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Călătoria Majestății Sale.
Mâne diminâța Majestatea Sa 

plâcă din Viena pentru a face îm
păratului Germaniei visita de mult 
anunțată, care deja a fost comen
tată de pressa europână în tâte 
chipurile.

împrejurarea, că acâsta înaltă 
visită se face din incidentul unei 
festivități în familia împerătâscă și 
regală germană, cum este procla
marea majorenității principelui de 
coronă german, îi dă un carater 
intim, dâr pentru aceea nu încetâză 
nici un moment de a avă marea 
ei însemnătate politică.

Vor conveni la Berlin cu acesta 
ocasiune representanții speciali ai 
celor mai mulți dintre domnitorii 
statelor mari și mici europene, între 
cari marele duce rusesc Constantin 
Constantinovici, prințul de coronă 
al Italiei, âr precum se coufirmă 
acum, și principele moștenitor al 
României. Monarchul nostru va în
tâlni der acolo în 6 Maiu o socie
tate strălucită princiară. Dâr nu 
atât acâsta, cât mai mult splenddrea 
primirei căldurose și entusiaste, ce 
i-se va face Majestății Sale de po 
porațiunea Berlinului și de cătră 
curtea germană, va forma splen- 
dârea acestor cjile.

Ar fi o încercare de prisos de 
a ne ocupa aici cu combinațiunile po
litice, ce se fac cu privire la întâl
nirea celor doi împărați. Fapt este, 
și acâsta o vedem și o simțim și 
noi, că o sută și o miie de fire 
legă astăc}! Berlinul cu Viena, der 
și cu Budapesta, ba, trebue sS recunos- 
cem, chiar și cu Bucurescii. Mai 
este de lipsă a insista mult în astfel 
de circumstanțe asupra însemnătății 
politice a întrevederii dela Berlin ? 
Ea este neîndoiâsă, mai ales pentru 
aceste țări, pe cari le lâgă ac|I 
multe interese politice și economice.

Un moment îiase din reflexul, 
ce-1 aruncă înaintea sa visita mo- 
narchului la Berlin, ni-se pare a fi 
vrednic de remarcat. A.cesta se re
feră la speranțele, ce le pun supre- 
matiștii din monarchia nâstră, și în 
deosebi Maghiarii, în influința și ur
mările, ce le va avâ pentru mersul 
viitor al monarchiei dualiste între
vederea dela Berlin. Un rol de că- 
peteniă a avut negreșit în jurul aces
tei visite ambasadorul austro-ungar 
dela Berlin, d 1 de Szogyenyi, odi- 
niâră ministru d latere unguresc al 
Majestății Sale, care după cum se 
scie este persona gratissima la curtea 
împerătâscă germană.

Cercurile politice din Budapesta 
sunt vesele de tot aranjamentul fă
cut pentru primirea monarchului 
nostru la Berlin, și nu puțin a lin
gușit orgoliului lor faptul, că s’a dis
pus de guvern și chiar de cătră pri
măria capitalei germane — cum se 
făcuse mai anii trecuțl și în Bucu- 
resci când cu visita în România a 
Majestății Sale — ca la împodobi
rea orașului cu stindarde se se țină 
sâvnă în măsură egală și de tricolo
rul unguresc. Intr’asta cei din Bu
dapesta văd o recunâscere esplicită 

a caracterului de stat deosebit al 
Ungariei.

Am amintit cașul acesta mai 
mult ca semn esterior pentru moti
varea bunei disposiții, cu care este 
privită în capitala ungară călătoria 
monarchului nostru la Berlin. Dâr 
în fond pare învederat, că întâmpi
narea deosebit festivă și entusiastă, 
ce i-se pregătesce din partea ger
mană lui Francisc Iosif I, nu este 
decât un răspuns la primirea, ce 
i-s’a făcut în Budapesta împăratului 
Wilhelm II.

Intru cât din tâte acestea mo
mente Maghiarii sunt îndreptățiți de 
a conchide la un efect favorabil al 
întâlnirei suveranilor aliațl la Ber
lin pentru politica suprematistă dua
listă din monarchia nâstră, numai 
viitorul va putâ dovedi neîndoios. 
De-odată conducătorii politicei ma
ghiare au început să se însuflețâscă 
ârăși pentru cultura germană, pre
cum s’a văcțut din unele enuncia- 
țiuni făcute cțilele din urmă la anu
mite ocasiunl. Au uitat, sâu se fac 
a uita, că limba și cultura germană 
au fost și sunt prigonite în Ungaria 
și Transilvania, într’un mod ce trece 
peste tote conceptele timpului pro
gresist de față și reamintesce vea
curile întunecate de sclăviă.

Tocmai Germanii însă sunt aceia, 
cari dintre tâte poporale, ce ne în- 
cunjură, sunt mai bine informați des
pre starea adevărată a lucrurilor din 
monarchia nâstră și în deosebi din 
Ungaria. Să nu crâdă cumva marii 
politician! unguri, că nu se scie apre- 
ția la Berlin adevărata valore a asi
gurărilor de amicițiă unguresc! pen
tru Germani și Germania. Insă ce 
să-i faci? Politica îșl are cărările ei 
ciudate, ea nu merge după simpatii și 
antipatii, și așa ea a sciut s’o bro- 
descă spre norocul Ungurilor, ca de 
vre o patru-tjeci de ani încoce Pru
sia și mai în urmă imperiul german 
să tragă în calculul rece politic, mai 
mult decât a fost de folos pentru 
aceste țări, și pe pionii maghiaris
mului modern.

Și precum se vede, calculul 
celor dela Berlin încă nu s’a în
cheiat și d-1 de Szogyenyi are încă 
șanse de a dobândi dela curtea din 
Berlin multe amabilități de natură 
a încuraja pe eroii ideii statului na
țional maghiar dela noi.

Dâr, cum am <j’s> nu ne încu
metăm a străbate în secretele înal
tei diplomații, care-’și țese firul ei 
mai departe. Ne aducem numai 
aminte de c|icala poporului și cre
dem, că dâcă nu încurând, totuși cu 
timpul se va găsi ac și pdhtru co
jocul asupritorilor noștri.

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
Sibiitt, 2 Maifl n.

AdI s’a ținut ședința a patra, în oare 
s’a început desbaterea asupra diferitelor 
raporturi. Mai important a fost raportul 
Ounsistorului privitor la starea bisericelor 
și șcâlelor; de asemenea a deșteptat mult 
interes și a fost însoțit de-o viuă disouțiă 
raportul asupra mndificărei statutelor fon

dului de pensiuni și a arondărei protopo
piatelor. Etă raportul Consistoriului despre 
aotivitatea sa în 1899:

Raportul Consistoriului casenat 
bisericesc.

I. Aoest senat a ținut în decursul 
anului peste tot 46 ședințe, dintre cari 40 
ordinare, er 6 estraordinare. Numărul esi- 
bitelor în acest senat a fost de 2879, resol- 
vite cu finea anului afară, de unele rămase 
pendente, oarl și-au aflat resolvirea în 
ăst an.

II. Despre starea oierului, comunele 
bisericesol și mișcarea populațiunei în ar- 
chidieoesa nostră transilvană se alătură un 
conspeot general.

1. Conform acestui conspeot clerul 
archidiecesan în frunte cu archiepiscopul 
se presentă astfel:

a) în centru: vicar archiepiscopesc 
archimândrit 1, asesori consistoriali proto- 
presbiterl 5, direotor seminarial protopres- 
biter 1, profesori seminariall protopresbi- 
teri 1, profesori seminariall presbiterl 1, 
espeditor consistorial presbiter 1, diaconi 
4. La olaltă 14.

b) în afară: protopresbiterl totodată 
și parochl 29, protopresbiterl emeritațl în 
pensiune 2, protopresbiterl onorari parochl 
4, protopresbiterl onorari în pensiune 1, 
protopresbiterl onorari militari 2, pro
topresbiterl onorari profesor gimnasial 1, 
administratori protopresbiterall 5, parochl 
794, administratori parochiall 24, presbiterl 
în alte funcțiuni 11, capelani 51, presbiterl 
pensionați 6, presbiterl resignați 9, pres
biterl amovațl 1, presbiterl militari 1, dia
coni 6. Peste tot 961.

2. In decursul anului au răposat 16 
presbiterl parochl. In asemănare cu anul 
precedent 1898 cu 4 mai puțini. Hirotoniri 
s’au săvîrșit 24.

3. Numărul familiilor la finea anului 
1899 a fost 163.376.

4. Numărul sufletelor se presentă ast
fel : de gen bărbătesc 373,376, de gen fe- 
meieso 367,516, pdste tot 741,275. Incom- 
parațiune cu anul 1898, resultă o crescera 
de 4870, ceea-ce se face evident în con
spectul general la rubrica „crescere și de- 
crescere».

5. Din numărul total al poporațiunei 
soiu ceti și scrie, bărbați și femei cu totul 
215,728. Calculat în percente resultă, că din 
întrâga populațiune a archidiecesei nostre 
transilvane 3O,4°/o sciu ceti și scrie, ceea 
ce față cu anul trecut de 27-5°/0 constată 
un progres îmbucurător,

Iu decursul anului s’au încheiat peste 
tot 5379 căsătorii; dintre acestea5276 s’au 
săvîrșit și cu binecuvântarea bisericei, er 
103 numai la oficiul politic.

Față de împrejurarea regretabilă, care 
arată un număr considerabil de căsătorii 
fără binecuvântarea bisericescă, consistoriul 
archidiecesan a luat causa la un studiu se
rios și va cerceta ca să cunâscă adevăra
tele motive și despre cele aflate va raportă 
la sesiunea proximă sinodală.

Căsătorii mixte au fost 869.
6. Conviețuirile ilegale, cari în anul 

anterior erau în decrescere, în anul 1899 
s’au sporit în mod însemnat, astfel, că față 
cu numărul celor din anul 1898 de 4153 
cu finea anului espirat se constată 4358 de 
conviețtirl ilegale, cu 205 mai multe decât 
în anul 1898.

Aceste conviețuiri ilegale în număr 
mai însemnat și anume peste o sută se pre
sentă în protopresbiteratele : Abrud, Agnita, 
Câmpeni, Cluj, Dej, Deva, Dobra, Gfioagiu, 
Hațeg, Ilia, Reghiu, Sebeș, Sibiiu, Sighi- 
ș6ra, Treiscaune, Unguraș și Zarand.

7. Nascerile se constată în următorele; 
a) legitimi: de gen bărbătesc 12.254, de 
gen femeiesc 11.595. La olaltă 24,849;

5) ilegitimi: de gen bărbătesc 1075, 
de gen femeiesc 988. Peste tot 25,912.

Deci față cu anul 1898 de 23,406 
cașuri de nascere resultă o orescere de 
1506.

8. Cașurile de morte întâmplate în 
decursul anului peste tot dau numărul de 
18.589 (bărbați 9191, femei 9398), deol cu 
1191 cașuri mai puține deoât în anul 1898.

9. Privitor la cașurile de treceri reli- 
gionare, peste tot, dau numărul de 454, 
din cari 199 sunt treceri dela alte biserici 
la a nostră, âr dela acâsta la alte biserici 
252

10. Despre parochiile vacante se ală
tură un conspect, conform căruia ou finea 
anului 1899 au fost 123 parochii vacante. 
— Consistoriul archidiecesan nici în anul 
acesta n’a lipsit a lua măsurile necesare 
pentru întregirea acestor parochii, însă și 
astă dată cu puțin suoces, din oausă că pen
tru dotațiunea insuficientă și neasigurarea 
subsistenței preoților cursurile clericale n’au 
fost de ajuns impopulate ; însă fiind-oă prin 
punerea în lucrare a articolului de lege 
XIV. din anul 1898 privitor la completarea 
dotațiunei paroohiale, aoesta se amoliorâză 
în mod însemnat și se asigură subsistența 
parochului, pe viitor e speranță a se de
dica mai mulți tineri carierei preoțescl și 
parochiile vacante se vor pută întregi și 
provede ou parochl.

Despre parochiile întregite în mod 
extraordinar se alătură un conspect.

III. In decursul anului s’au sfințit 4 
biserici, și anume: în parochia Brașov-Oe- 
tate, tractul Brașovului, a cărei sfințire a 
săvîrșit’o archiepiscopul; sfințirea biserici
lor în comunele bisericesol Oisnădiă, trao- 
tul Sibiiului, PotinganI, tractul Zarandului 
și Berohes, tractul Oetăței-de-pâtră, s’a îu- 
deplinit prin delegați de archiepiscopul.

IV. a) la seminarul archidiecesan, sec
țiunea teologică, au funoționat 4 profesori;

b) ou începutul anului școlar 1897/98 
s’au însoris 78 elevi, și adecă: în asemă
nare cu anul trecut școlar ou 5 mai mulți.

După pregătirea lor în școlele medii 
au fost: cu esamen de maturitate 14, cu 
8 olase gimnasiale 2, ou 7 clase gimnasiale 
1, cu 6 clase gimnasiale 41, 'cu 6 clase re
ale 4, cu 6 clase civile 2, cu 4 olase gim
nasiale și cursul pedagogic 13, cu 4 clase 
civile și cursul pedagogic 1.

Pentru parochiile, cari pe calea ordi
nară nu s’au putut întregi, însă întregirea 
lor a fost imperios reclamată de interesul 
bisericei, s’au primit la oursul clerical estra- 
ordinar 10.

Esamenelor de cualificațiune ținute 
la terminele din 25 Februarie' și 25 Au
gust peste tot s’au supus 15 cferrcX, dintre 
cari au obținut calculul forte bine 1, bine 
8, sufioient 6.

V. Ajutâre s’au împărțit între margi
ned budgetului votat, și adecă:

a) din fondul bisericilor la 29 comune 
bisericesol în scopul edificărei și reparărei 
de biserici;

ti) din fondul Rudolfin la 9 preoți.
VI Cât pentru sinodele paroohiale, 

aceste, conform raportelor întrate dela ofi
ciile protopresbiterale, afară de cel al Bra- 
nului, care n’a raportat, s’au ținut. Se ob
servă însă, oă din negligența preoților nu 
s’a ținut sinod în trei comune bisericesol; 
în una din causă că administratorul paro
chial a răposat; în una că paroohul e bol
nav; în una, că n’au participat membrii la 
sinod; din 44 comune n’au întrat raporte 
dela respectivele oficii paroohiale în acest 
obiect, în un protopresbiterat s’au ținut 
sinode numai în unele comune bisericesol.

In privința acâsta sub nr. 1757 bis. 
s’a îndatorat oficiul protopresbiteral con- 
cernent a provoca pe respectivii preoți din 
comunele, unde nu s’au ținut sinâde paro- 
chiale, să se justifice și să arete causa ne- 
ținerei sinâdelor paroohiale.

VII. Procese matrimoniale și discipli
nare. 1. Procese matrimoniale s’au pertrao- 
tat 17 și s’au terminat cu divorț total: 
4 din motivul adulteriului; 8 din al pără- 
sirei cu necredință; 1 din al silei la căsă
torie, âr celelalte 4 din motivul urei ne
dumerite.

2. Procese disciplinare s’au finalisat
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11; cu suspensiune 1, cu amendă. l,cu do- 
jană 2, cu absolvare 2 și cu sistare 4.

Cașurile de suspensiune preventivă și 
în cale administrativă du sunt luate în or
dinea celor dictate prin sentință.

Venerabilul sinod să binevoâscă a lua 
la cunoscință acest raport al consistorului 
archidiecesan ca senat bisericesc despre ac
tivitatea sa în decursul anului 1899.

Tot în ședința de acjl, comisia orga- 
nisatore a raportat asupra raportului Con
sistorului ca senat plenar. La propunerea 
comisiunei, raportul, cu forte puține obser
vări, a fost luat la cunoscință.

Comedia amusantă...
Așa caracterisâză organul partidei po

porale maghiare votul de încredere, ce i-s’a 
dat ministrului-președinte Szell în confe- 
rența de Luni a clubului liberal din dietă.

Organul amintit eercetâză după cău
șele și motivele, cari au necesitat votul 
acesta, și dă o viuă ilustrațiune a situației 
în marea bucătăriă guvernamentală, con
dusă de măestrul-bucătar Coloman Szell, 
oare prin acâsta a voit, pdte, se arate și 
țării și Vienei, că în oleic legate eu „sîrma 
solidarității“ se pdte încă fierbe destul de 
bine și igienic.

Demonstrația acâsta, după părerea lui 
„A—ny“, a fost aranjată de olubul liberal 
la dorința miniștrilor pentru preamărirea 
lui Coloman Szell. Planul manifestației a 
fost ținut în secret și înainte c’o săptă
mână nimeni nu soia nimic despre el. A 
bătut însă la ochi, că corifeii diferitelor 
grupări din „marele partid11, ca Coloman 
Tisza, fiiul acestuia groful Tisza Pista, 
apoi Szilagyi, Csaky, Apponyi, Horansky, 
parte au tăout, parte au escelat prin ab
sență și imnurile de laudă au fost lăsate 
în sarcina tiszaistului Daniel Gabor, a csa- 
kystului Berzeviczy, a apponyistului Mak- 
kfalvai și a banffystului Kristoffy.

După tote acestea organul partidei 
se întrebă, de oe a trebuit să fiă „salvat11 
Coloman Szell? Pote de Banffy? oăel în 
partida liberală sunt încă mulțl banffyștl, 
cari cu ocasia conferenței au tăcut muloom, 
numai pentru-ca să-și acopere sentimen
tele, ce le nutreso față de Szell în fața 
viitorelor alegeri. Sunt însă și mai mulțl 
fișpanl banffyștl. Dâr Szell n’are să se târnă 
prea mult de Banffy, cât mai ales de mâ
râie taotician Tisza, pe care nu l’au putut 
scâte din partida liberală 10 miniștri, 6 
apponyiștl, ba chiar nici Dasider Silagyi. 
Tote ministeriile liberale de pănă acum 
au fost răsturnate de Coloman Tisza, afară 
dâr’ de Banffy, pe oare Tisza nu l’a răs
turnat, dâr l’a abandonat.

„Comedia amusantăw de Luni nu șl-o 
pote esplioa „A —nyu, decât ea o „nece
sitate față cu Viena, „unde se pregătesc 
luorurl enigmatice privitor la raporturile 
dintre Ungaria și Austria. Lipsă a fost, ca 
Coloman Szell să fiă presentat ca erou și 
ca om puternic, gata a apăra pactul, însă 

numai eu susținerea monopolului partidei 
liberale14...

Părerea acâsta pdte fi fdrte justă. 
Noi însă mai credem, că prin încassarea 
votului de încredere de Luni, ministru-pre- 
ședinte mai mult șl-a arătat slăbiciunea, 
decât forța sa față cu adversarii din pro
priul partid, cari l’au lingușit nu pentru 
a-1 întări, ci pentru a-1 amăgi asupra unei 
puteri închipuite. Va fi mai vrut Col. Szell 
să arate lumei și țării, că posede „încre
derea11 tuturor mameluoilor guvernamentali, 
pentru-ea înarmat ou acâsta „încredere11 să 
p6tă păși mai curagios în viitorea cam
pania eleotorală. Căci de acâsta îl arde 
acum mai tare pe d 1 Szell și pe mame- 
lucii săi.

SOIRILE D1LEL ț
— 20 Aprilie v.

Visita Țarului în România. După 
informațiunile unor <Țare din BucurescI, 
Țarul Nicolae II va face în cursul lunei 
Iunie a. c. o visită Majestății Sale Regelui 
Carol la BucurescI. Țarul Nicolae va sta 
trei cjilff în BucurescI și va merge să visi- 
teze și Sinaia, reședința de vară a Suve
ranilor români. Cu ocasiunea petrecerei sale 
în BucurescI, Țarul va asista la o gran- 
didsă revistă militară pe platoul dela Co- 
trocenl, la care vor lua parte trei corpuri 
de armată. In vederea visitei Țarului, casa 
militară și oivilă a curții regale române a 
fost reorganisată In BucurescI se vor ri- 
dioa la anumite puncte arcuri de triumf și 
monumente ocasionale.

Limba română în congregația din 
Arad. Luni s’a ținut congregația comita
tului Arad. Cu prilejul acesta unul din 
membri a făcut propunerea, ca munici
piul să dea espresiune îucrederei sale față 
de ministru-președinto Szell. Membrul ro
mân, advocatul Mihail Velicî, înoă a luat 
cuvântul și în limba română a propus, ca 
adunarea se trâcă la ordinea dilei. Abia a 
început să vorbâscă d-1 VelicI și paterul 
romano-catolic Fodor s’a ridicat și a avut 
cutezanța să desaprobe pe d-1 VelicI pen- 
tru-că se folosesce de limba română, oând 
densul scie unguresce. D-1 Velită nu i-a 
rămas dator cu răspunsul și în termini as
pri a dat espresiune mirării sale, că ante
vorbitorul a calificat de crimă folosirea 
limbei materne. S’a ridicat după acesta și 
fișpanul Fabian declarând, că legea garan- 
teză tuturor naționalităților dreptul de-a 
vorbi în congregația în limba lor maternă. 
— Cu acâsta incidentul s’a închis și fana
ticul popă catolic a rămas opărit.

Societatea „Frăția11. Luni după 
amiacjl, la orele 2 și jumătate, s’a sfințit, 
în biserica Sf. Gheorghe-Nou, în Bucuresol, | 
drapelul societății „Frăția" a Românilor 
din comuna Cața (Transilvania). D-1 primar 
Delavrancea a delegat pe ajutorul său, d-1 
Bărbătescu, oa să asiste la acâstă serbare. 
Nași au fost d-na și d-1 Comșa. Sera s’a 

dat un bal la „Băile Eforiei11, la care a 
luat parte un număros public din colonia 
transilvănenă a Capitalei. D-1 Dr. Istrati, 
ministrul instrucțiunei publioe, fiind la 
Câmpina, a trimes telegrafic societăței „Fră- 
țiau felicitările sale, scusându-se, că nu pdte 
veni. In locul d-sale a delegat pe d-1 lo- 
nescu-Gion, inspector-general, ea să-l re
presents. D-1 Gion a fost primit la întrare 
în sala balului de președintele societății d-1 
Ig. Mircea și de membrii comitetului, cari 
i-au oferit un splendid buchet cu panglici 
tricolore. Intre cei presențl a fost și d-1 
Petre Sfetescu, fost prefeot. Petrecerea a 
fost fdrte animată și a durat pănă spre 
(jiuă.

Italieni dinstinșî de regele României. 
Se anunță, că s’a espedat la Abbazia de
cretele peDtru decorarea d-lor Galuppi, pri
marul Romei, Bruto Amante și altor per
sonagii italiene, cari au participat la oon- 
gresul orientaliștilor din Roma.

Academia Română va ține Vineri 
ședință intimă, âr Vinerea viitore ședință 
publică.

Concert Slaviansky. Renumitul cor 
rusesc, oare portă numele directorei sale 
Nadina Slaviansky și care este compus din 
40 persons îmbrăcate în costumul pitoresc 
național rus din vecul XVI și XVII, va 
da și în orașul nostru concerte în 7 și 8 
Maiu n. Corul va fi acompaniat de vestita 
orchestră rusâscă Balalaica.

Situația agricola în România. 
„Amicul Agricultorului11 scrie: Starea să- 
mănăturilor de tomnă este în general es- 
celentă și merge prosperând. Rapița va da 
o recoltă belșugă, er vasta întindere culti
vată, nu va avă decât o scădere de 20 la 
sută, provenită parte din băltirea apelor 
pe ici pe oolea și parte din neînsemnata 
decimare a viermilor. In țâra de sus, grâul 
și rapița stau de minune. Toți agricultorii 
spun, că tăciunele n’a causat pănă acum 
nici cea mai mică stricăciune. De-asemenea 
viile și pomii roditori promit recolte bune 
și îmbelșugate. In ceea-ce privesce arătu
rile de primăvară, ele au fost într’adevăr 
întârziate și semănăturile întrerupte din 
causa ploilor. Vânturile însă au sventat re
pede pământul, astfel, că după tote soirile 
ce avem, atât arăturile, cât și semănăturile 
de primăvară continuă cu multă activitate. 
Dâcă vom fi scutiți de călduri escesive și 
persistente dela început, speranțele într’o 
recoltă abundentă a tuturor cerealelor sunt 
mari, fiind dat, că din causa iernei favora
bile țarinelor, starea lor din punctul de 
vedere fisic, este oât se pdte de propice 
culturelor.

Nou împrumut român. D-1 ministru 
de finanțe, Take Ionescu, care a petrecut 
săptămâna Pascilor împreună cu soția sa 
în Viena și Austria de jos, se va reîntdrce 
în BucurescI, la 25 Aprilie st. v. In legă
tură cu acâstă căletoriă, unele cjiare afirmă, 
că în cercurile financiare din BucurescI se 

vorbesce, oă d-1 Take Ionescu a reușit să 
contraoteze un nou împrumut provisoric în 
Germania în condițiunl favorabile cu o do
bândă numai de 5%, unii dio de 80 mi- 
lidne, alții de 30 milione.

Revisuirea delimitării fruntarii
lor. Cetim în „La Roumaine11 de Mier
curi: D-nii colonel Groza și căpitan C. De- 
metriade, după ce au predat la minister lu
crările esecutate de dânșii împreună cu co- 
misiunea austro-ungară pentru delimitarea 
fruntariilor austro-române, vor pleca astă- 
seră din BucurescI spre a-șl reocupa postu
rile lor; cel dintâifi postul de comandant 
de brigadă la Buzău, al doilea comanda sa 
în garnisona dela Turnu-Severin. Se scie, 
oă aceste lucrări vor fi aplicate pe teren 
în anul acesta de oătră oficerl ai statului 
major al armatei.

Petroleul român. Pressa străină, și 
în deosebi cea ungurâscă urmăresce des- 
voltarea industriei petrolifere în România 
cu cea mai mare atențiune, âr (Țârele spe- 
oiale din Austro-Ungaria, Germania, Fran- 
oia și Anglia, dau cele mai oomplete amă
nunte asupra mersului acestei industrii în 
România. Riarele acestea observă, că pro
ducțiunea petroleului a luat fdrte mare 
avânt în anii din urmă și că în cursul anu
lui 1899 numai producțiunea a crescut cu 
25°/0, față de producțiunea anului prece
dent. Pe de altă parte esportul petroleului 
româneso e în continuă crescere și pe <Ț 
ce merge acest petroleu are tot mai multă 
căutare în piețele străine. De curând au fost 
încheiate contraote pentru furnisarea unor 
însemnate cantități de petroleu român în 
unele din orașele Angliei și chiar în Nor
vegia. In timpul acesta, în țâră domnesoe 
cea mai mare activitate, în ce privesce es- 
plorările și esploatările de petroleu. Numă- 
roșl ingineri și omeni specialiști străbat ju
dețele petrolifere; închirieri și vândărl de 
terenuri petrolifere sunt înregistrate în fiă- 
care <Ț — plătite bine înțeles ou bani 
gata, — și noue sonde populâză localită
țile, unde se fac esploatărl. Societățile con
stituite pentru esploatarea petroleului sunt 
în plină prosperare și de curând o nouă 
societate s’a înființat, cu un capital de 1 
milion și jumătate, in scop de-a închiria 
terenuri petrolifere. Dâoă industria petro
liferă din România va progresa în aceeași 
proporția, ca în ultimii doi ani, va con
stitui în curând una din principalele bo
gății ale țării.

Șahul Persiei în Viena. După cum 
se scie, șahul Persiei va face o călătoria 
în Europa. Conform programului stabilit 
deja, șahul va merge la Londra, de unde 
va pleca la Bruxella, Haga și prin Dresda 
la Viena, sosind aici la 17 August. Din 
Viena. îșl va continua călătoria la Belgrad, 
Sofia și Constantinopol.

Mdrtea unui filantrop. De ourândȚt 
murit în Francia, la Fontainebleau, un 
mare bogătaș numit Crevat-Durand. Prin

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Cablurile.
Se scie de totă lumea, oă Anglia po

sede imperiul mărilor; ceea-ce se scie mai 
puțin, și ceea-ce a înoeput a îngriji pe ce
lelalte puteri e, oă ea are în mânile sale 
cea mai mare parte din cablurile subma
rine, cari stabilesc oomunicațiunea între 
continente, între Europa și coloniile dife
ritelor țări europene.

Anglia are în adevăr 250,000 chilo- 
metri de cabluri sub-marine. fiece cabluri 
esistă între Britania-mare și Statele-Unite, 
Tera-Nova și Canada.

Trei alte linii, cari străbat de aseme
nea Atlanticul, ajung la Azore, Madera, in
sulele Canare, Capul verde și fac să comu
nice Londra cu America de sud. La aces
tea trebue să adăugăm puternicul sistem, 
care deservă marea Antilelor: întrega Ame
rică e astfel numai la câte-va secunde de 
Londra.

De asemenea în Orient: o mulțime de 
cabluri fie dirigâză spre Gibraltar, pătrund 
în Mediterană, ating Malta și Egiptul, trec 
Marea roșiă și ajung la Aden.

Aci trebue să ne oprim un moment: 
Aden e marele centru al liniilor orientale 
sub-marine ale Englesilor. Din Aden plâcă 
cablurile, cari deservă India, China, Aus
tralia și Noua-Zelandă. Tot dela Aden 
plâcă și liniile, cari se întind pe tâtă costa 
ostică a Africei.

In nordul acestui continent, în marea 
Mediterană, pe oare unii o și numesc un 
lac englezeso, oa și costa sa vestică, sunt 
presărate de cabluri, ce aparțin Angliei.

Niol un cablu de aceste nu pote fi 
deservit de agențl străini, nici să trâoă prin 
vre-un birou, oe ar fi sub controlul altui 
guvern. In cas de răsboifl guvernul engles 
are dreptul de a ocupa tote stațiunile te
legrafice ale teritoriului engles său prote- 
giat de Anglia.

La acâstă colosală organisațiuue a re
țelelor submarine englese, Francia, a doua 
putere maritimă, nu pdte opune, deoât 

23,500 chilometri de cabluri. Posesiunile 
sale din estremul Orient mai nu au legă
turi telegrafioe cu patria mamă. Și ohiar 
de sunt icl-colea porțiuni de cabluri, ele 
suDt legate dela prima lor stațiune ou o 
liniă englesă.

La un cas de resboiă Anglia n’ar avă, 
deoât să întrerupă oomunicațiunea liniilor 
francese și escadrele Frcnoiei s’ar afla în 
isolare, fără a-șl pută da sâmă de situațiu- 
nea forțelor dușmane, nici de ala lor pro
prii. Acâsta ar fi întru cât-va și situațiu- 
nea celorlalte puteri maritime și de aceea 
ele se îngrijesc și se gândeso a scăpa de 
supremația englesă în acesta privință.

Americanii au de gând să oonstru- 
âscă un oablu, ce ar străbate Paoifioul, 
mergând pănă la Manila. Germania de ase
menea îșl propune de a stabili un cablu 
de pe costele mărei de Nord pănă la Azore, 
și de acolo la Statele-Unite. In fine, în 
Francia esistă un proiect pentru construi
rea unei rețele de 8.200 ohilometri de ca
bluri nouă.

Credem, deoreoe cablurile sunt astfel 
la ordinea cjil®’: că ar fi interesant să dăm 
unele amănunte asupra lor.

Mai întâifl, cum se construesoe un 
cablu ?

El se compune în primul loc din ceea 
ce se numesce sufletul cablului. Acesta e for
mat de fire conduoătâre de electricitate și 
merge dela o estremitate la alta a liniei. 
Firele electrice, aloătuite din aramă, sunt 
acoperite cu o materiă isolată, guta-perha, 
ca să nu li se pârdă electricitatea în apă.

Invălitorea de guta-perha — de vre-o 
3 mm. 5 grosime — e ea însă-șl ocrotită 
de o armatură care variază, după adânci
mea ooeanelor. Cablul e fdrte bine prote- 
giat pe lângă coste și la punotele unde 
atÎDge pământul.

Cablul cel mai lung din lume e cel 
dela Brest la New-York. El cântăresce 
aprope 10.000.000 chilograme (9.250.000 
ohilg.). S’au întrebuințat la construirea lui 
930.000 chilg. aramă ourată, 560.000 ohilg. 
guta-perha.
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testamentul său, ou data de 5 Martie 1900, 
lasă o mare parte din averea sa diferitelor 
instituțiunî de binefacere și culturale. In
tre altele, esistă următorele legate : 150.000 
lei pentru institutul Pasteur; 400.000 lei
casei de copii tuberouloșl din Ormesson ; 
400.000 lei societății pentru protecțiunea 
copiilor părăsiți; (opera Bonjean); 400.000 
lei orașului Fontainebleau, pentru mărirea 
servioiului ospitalier și crearea unei musicl 
municipale; 120.000 lei societății pentru 
alăptarea copiilor (opera Bequet); 100.000 
lei societății de ajutor mutual Saint Roch 
din Fontainebleau; 25.000 lei societății
pentru ajutorarea răniților militari (Crucea 
Roșie francesă); 50.000 lei societății reli
giose Saint-Vioent-de-Paul din Fontaine
bleau; 25.000 lei cercului catolic de lucră
tori diu Fontainebleau; 24.000 lei fraților 
dela șcdlele creștine din Fontainebleau ; 
10.0C0 lei societății pentru ajutorarea lu
crătorilor fără lucru din Fontainebleau; 
10.000 lei societății „Dames de la Provi- 
dence“ din Fontainebleau; 2000 lei fabri
cai biserioei din Fontainebleau; 1000 lei 
pompierilor din Fontainebleau.

Urcarea balonului „Cinegrama“. 
Mercurea trecută s’a făcut la Tuileries, în 
fața unei lumi imense, urcarea balonului 
1)Ginegrama“. Acâstă urcare avea ca scop 
realisarea unei esperiențe absolut nouă, 
consistând în a cinematografia, grațiă unei 
serii de aparate conjugate inventate de că- 
tră d-1 Grimoin-Soiuson, fasele diverse, ce 
ar presenta în timpul suirei panorama vi
vantă a Parisului și a esposițiunei. Acest 
balon era de-un volum de 3000 de metri 
cubl și o naucelă specială a fost construită 
pentru a putâ duce două-spre-dece aparate 
și personalul trebuitor, care era destul de 
număros. FavorisațI de-un bun timp, es- 
perimentatorii au reușit de minune. Cine
matografele în acțiunea lor au înregistrat 
mișcările omenilor, și în același timp pei
sagii forte întinse ale Parisului și a împre
jurimilor sale. Visitatorii esposiției vor vede 
în curând în Câmpul lui Marte, resultatul 
acestei esperiențe.

Petroleul în Algeria. Geologul 
Henry Neuburger, însăroinat de guvernul 
frances de-a face cercetări în Algeria, a 
descoperit 14 districte petrolifere, care se 
întind dela costa Nord-vestică spre Sud- 
vest, pe o întindere de 300 kilometri. Se 
crede, că sunt aci bogății mari de petrol. 
S’au format deoe sooietățl pentru esploa- 
.rea petrolului.

O mare catastrofă în Otawa (Ca
nada). Țlilele trecute a isbucnit în Otawa, 
capitala Canadei, un incendiu, care a făcut 
pagube așa de imense, încât se p6te consi
dera ca unul din cele mai mari calamități 
publioe, pe cari le-a suferit America în ul
timul timp. O mare parte a orașului este 
pierdută ou tote fabricele, cu tdte șantie
rele, magasinele și casele pentru lucrători. 
•Opt mii de metri pătrațl de suprafață clă
dită au fost devastați de flăcări. Două mii

Punerea cablurilor e încredințată, în 
fiă-care țâră unei corăbii din acele ce con- 
stitueso ceea ce se chiamă flotila telegra
fică a globului și cari sunt în număr de 
trei-cjeol. Aceste oorăbii sunt aloătuite în- 
tr’un mod special.

Cablurile sunt conținute în nisoe vase 
mari de fier, mereu pline de apă. Pe puncte 
sunt dispuse o serie de mașine, destinate 
să ia oablul din vase, spre a-1 treoe prin 
un aparat special și a-1 conduce pănă în 
mare.

Punerea unui cablu trebue să fiă pre
cedată firesce de un studiu al fundului 
mărei.

Observațiune curidsă. Fundul Oceanu
lui e o câmpiă imensă, unde se găsesc 
fdrte rar asperități, plină de nămol și 
scoici. Pe acest pat mole se înfundă gi
ganticul șârpe de guta-perha. Corabia cu 
cablu trece repede pe suprafața apei lă
sând să lunece în urmă’i cablul, (d. „Const.11). 

cinci sute de case, șantiere și fabrici au 
fost distruse. Cincl-spre-dece mii de 6menl 
sunt fără adăpost și fără resurse de hrană. 
Pierderile trec peste o sută de milione de 
franol. Pănă acum nu s’au constatat decât 
opt morțl, dâr sunt o mulțime de dispă
ruți, cari se vor găsi de sigur carbonisațl 
sub dărâmăturile încă fumegânde ale imen
selor clădiri. Aspectul părților incendiate 
este lugubru. Incendiații, într’o stare de 
plâns, rătăcesc în zadar printre ruine pen
tru a găsi ceva din avutul lor. Peste un 
ceas, pe o lungime de patru mile și lățime 
de-o milă, nu era decât un imens cuptor. 
Otawa a fost întemeiată de FrancesI la 
confluența rîului cu același nume cu fluviul 
Saint-Laurent. Era oentrul marei industrii 
de lemnăriă din Canada.

Ciuma în Arabia. Soiri sosite din 
Arabia spun, că în diferitele localități ale 
țării s’au semnalat numărose cașuri de 
ciumă. La Allayabad, din 115 locuitori au 
fost atinși 52, din cari au murit 27; la Se- 
fiobod din 200 locuitori au fost 8 cașuri de 
oiumă cu 8 decese.

Avansările în armata comună 
și honvedime. Cu diua de 1 Maia st. n. 
au fost înaintați în armata comună, între 
alții, și următorii Români: In infanteria 
au fost înaintați: La raDgul de colonel: 
Teodor Fodor, locot. col. la reg. 44. 
La rangul de major, căpitanii cl. I: 
Iosif Stoianel dela reg. 63 transferat la reg. 
43, Alesandru Petri reg. bosu. 2, Mihail 
Seraoin reg. 49.

La rangul de căpitan cl. I. căpitanii 
de ol. II: Troian Băeilă reg. 43, Alesandru 
Velicioa reg. 3 și George Domășnian reg. 
inf. 51.

La rangul de căpitan cl. II, locote- 
nenții: Vincențiu Beran reg. 86, Corneliu 
Cosgaria reg. 55, Viotor Goglia reg. 97, 
George Nogga reg. 80, Vasilie Calbasă 
reg. 2 și Anton Petan reg. artil. 2. La 
rangul de locotenent, sub-locotenții: Mihail 
Nicula reg. 24, Camilo Băile reg. 1, Si
meon Iancu reg. 47, Iosif Pernea reg. 89, 
Iosif Babușca reg. 75, Victor Buibaș reg. 
85, loan Bărcean reg. 79 și Alesandru 
Brăila reg. 69.

Medio de stab. cl. I, a fost înaintat 
Dr. Ioan Popp, medic-șef la garnisona din 
Brașov. Medic de regiment cl I: Dr. Iacob 
Făgărășianu la reg. de inf. 37 și Dr. George 
David reg. de drag. 1. Medic de regiment 
cl. II: Dr. Emil Pop.

La honvecjime: Majori au fost 
înaintat!: căpitanul Teodor Papp reg. inf. 
2 și căpitanul Alesandru Dorsan reg. bus. 
8., de căpitani cl. I. căpitanii de cl. II: 
Nioolau Popoviciu reg. inf. 24, Corne] 
Nagy reg. inf. 27, Ladislau Magda reg. 
inf. 23 și la cavaleriă Rogoz reg. hus. 5. 
La gendarmeriă la rangul de suh-loc. 
a fost avansat asp. de oficer loan Rus.

Scîri mărunte din Romania.

Principele moștenitor român Ferdinand 
va pleca astâdl dela Abbazia la Berlin, ca 
să represente România la festivitățile de 
acolo. A. S. Fi. va fi acompaniat de d-1 că
pitan Aurel Dimitrescu la festivitatea pro
clamării majorenatului prinoipelui de coronă 
german.

— Comisiunea dunăreană șl-a deschis 
erî, Miercuri, sesiunea sa ordinară în Ga
lați. D-1 general PencovicI, delegatul Sta
tului român în acestă comisiune, a fost în 
BucurescI și s’a întreținut eu d-1 ministru 
al afacerilor streine, I. Lahovary, asupra 
diferitelor cestiunl dela ordinea cjilei,

— Medalia Ateneului pentru jubileul 
d-lui de Gubernatis a fost înmânată ilus
trului filo-român în aula Universităței dela 
Roma în momentul solemn, când profesorii 
și studenții îl sărbătoreau. Minunată im- 
presiune afăcut asupra imensului public spec
tator manifestarea latină a Românilor dela 
Dunăre.

— Esportul cerealelor in România din 
oursul anului 1899 arată un deficit de peste 
139 miliâne lei față de exportul cerealelor 
din cursul anului 1898. Cerealele, ce a ex
portat România în oursul anului trecut 1899 
însumă valdrea de lei 85,221,821. Se con- 

I stată dâr o scădere colosală în exportul 
■ cerealelor române pe anul trecut, datorită, 

se ’nțelege, secetei, care a bântuit oâte-va 
din județele cele mai agricole.

— Cu începere dela 1 MaiO, conform 
dispos’țiilor ministeriului de răsboifi, se vor 
acorda concedii de oâte o lună soldaților 
din câte un batalion al fie-cărui regiment. 
Aceste concedii se vor acorda pănă la 15 
Iulie, când se fao concentrările pentru ma
nevre.

— Nouă înaintări în armată vor fi 
făcute pe diua de 10 Maifi. Se flioe, că 
între acestea sunt și patru nouă înaintări 
la gradul de general.

— Este forte probabil, că inaugurarea 
noului palat al poștelor din BucurescI să 
se facă în primele cjile ale lunei MaiO. st. 
v. imediat după întorcerea M. S. Regelui 
în țeră.

— In primele cjil® al® săptemânei aces
teia s’a remarcat o pronunțată urcare a 
efectelor Creditului Urban din BucurescI 
de 5 la sută. Tendința este în crescere.

— Trei-decI și trei de tineri meseriași 
evrei au pleoat din Brăila spre Amerioa. 
Familiile lor vor pleca în cursul lunei 
viitore.

— Sărit din tren. Luni cu trenul de 
11 și 45, a fost adus la gara de Nord din 
BucurescI un băiat, Leon Baret, rănit la 
pioidre destul de grav. Dânsul a fost trimis 
la spitalul Filantropia. Tînărul Leon e de 
fel din Târgoviște; el venea în București. 
In apropiere de stația Ciocănești, pe oând 
tînărul Leon se uita pe ferâstră, i-a luat 
vântul șapca din cap. Nici una, nici două, 
Leon eși repede pe platforma vagonului și 
sări jos. In săritură el s’a rănit la piciâre. 
Nesocotitul tînăr se plânge și de dureri in
terne de cap.

— Un tată, care 'și ucide copilul. Lo
cuitorul Costache Mogola, din comuna Po
duri, județul Bacău, pe când nevasta lui 
se duse prin sat, cbiemă în casă pe copila 
sa Ilinca, în vârstă de 6 ani, care se juca 
prin curte, și-i dete mai multe lovituri de 
secure îu cap împrăștiindu-i creerii prin 
casă; pe urmă luâ corpul neînsuflețit al 
bietei copile, îl puse pe o laviță, îl aco
peri cu un țol și-i aprinse o luminare. Când 
sosi nevasta sa, el îi mărturisesce fapta, 
spunându-i oă șl-a omorît fetița din oausă 
că n’o putea suferi, rugându-o tot-odată să 
nu spue nimănui nimic; densa însă alerga 
imediat și denunța crima. Ucigașul fu ime 
diat arestat și înaintat parchetului. Se crede 
însă, că n’ar fi în întregimea minței, mai 
ales că suferea și de pelagră.

Rgsboiul din Africa sudicâ.
După cum am semnalat, Burii au în

cercat alaltăerl un atao de flanc la Taba- 
nehu, pentru a pune mâna pe o strîmtdre 
de munte. Generalul French a atacat pe 
Buri, cari ocupă aici posițiunl strategics 
fdrte însemnate. Munții dela Tabanehu 
sunt mai rîpoșl deoât cei dela Colesberg. 
T6tă diua de alaltăerl Burii au întreținut 
un foc de artileria fârte violent.

*

„Daily Mail“ spune, că spre a face să 
sară în aer arsenalul din Johannesburg, se 
construise un tunel suteran între arsenal și 
o oasă, situată în fața aoestei clădiri. In 
suterană se îngrămădiseră apoi mari canti
tăți de materii esplosibile. Se prevedea, că 
în urma acestei esplosiunl guvernul va de
creta espulsarea din Transvaal a tuturor 
Englesilor.

*
Conform hotărîrei oomisiunei mixte, 

10 bărbați, 269 femei și 429 copii de na
ționalitate englesă au fost conduși la gra
nița portugheză. '

*
Din Londra ’i-se telegrafâză (jiarului 

„Temps" din Paris, că tratatul de pace în
tre Anglia și Transvaal s’ar încheia îna
inte de aniversarea nascerii reginei Victo
ria, care e la 24 Maiti st. n.

Fometea din India britanică.
Despre fbmetea, ce bântue în India 

britanică, sosesc soiri înfiorătâre la Londra. 
Intr’una din ședințele din urmă ale con
siliului guvernial din Caloutta, seoretarul 
ministeriului de agricultură a raportat 
despre proporțiile înfricoșate, ce a luat 
fometea, oausând o catastrofă așa de mare, 
cum puține alte se pomeneso de când e 
lumea. Secretarul a dat amănunte grozave 

asupra cașurilor de fdmete la cari a fost 
martor ocular în oălătoria, oe a făcut. El 
spune, oă omenii cad ca muscele și ca
davrele lor zac neînmormentate. Chiar niol 
vulturii nu supără cadavrele, fiind-că ele 
sunt lipsite de carne, și n’au decât piele 
și ose.

Numitul secretar a raportat, că pe 
teritorul engles 27 milione de omeni sufer 
de o miseriă indescriptibilă. Guvernul a 
dat pănă la finea anului trecut 40 miliâne 
de rupii pentru ușurarea sorții nenoroci- 
ților, dâr abia se ounâsce vre-o ușurare.

La finea ședinței s’a ridioat vicere
gele engles lord Curzon și a declarat, că 
din causa răsboiului din Africa-sudică, ce 
absârbe tote puterile Angliei, aoâsta nu 
pote faoe nimic pentru delăturarea mi- 
seriei.

Un medio engles, care a sosit tocmai 
acum din India, spune lucruri interesante. 
Fometea — dice el — e mai rea decât 
cipma; durerile causate de ciumă pot fi 
ușurate, însă în fața fâmetei autoritățile 
stau incapabile. Bărbații indigeni din Indii 
sunt atât de slabi și istoviți, înoât glesnele 
dela piciorele lor pot fi cuprinse cu de
getul oel mio. Intr’un loc s’a aflat un 
grup de copii, pe care i-au espus părinții 
lor, ca să fiă luațl sub scutul cuiva.

Medicul, care a istorisit acestea, a 
plecat din India la 1 Februarie, oând f6- 
metea nu-șl ajunsese oulmea; atunci erau 
3y2 milione de indivic}! torturați de înfio- 
rătorea calamitate. Numărul acesta oresce 
în fiă-care săptămână ou */4 milion, așa oă 
acjl sunt 5 milione de omeni, oarl mor de 
f6me. Când fometea bântuia mai înainte, 
se dedeau ajutore din tote părțile lumii, 
acjl însă guvernul engles e lăsat singur.

Teritoriul bântuit de fbmete e de 
300,000 chim, pătrațl, mai așa de estins 
ca Ungaria. Fometea bântue în provinoia 
Bombay, în jumătate din provinciile cen
trale, în statele apusene ale Indiei centrale 
în Rajputano, în Pousohab, Hyderabat, 
Cuzerat și Cuteh. In provinoiile aoeste 
sunt oel puțin 40 milione de suflete. F<5- 
metea este o urmare a secetei, care a făcut 
să se usce sămănăturile.

Bănoile și întreprinderile mai mari 
din Berlin au ținut o conferență, în oare 
s’a luat hotărîrea de a-se veni în ajuto
rul nenorociților. S’au subscris momentan 
400,000 mărci.

ULTIME SC1KL
Londra, 2 Maiu. Din Boshof se 

anunță, că în 28 Aprilie 400 de Buri 
au atacat spre vest de Boshof avan
posturile englese, cari au respins 
atacul.

BriiXella, 2 Maiu. In cercurile 
bure de aici se crede, că în cestiu- 
nea Africei-sudice va urma în cu- 
rend o întorcere surprincjetbre. — 
Din Pretoria se anunță, că gerteralul 
bur Olivier, a fost grav rănit în lupta 
dela Wepener.

O B W 13 B&S1L
Cât prețuesce principele de Wales. 

După soirea atentatului din Berlin contra 
vieții prinoipelui de Wales, mulțime de 
societăți de asigurare a vieții au schimbat 
depeșl cu filialele lor din Bruxella, ca să-și 
ia informațiunl asupra principelui. Causa 
aoestui sohimb de depeșl nu este vre-o 
simpatiă personală, ci curatul interes, fiind-că 
prinoipele este asigurat la 12 sooietățl di
ferite în suma de 40 milione mărci. Direc
torii respectivelor sooietățl de asigurare au 
rămas forte veseli oând au aucjit, că aten
tatul n’a reușit.

Literatură.
„Fetele casnice*, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteifi Popovicl. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
devencjare la d-nul autor în Sibiiu(semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu“ în Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Proprietar: Dr. Aure! fâureșianu. 
Redactor responsabil: Dregoriu Maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................H7-—
Renta de corone ung. 4%. . . . 92.35

I ^AAAAAAaAAAAAAAa^AAAA
caută o locuință cu 4 camere 

și ce’e necesare, începând dela 
1 Iunie st. n. a. c.

Oferte pănă în 5 Main a se
A 

in
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 121.10
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 92.80
Bonuri rurale croate-slavone . . • 93.75
Impr. ung. cu premii . . . . . 164.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seg aedin . 138.75
Renta de argint austr. . . 98.95
Renta de hârtie austr. . . • • • 98.45
Renta de aur austr. . . . • • • 117.45
Losuri din 1860..................... 136.20
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.61
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 734.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 731.-
Napoleondorî..................... 19.27
Mărci imperiale germane . • • 118.36
London vista......................... . . 242.821/2
Paris vista.............................. 96.50
Rente de corone austr. 4°/0 98.50
Note italiene...................... 91.85

Cursul pieței Brașow.

Din 3 Maiu 190 0.
Bancnota rom. Cump. 19.— Vând. 19.04
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vând. 19.26
Galbeni Cump. 11.20 Vând. 11.30
Ruble RusescI Cump. 252.— Vând. —.—
Mărci germane Cump. 118.20 Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 21.40 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

Nr. 40 30—1900

adresa la administrațiă. (945,1—2).

PUBLICAȚIUNE
Se aduce la cunoscință gene

rală, cumcă stampilarea de coronă cir
cumscrisă cu ordinațiunea înaltului 
Ministru de cotnerciu reg. ung. da
tată în 1 Febr. a. c. sub nr. 84995, 
care stampilare prin ordinațiunea din 
15 Martie 1899 sub nr. 6523/99 este 
recerută la vânzarea în birturi a vi
nului și a berei — cu începerea dela 
I Iulie a. c.

Acesta stampilare este recerută 
conform prescriptelor cuprinse și or
dinațiunea amintită în urmă și pen
tru sticlele și paharele folosite la vencțare 
în birturi a rachiului, adecă a beu- 
turilor alcoolice arse.
738.1-1 Căpitănatul orășenesc.

I

Am onăre a face cunoscut On. public, că am deschis
Brașov-cstate, strada Spitalului Nr. 25, unBHJROU INTERNAȚIONAL

de înformațiuni și mijlocitor de servicii, 
la ceea-ce cu stimă atrag atențiunea on. proprietari de Cafe
nele, Hotele și Birturi; precum și a on. public Inteligent, 
gându-me a mă sprigini prin prețiăsele D-lor comande.

Rugându-ve de știm. Dv. încredere, rămân
cu distinsă stimă:

V i t e z.
agent.1-3

ru-

$ 
te te 
te 
te « te 
te te te te te te

PUBLICAȚIUNE.
Pentru stabilirea contribuției după 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra sumelor de contribuția stabi
lite în aceste catalbge pot recura contri
buabilii și anume:

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

Z») Acei contribuabili, cari pentru pri- 
ma-dră sunt taxați cu vre-o categoriă de 
contribuția. Din catalbgele indicate în de
curs de 15 dile, dela 4lua oare li-s’au 
înscris în foia de dare sumele, ce au a 
plăti. Recursul este a se adresa la On. Co
misie administrativă prin On. Magistrat 
orășenesc,

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

Tot-odată se provocă toți contribua
bilii să se presente la oficiul de dare cu 
foia de contribuția pentru a-se scrie în 
foiă câtă contribuția au să plătâscă.

Brașov, 30 Aprilie 1900.

Anunț de venire.
Conform hotărîrii comitetului 

și sinodului parochial gr. or. din 
Brașov (Cetate), aprobată de Ven. 
Consistor archidiecesan, Epitropia 
parochială subsemnată face cunos
cut, că se vor vinde prin licita- 
țiune CU oferte terenurile mai jos 
arătate, situate în imediata apropiere 
a promenadei de sus din Brașov. 
Aceste parcele sunt forte potrivite 
pentru clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Nr. casei 4 din 
Grbver, având o suprafață totală de 
801 metri pătrațl, cu o casă de 
piatră cu 5 camere și cu grădină. 
Prețul vânzării va fi deia 5000 fi. 
sâu (țece mii corone.

2) Parcela cu Nr. casei 3 având 
o suprafață de 855 metri pătrațî cu 
casă de lemn cu 3 camere și cu 
grădină. Prețul vânc|ării dela 2500 fi. 
seu cinci mii cordne în sus.

3) Parcela Nr. 3 din Bârdigas, 
având o suprafață totală de 628 
metri pătrațî cu o casă de lemn și 
cu grădină. Prețul vânzării dela 15C0 
fi. seu trei mii corâne în sus.

4) Percela Nr. 4 în Bârdigas, 
având o suprafață totală de 526 
metri pătrațî cu grădină. Prețul 
vânZării dela 1300 fi. sâu două mii 
șâse sute corăne în sus.

Ofertele sigilate proveZute cu 
vadiu de 5°/0 din prețul ofertat, se 
vor adresa comitetului parochial 
român gr. or. dela Sf. Adormire 
din Brașov-cetate pănă sera îu 8 
(21) Mai a. c., la cancelaria paro
chială, casa Nr. 5 din Târgul griu
lui. Planul de situațiune al parce
lelor, Jocul și ori-ce informațiune se 
păte arăta și se pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2 (14).

Epitropia parochială 
935,3-6.

$ De vânzare seu d.e închiriat. *
Casele din Scheiii strada Petrosa nr. 7, care constă din &• 

Ti 4 odăi, antreu, bucătărie, pivniță și altă casă. Tot în aceiași K:" 
Yj stradă nr. 2, care constă din 4 odăi și 2 bucătării, sunt de X* 

vânZare seu de închiriat. fj
Tot în Schein strada Prundului nr. 47 sunt în etagiul I (f 

6 odăi și 2 bucătării, pivnițe, poduri și grădină, cari se pot JA 
«X închiria la doue partide seu la una.

Înformațiuni mai de aprâpe dă proprietarul caselor, strada X’ 
Vj Prundului nr. 47. X*
tj Oumitrn S, HPascu. H”

1259,1—2. Oficiul de dare orășenesc.

$

Bl
V

La tragerea, loteriei ie clasă priv. r. ung. 
in 17 si 18 : ••

9

se capătă losuri cu prețurile originale

la
sl *1 l| *11» 1® |4 |8.

12 cor. 6 cor- 3 cor. 1'50 fii.“ Dank and Wechselstnben- 111 h Actien-Gesellschafit
V., Dorotheagasse 12.

Numai în acesta colectură principală sau câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400.000 corâne» "BS

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

Adresa telegramelor „MerCUrbailk“ Budapest.

%
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(îise^țtai și reclame) 

sunt a se adresa subscrâsee 
In ffisss&aS pu- 

isSicării unuâ anasncâu mai masS? 
d® odaia se face scădement, 
e&re ©resc© cm câft gjufelâcarsa 
ae face mai de

Aâmibistr. „Gazetei Trans."

ee

$e „_________________
a ei s e a e h r a

_/x."\ZZC_
Prsnumerațiunilc la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînot 

.ri și când dela 1-ma și 15 a fiă-oărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondză din nou să binovoiască a 3crie adresa, 

lămurit și să arate și posta ultimă. AdmîOÎStraț. „te, ÎSWS/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


