&cara. . . 70—72 6.b5 7.—
Orz .... nutreț. . 60—62 6.45 6.55
Orz .... de rachiu 62-64 5.90 6.—
Orz .... de bere . 64-66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.- 5 90
Cucuruz . .
Cucuruz . .

bănățen . 
alt soiu .

75
73

—.— 0.00
0.00

5.—
Cucuruz . . ii n
Hirișcă . . 5.30

Cursul pieței Brsșssw.
Din 30 Aprilie 1900.

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

19.- Vend. 19.04
18.50 Vend. 18.70
19.20 Vend. 19.28
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.72 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Cursul tasurilor private
din 25 Aprilie 1900.

treprenorului și trebue se conțină 
declarațiunea, că oferentul eunâsce 
condițiunile de contract și ofertă și 
că se supune lor.

Brașov, 21 Aprilie 1900.
939,1—1 Magistratul orășenesc.

v- „Gazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircu și 
la Eremias Nepoții.

K 3 g 3 t8O iMWcW.'to ® 3 BBM

® La tragerea loteriei de clasă priv. r. ung.
® —~ în 17 și 18 Mai =—
© se capotă losuri cu prețurile originale 

li 1

©
©

Producte div. Soiul 1 Cui sul

dela pănă
Săm. de trifoii! Luțernă ungur. 0 —.—

„ transilvană jl —.— —.—
11 „ bănățenă h
H „ roșiă . . ii —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupiu 0 —.— —
Ulei de in . . d’ —.— —.—

Unsâre de porc dela Pesta . . 0 61.50 62.—
n n dela țeră . . . (II —.— —.—

Seu de vacă. . sventată . . . 49.— 49.50
Prune .... afumată . . . 0 —.—

—,— — t —
Lictar .... din Bosnia în b. vi 17.25 17.50

din Serbia în s. H 16.25 16.15
Nuci . . . • slavon nou . . ft 18.50 19.—
Gogoși. . . • sârbesc . . . H 16.50 17.—

din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... unguresc!. . . 0 —.— —.—

serbescl . . . M 
h —.— —.—

Ceră .... brut .... —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —w— —

Basilica .... 
Credit. ....
Clary 40 11. m.
Navig. pe Dunăre
Insbruck . . . 
Krakau . . .
Laibach ....
Buda . 
Pa’fiy .
Crucea

!>

Rudolf 
Salm .
Salzburg.......................................
St. Geuois ...........................
Stanislau................................
Trientine 4l/2°/n 100 m. c. .

4°h 50n /0 *■v......................
Waldstein................................

„ de 10 franc! . . .
Banca h. ung. 4°/0 . . . .

roșie austriacă
B

H

cump. vinde

13.10 14.10
400.— 40150
132.50 134.—
—.—- —.—
65.— 67 —
69 50 71.50
49.50 50.50

194.— 136.—
132.50 133.50
42 25 43 —
2150 22.70
—.— —
65.— 66.-

175.25 (77.25
59 50 60.50

182 184 —
130- —.—
178 — —.—
80.— —,—

178.— 184.—
—.— —.—
— —.—

la _‘i.__ :i

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Masor.

Bursa de Bucuresci
din 26 Aprilie n. 1900.

Valori Scad. Cu 
baniQ «D cup. gata

Renta amortisabilă..................... '■7n Ajr.-Oct. 93 ’/,
„ Impr. 1892 . . j 5 „ Ian.-lul. 95 —

„ ,. din 1893 . . . 5„ 95 —
„ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct. —

„ „ Impr. de 32’/, mii. 4„ ian.-miie 80 V,
„ „ Impr. de 50 mii. . ri r 81.—
„ „ Impr. ele 274 m. 1890 4„ n 82 —

„ Impr. de 45 m. 1891 4„ H )1 82.—
„ „ Im. de 120 mii. 194 82 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 83.—

Oblig, de Stat (Conv rurale) Mal-lfov. 83.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 —.—
„ comunei Bucuresci 18o3 5% ian.-lul. —.—
n n „ din lhS4 5 „ Mal-Nov. —.—
„ „ „ din 188-> Iuu.-Dec. —.—
„ ’ „ din 1890 Mai-Nov. .—

Scrisuri fonciare rurale . . . & „ Ian.-luli. S 5 3/8
Scris, fonciare rurale din 18s 0 4„ <9.3A

,, ,, urbane Bucuresci 87 —
„ Ușf. . . d n so.1/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6 „ ii » —. -
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50i 50 v.
Banca Națion. uit. div. 86.— i-.GO într. v. 2415
Banca agiicclă................................ 500 150 v. 3 0.-
Dacia-România i lt. div. 35 lei 2(0 într. v. 291.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 290 n n 461.—
Soc. bazalt artif. i lt. div. lei 30 2U —.—
Soc rom. de constr. uit div. 15 1 2 0 45.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— KM —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 n »i —.—
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 W »» —

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc de fur. militare u, d. 60 1.

1000
300

n n ____ _
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 
So '.’at. p. constr. de Tramays

1000 n „
200 n ii —•—

20 franci aur................................ — 1» »» —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 w n 105.—

§ C « IM I> t U t- i

Banca nat. a Rom. 8°/o Paris .... 37,
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . • 7..
C isa de depuneri 12.. Berlin .... 57,
Londra .... 4"/o Belgia .... 4'7o
Viena..................... 4’/, Elveția .... b°/e

Cursul Ba bursa din Vîena.
Din 28 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 117.50
Renta de corone ung. 4°/c. . . . 92.70
Inapr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/u • 121.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/2°/0 . 99.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.80 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25 
Renta de argint austr..............................98.70
Renta de hârtie austr..............................98.45
Renta de aur austr.................................117.90
LosurI din 1860..................................... 136.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.57
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 740.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 734.25 
Napoleondori.......................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.37*/2
London vista........................................ 242.85
Paris vista................................................... 96.45

Invitare
la a

IHlV-a aimre locală si consorțiaia orflinară 
a Consorțiului de economii și îm
prumuturi din Brașov, a primei R>u- 
niunT a A mpl oi ații or din Monarchia 
Austro-Ungară, asociațiune cu ga

rantă limitată, 
care se va ț ne în 13 Maiu 1900 a. m. 
la 9y2 ore, eventual în 20 Maiîî 
1900 după amâcțî la 2!/2 ore în sala 
cea mare a casei sfatului oră
șenesc.

Ordinea de d :
1) Raportul direcțiunei și ra

portul comitetului de supraveghiare 
asupra gestiunei anului 1899.

2) Decidere (conclus) asupra în- 
trebuințărei profitului curat realisat 
în anul 1899.

3) Propuneri din partea direc
țiunei, refentdre la §. 21 al statutu
lui consorțial.

’ 4) Alegeri de întregire pentru 
direcțiune și pentiu comitetul de 
supraveghiere.

5) Propuneri eventuale ale mem
brilor.

Brașov, 28 Aprilie 1900.
941,1—1.

Nr. 5668-1900.

Escriere de ofertă.
Pentru darea în antreprisă a lu

crărilor de regulare a unei părți din 
drumul curmăturei preliminate cu 
fi. 1667 94 seu 3335 c r. 88 bani se 
va ținâ o pertractare deofeite Marți, 
în 8 Maiu a. c. la 10 ore a. m. în lo- 
aml oficiului economic orășenesc.

Ofertele închise provecjute cu un 
vadiu de 5°/0 din suma prelimina
rului au se fie înaintate până în c|iuâ 
pertractărei de oferte înainte de 10 
6ie și predate la oficiul economic al 
orașului, unde Be pot vedâ pănă 
atunci și condițiunil.e de ofertă și 
de contract în decursul oreL r de 
oficiu antemerediane.

Ofertele trebue se fie timbrate 
și subscrise de mâna propria a an

I
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featra SESOHUL âe Primăvară și Vară
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STOFE weB’Btabile sie B^aâsrsm
Un coupon de metri 3.10 Iun- [ fi- 2.75 3 70, 4.80 din stofă bnnă 
gime pentru un costum com | ,L 6-9° mai bană
plet rac, pantaloni și giletcă '] fl'

cesîă numai | fl.io —

B^apiestap V., Dorotheagasse 12.
W N umai în acesta colectură principală sau câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400,000 comne»

Pentru a evita schimbări', atragem atențiune asupra cu
vântului „BANK11 din firmă.

Adresa telegramelor Budapest

ps

fi
fi
£

Lo-

fină 
mai fină 
foite fină

Un coupon pentru costum de salon II. 1<>.— cum și stofe de pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita si cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—Mostre gratis și franco. Liferajie conform mostri se garanteză. rasa — 

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

C.A. Mureșianu
Brașov, Tergul Inului Itfr. 30.

Acest stabiliment este provecjut cu cele ihai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot C ’ ' 1 1 , 1 T 1 T 1 • 1

Os? 
fă)

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJkT'U'TE. 
foi mWicE.

BILETE DE VI8ITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGA1TTE.BILETE DE LOGODHĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWtWȚUKI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

<2owve/zd&, în lolă mărimea-

«mi
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE IM0RMENTARI.

se primesc în biuroul

2
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I 
I
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4
I
4
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4
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I
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


