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Alianța și poporele monarchiei.
Vorbind despre călătoria mo- 

narchului nostru la Berlin am cjis, 
că nu se pote sci încă, ce influință 
va avâ noua întrevedere a celor doi 
împărați și strîngerea și mai tare a 
legăturilor de alianță între ei pentru 
viitorea desvoltare interioră în mo- 
narchia austro-ungară. Intr’o privință 
înse urmările acestei întrevederi sunt 
nu numai forte ușor de ghîcit, dâr 
se pot chiar de pe acum cu sigu
ranță precțice.

Dela 1879, de când Bismark cu 
Andrassy au pus basele alianței de 
astăcți, poporele monarchiei nbstre 
au putut se se convingă gradat des
pre sarcinele crescânde, ce li-le-a 
impus acâsta alianță succesiv. Ori 
de câte-orî s’au schimbat visite în
tre domnitorii și miniștri conduce- 
tori ai ambelor împărății, resultatul 
practic a fost urcarea cheltuelilor de 
înarmare. Și putem c^ice, că tot mer
sul politicei interiore în cele două 
state dualiste, a culminat în Ges
tiunea, cum să se netecjescă calea 
pentru-ca delegațiunile, aceste ma- 
șine de votare pentru cheltuelile co
mune, să funcționeze și să voteze 
după voința și dorința celor ce con
duceau și păzeau interesele alianței.

Din causă, că tote celelalte in
terese vitale ale liberei și prosperei 
desvoltări a poporelor și ale conso
lidării monarchiei erau supuse ace
lui interes, acelei „cerințe superioreu 
de-a satisface înainte de tote anga
jamentelor luate față cu împărăția 
aliată, interese ce se esprimau prin 
cuvintele „păstrarea posiției de pu
tere mare a monarchiei,“ — cele 
dintâi, adecă causa poporelor și a con
solidării monarchiei prin mulțumirea 
lor, nu numai că au fost negligiate, 
der au fost chiar în cea mai mare 
parte desconsiderate. Dovadă viuă 
sunt stările neisprăvite de astăc|I în 
Cis și Translaitania, precum și fap
tul, ce se resimte atât de mult în 
totă monarchia, că cestiunea cea 
mare a naționalităților n’a făcut încă 
până ac|I nici un pas înainte spre o 
bună și salutară resolvare.

Cercurile dirigiuitdre ale monar
chiei nbstre au avut în vedere în 
prima liniă tot numai problema im
pusă de alianță, cum se potă să 
ajungă mai curând la mijlocele re
clamate pentru procurarea și între
girea înarmărilor și au sprijinit con
stant pe aceia, cari în împrejurările 
și în organisația dată puteau să le 
voteze aceste mijlbce. Aveau o ade
vărată grbză de resolvarea grava- 
rainelor naționalităților nemulțămite 
și considerau mișcarea acestora nu
mai ca o piedecă, pe care se sileau 
în tot chipul a-o delătura.

In Austria au avut o posițiă 
mai grea, din causa împrejurărilor 
de acolo și a resistenței puternice a 
popbrelor austriace. In Ungaria te 
rorismul introdus sub egida absolu
tismului parlamentar, li-au ușurat 
lucrarea. Ba elementul dominant, 
care aici a ocupat totă puterea în 
stat, li-au venit în ajutor și pentru 
partea de dincolo a monarchiei, pu

nând de repețite-ori, prin influența 
sa preponderantă în concertul dua
list, piedeci încercărilor de a îm
păca popbrele austriace. Er Grer- 
mania aliată la rândul ei a sprijinit 
bărbăteece politica maghiarismului, 
fără a țină sâmă de starea tristă, în 
care a ajuns poporul german din 
Ungaria, amenințat în esistența sa 
națională.

Așa a rămas marea problemă a 
împăciuirei interiore pănă astăcjl ne- 
resolvată. ba în parte cu totul pără- 
ginită. Și acum singura veste, ce o 
primesc popârele monarchiei nbstre 
în ajunul întrevederii dela Berlin, 
este, că îndată după reîntorcerea 
Majestății Sale de acolo se vor în
truni delegațiunile pentru a duce în 
deplinire nouele postulate, ce le ri
dică tripla alianță față cu poporele 
celor trei state.

Se vor cere poporelor monar
chiei nbstre jertfe nouă pentru întă
rirea și înmulțirea armatei și marinei 
de răsboiu, și delegațiunile le vor 
vota și de astă-dată, cum le-au vo
tat pănă acum.

Ce vor primi aceste popore în 
schimb pentru jertfele, ce le-au adus 
și le aduc necontenit în interesul 
monarchiei? Etă o întrebare la care 
ar trebui să se gândâscă serios cei 
doi puternici domnitori, cari își vor 
strînge mâna din nou la Berlin. 
Acesta problemă ar trebui să li o 
pună pe inimă cunsiliarilor lor, căci 
dela buna ei deslegare atârnă adevă
rata putere și tăriă a statelor ce le 
stăpânesc. Ori cât de mari ar fi inte
resele păcii și ferirea popârelor de 
năcazurile și periculele unui răsboiu, 
totuși nu va pută întră în mintea 
acestor popore folosul unei păci es- 
teriore, care le aduce peste cap atâ
tea sarcini grele, fără de a le asi
gura măcar pacea și mulțămirea in- 
teriâră, de care au lipsă pentru a-se 
putâ desvolta liber și a-le pute su
porta cu ușurința.

Nu vor putâ înțelege aceste po- 
pâre nici-odată de ce ar trebui să-și 
sacrifice propria lor esistență pen
tru-ca să apere posiția de mare pu
tere a monarchiei și interesele triplei 
alianțe.

Miniștri unguresc! în Viena. Pe 
oum am anunțat, ministru-președinte Szell 
a pleoat Marți la Viena. îndată după so
sire el a conferit cu contele Goluchowski, 
apoi a visitat pe ministru-președinte aus
triac Koerber. A doua cjU Miercuri, Col. 
Szell a fost primit în audiență la monar
chal, apoi săra s’a reîntors la Budapesta. 
Scopul principal al oălătoriei la Vieua a 
fost, să raporteze Majestății Sale, înainte 
de ce ar pleca la Berlin, asupra afacerilor 
curente și de a se înțelege cu ministrul 
Koerber în afaoerea deputațiunilor pentru 
cvotă. — A mai fost la Viena și ministru 
unguresc de culte și instrucțiune publică 
Iuliu Wlassics, care încă a fost primit în- 
tr’o audiență mai lungă la curte. — In 
urmă a mai bătut calea Vienei și ministru 
de comerciti Al. IJeg edits, care a conferit 
cu ministru austriac de Wittek asupra afa
cerilor, ce țin de resortul său.

Convocarea delegațiunilor. Foia 
oficială publioă trei autografe adresate câte 
unul ministrului comun de esterne contele 
Goluohowski, ministrului președinte austriao 
Koerber și ministrului președinte ungar 
Szell, prin care delegațiunile sunt convo- 
oate la Budapesta pe (Jiua de 12 Maitt. In 
urma acesta se va face într’una din ședin
țele dietei ungare alegerea membrilor în 
delegațiune.

Budgetul comun, ce va fi înaintat de- 
legațiuniloi- deja în prima ședință după 
desohidere, se mișcă între marginele pro- 
gresiunei obicinuite și cu 7—8 milione. co
rtine va fi mai mare, ca cel din anul tre
cut. Ofioiul de răsboiîi pretinde o nouă co
rabia de răsboifl, pentru-care prima rată a 
și luat’o deja în budget. Ministeriul de răs
boiîi nu va cere însă oredit pentru procu
rarea de tunuri nouă, fiind-că studiile re- 
feritbre la acelea, nu s’au încheiat încă.

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
• Sibiiu, 3 Maid n.
Ca completare a raporturilor de mai 

înainte mai comunic, că în ședința de 
Marți, d-1 Dr. B. P. Barcianu făcu o pro
punere în sensul, ca „Sinodul să ia măsuri 
pentru compunerea unei pragmatice de 
servițiu, care să reguleze recrutarea, in
stituirea, avansarea și întemplătorele alte 
raporturi ale funcționarilor bisericei*.

In ședința de Mercur!, la raportul 
oomisiunei școlare, al cărei referent a fost 
deputatul V. Onițiu, s’a dat îndrumare 
Consistoriului a studia causa cursului al 
patru-lea la pedagogiă — La punctul cân
tărilor comisiunea făcu propunerea, ca Con- 
sistoriul să fiă îndrumat a destina dintre 
stipendiile, ce le are la dispositiă, un sti
pendiu de 500 fl. pentru un tînăr cu apti
tudini potrivite, care să faoă studii spe
ciale de musică generală și apoi studii 
speciale de cântări bisericescl ortodoxe în 
țările ortodoxe. A făcut și propunerea, ca 
la conferirea stipendiilor pentru filosofiă, 
Ven. Consistoriu să-și tragă informațiunl 
prealabile din oas în cas dela directorii 
școlelor nbstre medii și sup. din Brașov și 
Brad, având să stabilâsoă la escrierea con
curselor studiile de specialitate ale stipen- 
diștilor respeotivl în conformitate ou tre
buințele reale ale numitelor institute de 
învățământ.

Ambele propuneri au fost primite.
La propunerea Consistoriului, Ges

tiunea schimbării statutelor fondului de 
pensiuni se amână pănă "după esecutarea 
art. de lege XIV din 1898, debrece după 
îmbunătățirea sorții paroohilor se pot urca, 
eventual, taxele de contribuire; afară de 
aceea în viitor clasa paroohiilor va trebui 
să se statorâsoă după cualificațiunea res
pectivului paroeh.

In cestiunea raportului despre aron
darea protopopiatelor din archidiecesă, co
misiunea făcu mai multe propuneri cu ten
dința de-a reduce numărul protopopiatelor, 
desființând pe unele (Avrig și Dobra) și 
contopind pe altele (Cetatea de pâtră și 
Solnoc etc.) Deputatul loan cav. de Puș- 
cariu pro pune să se susțină statol quo ante. Me- 
tropolitul aooentuâză, că Consistoriul nu află 
consult a reduce protopopiatele prea tare, 
căci prin asta sufere administrația biseri- 
câscă, er prin întregirea dotațiunei se în- 
dreptâză starea materială a paroohilor din 
centrele actuale protopopescî. Vas. Bămian 

vorbesce contra reducerei. Prin reducere 
se înmulțesc luorurile unui protopop și, pe 
âugă slaba dotațiune de acum, nu va fi 
în stare a satisface. Doresoe înmulțirea 
protopresbiteratelor și în special înființarea 
unui protopresbiterat cu oentrul în Hune- 
dora. Dep. A. Nicoră se alătură la aoâstă 
propunere.

Raportorul Dr. Eusebiu Boșca susține 
arondarea nouă. Dep. I. Preda cere să se 
amâne afacerea. Dep. Part. Gosma jioe, că 
amânarea n’ar fi în interesul bisericii și 
oere acoeptarea în general a arondărei, 
căci nu-i vorba de 2—3 protopopiate, ci 
de 21, oarl se arondâză în mod radioal.

Mai vorbesc Rom. Furdui, Dr. A- 
Muntean, Dr. Roșoa și apoi diferitele pro
puneri se pun la vot. Propunerea depu
tatului Cav. Pușcariu a oăcjut, a lui I. 
Preda asemenea a oăcjut.

Fiind timpul înaintat ședința s’a 
amânat pe acjl, Joi, despre care raportul 
va urma.

Sinodul eparchial aradan.
Arad, 20 Aprilie v.

Ședința a treia s’a ținut în 1 Main a. m. 
La ordinea «ȘDei a fost ruportul comisiunei 
verifioătbre. Disousiune mai vie s’a în
cins la pertractarea protestului de deputațl 
mireni în oercul Ținea, unde au primit 
mandat d-nii: George Roxin sen. și George 
Roxin jun. sub cuvânt, că cel din urmă ar 
fi încă student, și oă s’ar fi făout presiune. 
După-oe însă s’a dovedit, oă d-1 G. Roxin 
jun. e proprietar de pământ și întrunesce 
tbte condițiunile prescrise de statutul or- 
ganio și regulamentul pentru alegerile de 
deputațl sinodali, — Sinodul a declarat pe 
ambii de verificați, vă(jendu-se adecă, că 
protestul nu are nici o basă.

La verificarea deputaților mireni 
din cercul B.-Comloșului, atacată prin pro
test, în care s’au ridioat învinuiri în con
tra parochului din Igriș, oă ar fi presionat 
asupra alegărorilor, dicendu-le, că decă nu 
vor alege de deputațl pe d.-nii Dr. Nestor 
Opreanu și A. PetrovicI, nu vor căpăta 
dela consistoriu un împrumut de 2000 fl., 
deputatul Rotariu a făcut propunerea în 
înțelesul regulamentului, ca să se dispună 
cercetare; dâr majoritatea Sinodului în 
contra regulamentului și a usului de pănă 
acuma, ca mai înainte de cercetare să nu 
verifice mandatele deputaților, a verificat 
pe ambii deputațl.

La verificarea deputaților mireni din 
cercul Lipovii Dr. I. Suoiu și A. Miou, s’a 
ivit un cas, care destăinuesce cum îșl 
sohimbă omenii părerile după timp. Refe
rentul comisiunei a arătat adecă, că fiind 
un membru din oomisiă d-1 V. Paguba ru- 
deniă de-aprbpe cu d-1 I. Suciu, s’a retras 
din comisiă, și comisia s’a întregit ea în- 
sa-șl pe sine prin un alt membru sinodal. 
Referând despre acâsta comisiunea, d-1 N. 
Oncu arătând, că comisiunea șl-a pestrecut 
competența, propune a-se lua acest obiect 
dela ordinea cjilei, și sinodul pentru acest 
cas să alâgă încă un membru în comisia 
verifioătbre, toomai oum s’a prooes în un 
asemenea cas anul treout.

La acbsta d-1 V. Mangra, care în anul 
trecut în un cas analog a fost de-o părere 
cu d-1 Oncu, de astă-dată face contra-pro- 
punere, și cere, ca Sinodul să între în me
rit, și să verifice deputății mireni aleși în 
cercul Lipovei.
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După densul a vorbit d-1 Rotariu și a 
arătat, oă după disposable regulamentului 
afacerilor interne sinodale în anul treout 
au greșit cei ce au susținut părerea cu
prinsă în propunerea d-lui Oncu; fiind-că 
retrăgendu-se un membru din comisiune, 
rămâne maioritatea, care e în drept să facă 
propuneri.

Primindu-se ideile espuse de d-1 Ro
tariu, s’a cetit protestul, și s’a trecut în 
meritul verificării, fa protest se arată, că 
un fisc consistorial a umblat pe la sate, pro
vocând pe alegători să voteze pentru den
sul, deâre-ce acâsta e dorința Episcopului; 
apoi că prot. G. Serb din Belinț a umblat 
în fiă-care comună erășl presionând alege
rea, sub ouvent, că aoâsta e dorința Epis
copului ; că alegătorilor din Checheș și Secaș 
li-s’au spus din partea unui domn dela con- 
sistoriu, oă dâcă nu vor vota pentru d-nii 
Dr. Suciu și A. Micu, nu vor mai căpăta 
pământ în arendă, și altele.

După cetirea protestului comisiunea 
cu tote aoestea face propunerea pentru ve
rificare; âr d-1 Rotariu în înțelesul regula
mentului, în vederea, că prin aoest protest 
se ridică 9 grave învinuiri asupra unor 
funcționari bisericeeol, propune a-se dis
pune cercetare rigurosă, âr pănă atunci 
verificarea deputaților aleși să se țină în 
suepens. Majoritatea Sinodului însă a de
clarat pe deputății aleși de verificați.

Ședința a patra s’a ținut în 1 Maiii la 
orele 4 p. m. La ordinea 4’lei referada co
misiei organisătdre, care prin raportorul 
Rotariu referâză asupra oonsistoriului ple
nar din Arad, care în general să ia la cu- 
nossință.

Se decide apoi, ca protocolul despre 
Sinodul electoral din a. tr. să se tipărâscă.
— Sinodul cu respaot păstrâză în plăcută 
amintire despărțirea de I, P. S. D. Archie- 
piscop și Metropolit loan Mețianu.

Sinodul îșl esprimă apoi neclătita ali
pire și aduce omagiile cele mai respeotuâse 
Majestății Sale împăratului și Regelui, care 
ou cea mai curată intențiă a sancționat 
legea despre întregirea dotației preoțescl.

Se stabilesceca în fiă-oare senat cu re
ferentul împreună să fiă 12 asesori, și să 
se oompună un regulament al afacerilor 
interne.

Consistorul este îndrumat a aplica 
cele mai severe mijldoe față de organele 
protopresbiterale din Arad și Șiria (?), cari 
anul treout n’au ținut sinode protopopescl.

O viuă discuția a provocat renunța
rea d-lui V. Bdbcș la mandat. Dr. Oncu 
și oeilalțl adicțl ai elicei, simulâză părere 
de rău, oă se retrage veteranul nostru din 
Sinodul aradan; dâr se vede, că d-1 Babeș 
scârbit de modul josnic cum s’au purtat 
acești omeni față de d-sa și față de alțl fruntași 
ai noștri în sesiunea trecută a Sinodului
— nu mai doresce să dea față ou dânșii.

*
Reliabilitarea lui Mangra. „Egye- 

tertes", ce ni-a sosit acjl, publică sub titlul 
acesta o scire telegrafică, ce a primit’o 
Miercuri dela Arad privitor la împărtăși
rea, ce a făeut’o episcopul Goldiș Sinodu
lui, oă i-a sucoes a rehabilita pe protosin- 
celul Mangra, ca profesor seminarial, Pănă 
a primi dela raportorul nostru detailurl, 
remarcăm aici, că după soirea amintită 
episcopul a declarat, oă în afacerea lui 
Vasilie Mangra, oare înainte cu 7 ani a 
fost suspendat dela postul de profesor se
minarial, a făcut pași — conform autori- 
sației Sinodului din anul treout — la mi
nistrul de culte și instrucțiune publică, și 
încă cu succes. Afacerea s’a finalisat în 
sensul acesta și sosirea deoisiunei nu în- 
târcjiâză deoât din cause technics. Mem
brul Sinodului Paul Rotariu a combătut 
aspru procederea episcopului, deore-oe, cjise, 
e ne demn din partea episcopului a se 
toorni ou guvernul.

Congresul studențesc din Paris 
și Ungurii. In Ausgust a. o. se va țină 
în Paris congresul internațional studențesc. 
Studenții unguri fac mari pregătiri pentru 
a-se representa acolo cât mai unguresce. 
Asupra planului lor de luptă în congresul 
internațional din Paris, studenții unguri au 
discutat mult în congresul lor ținut (jilele 

trecute în Dobrițin. Aici și-au împărțit și 
rolurile. Ca delegați ai tinerimei academice 
maghiare vor partioipa la congresul inter
național 9 studențl din Budapesta, 3 din 
Clușifi, 2 din Dobrițin și 11 dela alte academii 
ungurescl. In ultima ședință a oioroborului 
lor din Dobrițin, s’a făout din greu politică. 
„Patriotul" și „neaoșul" Maghiar Wolfner, 
dând sâmă despre cele ce s’au petrecut în 
congresul internațional dela Turin, cjise, că 
politica Românilor în Turin a fost, ca pe 
studentul Lucian Boloaș să-l preîente ca o 
jertfă a barbarismului maghiar. Adversarii 
Românilor la Turin n’a fost deputăția ma
ghiară, ci „tradițiile istorice", ce se legau 
de legenda maghiaro-italiană și cari câști
gau pentru Maghiari simpatiile. La asta, 
dioe „patriotul" Wolfner, Ungurii nu pot 
conta în Paris, unde interesele maghiare 
pot fi apărate numai de o puternică dele
gația maghiară. — Se vede dâr de aici, că 
studenții toaghiarl se portă cu gândul de 
a desfășura la Paris o luptă pe față con
tra Românilor, luptă, cu care se laudă de 
pe aoum. întrebarea e numai, dâcă nu li-se 
va da peste degete?

Maghiarisare de nume în Germania!
Mare sensațiune și indignare a produs 

între Germanii naționaliști radicali și și la 
Sașii noștri din Ardeal soirea adusă de 
„Reichsanzeiger" foia ofioială a guvernelor 
germane, oă colonelultii regesc prusian Emil 
Ziegler i-s’a conferit calitatea de nobil pru
sian, schimbându-i-se numele „corăspundă- 
tor statului nobilitar unguresc'1 în „Czigleru.

„Ost. d. Rundsehau", organul din Viena 
al lui Wolf, scrie ou privire la acâsta:

„In timpul nostru, al luptelor celor 
mai amărîte de naționalitate, în cjilele ma- 
ghiarisării celei mai brutale, un colonel re
gesc prusian cu numele străveohii! german 
Ziegler se nobilitâză, pentru ca în viitor 
să-l chieme „wn Czigler“, fiind-că pote un 
strămoș al acestui Ziegler a trăit odată în 
Ungaria!... Acâstă maghiarisare a u li 
ofioer prusian este totuși un pendant prea 
trist la Maghiarii jidovi de 50 cr. în țâra 
Hunilor.

„Acest oas este atât de tipic pentru 
lipsa de pricepere, ce o au cercurile oon- 
duoătore din Germania încă și adl față cu 
luptele de naționalitate! N’arn voi să ce
tim erupțiunile furiâse hunice, ce ar fi ră
sunat în Juda-Pesta în cașul invers, dâcă 
adecă un oolonel de honvetjl Gzigler ar fi 
fost primit în lista nobililor, dându-i-se nu
mele „von Zigler" — aoâsta ar fi trădare 
de patriă pentru toți Hunii jidovescl din
tre Comorn și Siget“...

Numita fâiă îșl esprimă în chipul 
acesta cu ouvintele oele mai aspre indig
narea asupra acestui „Czigler" prusieneec, 
în speranța, că nu se vor mai repeți ast
fel de absurdități. Apoi laudă pe acei func
ționari prusianl, cari ca presidentul guver- 
nial din Bromberg, nu cruță pe renegați. 
Acesta adecă a pedepsit pe un neguțător 
Sohulz, care din interes față de mușterii 
săi poloni, și-a schimbat numele său pe 
firmă, scriindu-1 polecesce „Szulo", con- 
damnându-1 la o amendă de 150 mărci pen- 
tra neiertata schimbare de nume.

„Heil!" Bravo lui, esclamă „Ost. d. 
Rund." Așa treime să li-se facă tuturor re- 
negaților! In fine <jice:

„Dâcă președintele băncii imperiale 
adună bani peutru Indienii bântuițl de fo- 
mete, îl sprijinesc „energic" ștreberii din 
jurul lui Richthofen și Bulow. Dâcă împă 
râtul german plâeă la Regatta englesă, cei 
cu „bună conduită" alârgă iubilând după 
el; dâr, dâcă se cer dela „Schulverein“-ul 
german pentru spriginirea germanismului 
din străinătate numai câțl-va fenicl, atunci 
sunt înjurați oei-ce vin „cw cerșiloria asta 
importună pentru o causă cu totul superfluă1 
— așa s’a putut ceti din cuvânt în cuvânt 
într’un organ bine-vătjut în cercurile nobi
litare!"

Acâstă ernpținne de indignare a foiei 
radicale naționale din -Viena, ilustrâză în
tru cât.-va destul de nimerit slăbiciunea, oe 
o au încă în cercurile conducătâre și aris
tocratice prusiane pentru d’alde v. Czigler.

Cronica externă.
Flota germană. Comisiunea bud- 

getară din parlamentul german a terminat 
disouțiunea proiectului de lege în privința 
flotei, votând o propunere transacțională 
a centrului, care tinde la suprimarea a 
cinei crucișetore mari și a altor cinci mici, 
oerute de guvern pentru a mări flota, care 
face servicih în apele străine, și la supri
marea unui cruoișetor mare și a două mici 
din năile cerute pentru crescerea materia
lului de reservă.

După acest proiect al centrului, flota 
de răsboifi s’ar compune din două vase, 
purtând paviliâne de amiral, și din patru 
escadre, cuprindând fiă-care opt ouirasate 
de esoadră, opt crucișetore mari si 24 cru
cișetore mici. Flota, care faoe servicii5 în 
apele străine, ar avâ trei cruoișetore mari 
și cjece mid. Materialul de reservă ar cu
prinde patru cuirasate de escadră, trei cru
cișetore mari și patru mici. Sumele nece
sare pentru a acoperi cheltuelile de oon- 
strucțiune, vor fi fixate în fiă-oare an prin 
budget. Dâcă totalul cheltuelilor perma
nente împreună cu anuitățile administra- 
țiunei marinei depășeso într’un an budge- 
tar suma de 117,525,494: mărci, deficitul 
va fi acoperit prin o mărire a dreptului 
timbrului asupra valorilor și biletelor de 
loteriă, prin orearea impositului pe mine și 
vinurile germane, și prin alte imposite asu
pra licherurilor, țigărilor și țigaretelor im
portate. Dâcă aceste venituri n’ar fi îndes- 
tulătore, se va recurge la nouă imposite, 
cari însă să nu apese asupra obiectelor de 
oonsumațiă de prima necesitate.

Propunerea centrului a fost adoptată 
cu 20 voturi oontra 8, în ceea ce privesee 
numărul năilor și fixarea anuală a cheltue
lilor.

Cestiunea macedonenă. Din Roma 
se telegrafâză, că prinoipele Ferdinand al 
Bulgariei a atins și cestiunea macedonănă cu 
prilejul visitei sale în Neapol. Curtea ita
liană însă nici n’a voit să audă de așa oeva 
și a dat principelui să înțelâgă, că Italia 
nu va tolera, ca în Peninsula baloanică să 
fiă turburate raporturile aotuale.

Crisă ministerială in Belgia. 
O telegramă din Bruxella aduce soirea, că 
întreg cabinetul îșl va da dimisia, dâcă 
camera va primi proiectul comisiunei de 
răsboifi privitore la reduoerea timpului de 
servicii!. Se pare însă, că oamera va primi 
proiectul comisiunei. In cașul acesta re
gele va numi un ministeriu de funcționari, 
care în primul rând va disolva camera.

SC1R1LE piLEl.
— 21 Aprilie v.

Monarchul nostru a plecat erl 
cu trenul de sâra în călătoria sa spre 
Berlin. La Odera-Frankfurt fu întâmpinat 
de ambasadorul austro-ungar Szogyeny- 
Marich și de atașatul militar Stiirgkh, cari 
au însoțit pe Majestatea Sa pănă la cas
telul din Potsdam.

Nouă lege. Ministru unguresc de 
justițiă a pregătit un nou proiect de lege, 
oe va servi oa amplificare a legii pentru 
judioatura Curiei în afaceri electorale. Noua 
lege va dispune, ca sub puterea paragrafu
lui despre jurământul fals, să fiă pusă și 
partea, care fasioneză despre faptele sale, 
dâr ale cărei fasiunl cu jurământ sunt ata
cate prin vre-o plângere sâu protest.

inspecțiunea porturilor române. 
Ministrul luorărilor publice, d-1 I. C. Gră- 
dișteanu, a inspectat Vineri și Sâmbătă 
porturile Beohet și Corabia. De aici a 
plecat la Turnu-Măgurele și la Zimnicea. 
Ministrul, după insepecțiunea porturilor și 
cheurilor, a visitat și orașele respective, 
diferitele localuri administrative etc. Dela 
Zimnicea vaporul ministerial a plecat la 
Giurgiu, unde a sosit Dumineoă. După ins
pectarea portului, ministrul cu suita sa a 
plecat la Oltenița, de-aoi la Călărași, apoi 
la Ostrov. Luni ministrul a visitat aceste 
două porturi din urmă, âr după amlafll por
turile dela Cernavoda, Hârșova și Gura- 

Ialomiței. Marți îdiminâța a visitBt portul 
Măoin. Sâra la 9 âre a plecat la Brăila. 
Aici ca și în tâte porturile ministrul a fost 
primit de autorități, notabilități și de po- 
porațiune cu oele mai căldurâse manifestări 
de simpatiă. In Brăila comeroianții au 
oferit în onârea d-lui I. C. Grădișteanu un 
banchet. Dela Brăila ministrul lucrărilor 
publice s’a dus la Galați.

Mortea pictorului Munkacsy. Alal- 
tăerl a răposat în sanatoriul Endmioh din 
Bonn, vestitul pictor Mihail Munkacsy, la 
vîrsta de 56 ani. Munkacsy suferia de aiie- 
națiă mentală, bolă ce l’a torturat de mai 
mulțl ani. De nasoere era ovreu și tatăl lui se 
numia Liel> Leo Max. Fiul aoestuia șl-a ma- 
ghiarisat numele în Munkacsy, oând păși pe 
cariera de pictor, âr mai târejiu pentru 
talentele lui de pictor ovreul Lieb a că
pătat nobilitatea maghiară. Din creațiunile 
sale mai mari amintim : „Milton", „Christos 
înaintea lui Pilat", „Ohrisos pe Calva
ria", „Mortea lui Mozart", „Ecce Homo" 
— Cadavrul lui Munkacsy va fi trans
portat la Budapesta, unde se va face în
mormântarea. Tdtă pressa maghiară con- 
dolâză la mortea lui.

Falsificatorii din Turda. După cum 
se scrie din Clușifl,în afacerea falsificărilor 
de bancnote din Turda ies la ivâlă lucruri 
tot mai sensaționale, mai ales privitor la 
personele dierect interesate în falsificare și 
la personele din societatea mai înaltă. Nu
mele acestora se ține de-ocamdată secret 
și cercetarea contra lor se face cu cea mai 
mare precauțiune. In decursul investigației 
de alaltăerl, făcută cu falsificatorul Bela 
Csongvay, proprietar de pământ, s’a aruncat 
o mare bănuială de complicitate la o crimă 
și mai gravă. In urma acâsta a fost arestat 
un servitor, care e bănuit, că a săvîrșit 
omorul asupra unui arendaș al lui Csong
vay. Ceroetarea o oonduce proouratura din 
Turda, și Fenyvcssy, care este arestat, a 
făcut mărturisiri afirmative. A mai fost 
arestat un tînăr cu numele Flacsintar, oare 
este rudă de aprâpe ou Nagy Maria, care 
zace deja în închisore.

Grindină și ruptură de nori. Abia 
s’a ivit dorita primăvară și în unele părți 
ale Ungariei au și început să bântue fur
tuni împreunate cu grindină și rupturi de 
nori. Așa vestesc, cel puțin, foile din Bu
dapesta. MerourI a cătjut în Budapesta și 
împrejurime grindină, printre care erau și 
fire de mărimea ouelor de porumb, cari 
fără milă au nimicit mugurii și bobocii 
arborilor. Furtuna a durat o jumătate de 
oră, lăsând în urma ei o temperatură 
rece. In cjdlele de mai înainte, Marți și 
Luni, de-asemenea s’au desoăroat furtuni 
asupra comunelor din jurul Budapestei, 
nimicind aprâpe ou desăvîrșire pomii. In 
unele comune grindina a fost grozav de 
mare, așa, că acoperi pământul în straturi 
grâse de cinci policari și abia a dotta ><ji 
s’a topit. Pagubele în pomi sunt forte 
mari.

Vapor cufundat. Din Fiume se 
anunță, că vaporul austriac „Ferica11 s’a 
ciocnit alaltăerl nâptea cu vaporașul italian 
„Quadagunolo* pe care l’a cufundat. Perso
nalul însă a putut fi mântuit.

Terenurile petrolifire în România. 
Vestitul inginer de mine din Germania d. 
Zorgen, a fost trimis în România pentru 
a face un memorii! în urma studiilor, ce va 
fi făcut asupra terenurilor petrolifere. Den
sul a visitat diferitele puncte din țâră, unde 
se află petroleu, precum valea Prahovei, 
Dâmboviței, Cașinului etc. etc.

In acâstă escursiune geologică a fost 
întovărășit de mai mulțl ingineri de mine 
din România, precum și de d. Alimăniș- 
teanu, șeful serviciului minelor dela minis- 
teriul domeniilor. Ca oonclusiune, d. Zor- 
gen s’a pronunțat, că România posede după 
apreciările sale terenuri forte bogate, cari 
după d-sa se ridică la valârea de 15 miliarde. 
D-sa a mai deolarat, că România pănă acjl 
este a 3-a țâră petroliferă din punotul de 
vedere al abundanței terenurilor.

Hramul bisericei Sf. George din 
Iași. Dumineoă. la oatedrala Metropolitană 
din Iași, se va serba hramul bisericei ca
tedrale Sf. George. Acest hram, având o 
deosebită importanță, sărbătorindu-se și 
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patronul Moldovei și al armatei, adminis- 
trațiunea oivilă și militară din Iași au 
luat măsuri “pentru a se face parada cu
venită.

Servioiul religios va fi săvârșit în 
aoea cj1 la Metropolis de Metropolitul Mol
dovei, înconjurat de Episcopii Hușului și 
Dunărei de jos și de archereii din Mol
dova. [Trupe din garnisâna lașului vor fi 
înșirate în timpul serviciului pe strade și 
în ourtea Metropoliei. Autoritățile vor asista 
'la servicii!

Numiri. Președintele tablei reg. din 
Clușiîi a numit pe ascultătorii de drept ab
solvenți loan Titienl și Daniel Jarda prac- 
tioanțl de drept cu plată în oiroumscripți- 
unea tablei reg. din Clușii!.

Predici. Poimâne (Duminecă în 23 
Aprilie v., St. George) va predica în bi
serica Sf. Nicolae din Scheid părintele Dr. 
Vasilie Saftu.

Legănul din Reichstadt, pilele tre
cute a sosit în Paris unul din oele mai 
■interesate obieote ale esposiție’. A fost 
■trimis din Viena unde fu păstrat mult 
timp și este legănul fiului lui Napoleon 
I. Lâgănul a fost pus în pavilionul „Paris“, 
unde se află esposiția relicuirilor istorice.

Târg. La tîrgul de vite din Sibiiu&u. 
tost duse multe vite și au fost mulțl cum
părătorii, dobândindu-se tot prețuri mari. 
După cum scrie „S. D. Tgebl.“, s’au vândut 
vite cornute 3259 capete (cu 233 mai multe 
•ca în anul trecut), cai 746 (cu 60 mai mult) 
oi 9833 (cu 4150 mai mult), porci 411 (cu 
151 mai mult oa în luna Maid anul treout). 
Târgul de mărfuri e binișor cercetat, der 
vândare puțină. — Târgul în Deva se va 
ține în 13 Maiu n. c.

Jei'tfa sportului. In clubul de scrimă 
din Praga advocatul Finlcas, deputat în 
camera provincială boemă, și inginerul 
Vanderbilt au făcut alaltăerl eserciții c’un 
pumnale de sorimă. In deoursul luptei vîrful 
pumnalului lui Pinkas s’a rupt și pumnalul 
a intrat cu mare forță în grumadii lui 
Vanderbilt, făcându-i acestuia o rană grea, 
din oare causă va trebui să fiă operat.

5. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
•sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționeză regulat, pot conta Ja vindecare si
gură în scurt, timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9. In farmaciile din provinciă se se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de coDtra- 
vențiă și subscriere.

Din Bihor.
— Aprilie, 1900.

La Sinodul întrunit în anul curent în 
Arad se va trata și de-o causă, care pe 
noi Bihorenii gr. or. ne interesâză mai de- 
aprope ; — înțeleg îndeplinirea postului de 
mcariu episcopesc și președinte al consistorialul 
din Oradea-niare.

Despre deplinirea acestui post s’au 
■publicat multe combinațiunî în foile străine, 
ceea-ce era bine să lipsâsoă, fiind-oă nu se 
potrivesee cu autonomia biBericei nâstre, 
ca oestiunl bisericescl-scolare, și peste tot 
luorurl, cari se țin numai de noi, să se trac
teze în foi străine, aprope de regulă ero
nat și tendențios.

Eu sulevez acâstă cestiune, pentru-că 
«ste o cestiune dela a cărei nimerită des- 
legare atârnă mult înaintarea bisericei și 
poporului din comitatul nostru.

Poporul din acest comitat întâmpină 
mari greutăți; sodlele sunt amenințate; în 
popor a soădut simțul religios, și în unele 
comune s’a ivit și secta așa numiților po
căiți.

Mai sunt și alte multe rele și greutăți, 
oarl le întâmpină poporul; și Consistoriul 
din Oradea-mare are chiar astădl o grea 
chemare, ca să pât.ă împlini tote tre
buințele.

Acestea le sciu forte bine deputății 
biborenl aflători în Sinodul eparchial, și po
porul și preoțimea aștâptă dela dânșii, ca 
să-și facă datorința, urmând pe aceeași oale, 
oum au urmat în treout.

Precum se soie, la deplinirea postului 
■de vicariu al Oră<jii-marl, 

trecute Sinodul a respectat dorința Biho- 
renilor, și totdâuna a ales după dorința 
acestora. Așa s’a proces la alegerea vioa- 
riului Andreii! Popp, a vicariului Beleș, 
preoum și când s’a ales de vicariu P. S. 
D. episcop actual Iosif Goldiș.

Noi cei din Bihor ne ounâscem mai 
bine năcasurile nâstre, și așa o nimerită 
alegere putem aștepta, dâcă și de astă-dată 
se vor considera dorințele îndreptățite ale 
Bihorenilor.

Bihoreanul.

Resboiul din Africa sudică.
Așa se vede, că mareșalul Roberts va 

ave încă de aici înainte de lucru cu Burii 
în Oranje. Soim, că după retragerea lor 
dela Dewetsdorp și din jur de Bloemfontein, 
Burii s’au oprit la Tabanechu și au Ocupat 
șirul de coline, ce se întind spre nord-ost 
de oraș. Tote silințele Englesilor de a-i 
isgoni pe Buri, au fost zadarnice, nici , ca
valeria englesă n’a putut să împresure po- 
siția de luptă a inimicului. Ba ce-i mai 
mult, Sâmbătă și Duminecă au atacat în
șiși Burii pe EnglesI, oarl erau încredința, 
că Burii vor fugi de-a ruptul capului. Ro
berts rechemase chiar pe generalul Poleca 
rew dela Tabanechu, dâr acum îl retrimite 
ârășl, ba a pus în mișcare chiar și pe ge
neralul Maxvell din front.

Intr’o telegramă ou data de 1 Maiii 
lord Roberts anunță, că Burii s’au retras 
ceva mai departe de Tabanechu, însă din 
raportul lui apare, că generalii n’o pot scote 
la liman cu Burii. Etă ce cjice ©1:

„Generalul Hamilton a plecat Luni 
din Tabanechu spre nord. Lângă Houtnek 
îi stă în cale o puternică trupă de Buri 
sub comanda lui Hotha, care în cursul cjilei 
a primit ajutâre. Noptea i-am trimis în aju
tor pe generalul French. Acjl a trebuit să-i 
trimit lui Hamilton alte ajutâre. Hamilton 
a pierdut ieri 36 de 6meni“.

*
La frontiera apusână a statv ui Oranje 

încă sunt în pregătire evenimente însem
nate. Burii au ocupat ârășl la Warrenton 
vechile lor posițiunl și de-odată cu acesta 
au pus mâna pe cheia trecerii peste rîul 
Vaal, amenințând Kimberley. In urma 
acesta lord Methuen a fost trimis din Bos- 
hof la Kimberley.

*
Mare îngrijire îi causâză lui Roberts 

faptul, că după un raport al lui „Times“, 
s’a desooperit în Bloemfontein o societate 
antienglesă, oare are forte mulțl membri 
și cari au stat în legătură cu Burii, dând 
acestora arme și informațiunl asupra miș
cărilor englese.

*
O scire interesantă i-se comunică ga

zetei „Pal Mall“ din Londra. Soirea e da
tată din Mafeking și se cjioe în ea, oă Burii 
se ocupă cu planul de a arunca în aer linia 
ferată spre sud dela Mafeking.

Prospect
pentru înființarea unui institut de credit și 

economii în Șomcuta-mare, sub numele 
„Chior an au.

1) Scopul societății este a desvolta 
spiritul de economisare și a procura locui
torilor de tote clasele, cu preferință popo
rului țăran agricol, creditele trebuinciose.

2) Societatea se înființeză pe durata 
de 90 ani, cu un capital de 100.000 cor., 
care se împarte în 1000 de aoțiunl de câte 
100 corone.

3) Subscrierea acțiunilor să încheie cu 
țjiua de Bt. n. l-a Iulie 1900.

4) La subscrierea acțiunilor sunt ase 
depune 10°/0 din valorea nominală aacțiu- 
nei, adecă după fie care acțiune câte 10 
corone; la 30 de chle după adunarea gene
rală constituantă 10°/OJ — și la 60 de <^iie 
după adunarea generală ooustituantă 10°/0; 
restul capitalului de acțiuni se va solvi îu 
urmarea provocărilor direoțiunei, însă pro
vocarea nu pote urma în rate mai mari de 
10°/0 și în periode mai scurte de două luni 
de dile.

5) La subsoriere după fiecare acțiune 
este a se solvi 2 oorone, oa contribuire la 

la tote alegerile I spesele de înființare.

6) Membrii fundatori îșl susțin dreptul 
de a alege prima direcțiune pe cei 3 ani 
de întâii! (§. 183. legea comercială).

7) In cas când s’ar subscrie mai mult 
de 1000 aoțiunl, reducțiunea se va efeptui 
așa, că dala fie-care acționar, care a subscris 
mai multe acțiuni, se va detrage câte una 
acțiune și aoâsta procedură în cas de lipsă 
se va repeta, pănă când va fi redus numă
rul acțiunilor la 1000, în cas, dâcă ar tre
bui detrase mai puține aoțiunl, decât face 
numărul acționarilor, atunci va decide sâr- 
tea. — Adunarea constituantă însă pdte de
cide și ridicarea capitalului social până la 
suma subscrisă.

Dat în Șomcuta-mare la 16 April. 1900.
G. Pop, proprietar în Basescl. D. 

Suciu, director la banca „Selegiana“ în 
Zsibd. Ioan Serb, protop. Augustin Dragoșiu 
proprietar. Vasitiu Mureșian, preot și propri
etar. loan Cosa, preot și proprietar. Vas. 
Dragoșanu, adv. Elie Pop, învăț, pens. prop. 
loan Nistor, adm. off. protop. din traot 
Mireșului. Nicolau Nyilvan, adv. și proprie
tar. Dr. L. Gyurltd, adv. și profesor. Gavril 
Dragoș, not. cero. și proprietar. A. Cosma, 
director la banoa „Silvaniau Șimleu. Teodor 
Blaga înv. și proprietar.

ULT1ML ÎSC1KL
Viena, 3 Maiu. Majestatea Sa 

plâcă atji la 6 ore d. a. la Berlin cu 
tren special. Mâne la 10 Ore a. m. 
va sosi în capitala germană. Monar- 
chul este însoțit de adjutantul-șef 
contele Paar, de contele Goluchowsky, 
de șeful statului major br. Beck și de 
medicul curții Dr. Kerzl.

Berlin, 3 Maiu. Statua fostului 
împărat german și rege ungar Sigis
mund se va inaugura Duminecă în 
6 1. c. în presența Majestății Sale 
Francisc Iosif.

Acumulația pe strade e mare. 
Poliția abia pote face ordine. Porta
lul de ondre e deja gata.

Berlin, 4 Maiu. împăratul Fran
cisc Iosif a sosit acjl diminâță. Pri
mirea, ce i-s’a făcut a lost strălucită 
și entusiastă.

Praga, 4 Maifi. In clubul Cehi
lor tineri, Dr. Herold a ținut o vor
bire declarând, că Cehii vor face 
oposiția cea mai esacerbată contra 
guvernului.

Giurgiu, 3 Maiîi. Țăranii din 
jur de Rusciuc s’au revoltat din 
causa legii pentru dijmă. Intre ei și 
gendarmî s’au dat lupte sângerbse. 
Doi gendarmî au fost omorîți. Ță
ranii au năvălit în oraș, dâr fură 
respinși de armată.

Londra, 3 Maiu. Lui „Times“ 
i-se anunță din Bloemfontein, că toți 
caii Burilor au fost confîscați.

Londra, 3 Maiu. Din Tabanehu 
i-se comunică lui „Morningpost“, că 
Burii au prins doue care cu bagaje 
englese.

Bruxella, 3 Maiti. Dr. Leyds, care 
a sosit ârășl aici, a declarat, că si- 
tuațiunea statelor bure devine numai 
acum ftirte seriosă. Acum numai s’a 
început lupta pe viață și morte și 
s’a nimicit ori-ce speranță în inter- 
venirea marilor puteri. Deputațiunea 
Burilor nu va mai visila capitalele 
europene.

bb 9 « a<;
Poliția Parisului. Pe timpul espo- 

siției, numărul polițiștilor din Paris a fost 
sporit ou 1100 omeni. S’au organisat două 
trupe nouă, una de bicicliștl, al cărei soop 
este apărarea siguranței publice în timp de 
nopte, și o altă trupă, însărcinată cu ve- 
ghierea pe țărmul Senei, pentru salvarea 
vieții celor ce s’ar arunca în Sena. De or
dinar în Paris sunt cu totul 9252 de poli
țiști, al căror nume oficios este „gardien de 
la paixu (paznicii păcii). Poliția secretă are 
370 de membri. Organisarea poliției pari- 
siene actuale dateză din 1800. Atunci s’a 
înființat oficiul prefeoturei polițienesol, care 
a rămas nesohimbat păuă acjl. Pănă la 1829 
polițiștii nu aveau uniformă, oi îșl făceau 
serviciul în haine civile. Ei se numiau se- 
gent de viile. Arma le era o bâtă sdravănă 
c’un globurel la cap, sabiă nu purtau de- 
oât noptea. In 1849 polițiștii au fost pro- 

văduțl cu baionetă, pe al cărei mănunchiî! 
erau gravate cuvintele „la loiu (legea) și 
dedeau ocasiă la multe glume pișcătore. In 
1870 s’a făout o mioă schimbare îu organi
sarea poliției, atunci au fost numiți poli
țiștii : paznicii păcii. Tot atunci s’a înființat 
școla de poliția, oare și adl jocă rol în
semnat în pregătirea polițiștilor. Dela 1870 
și pănă acjl nu s’a întâmplat vre-o schim
bare esențială.

Alcoolismul în armata germană. 
Generalul Haeseler, din garnisâna Metzului 
(Alsacia), a luat cele mai energice măsuri 
pentru a combate progresele forte carac- 
terisate ale alcoolismului în corpul 16 de 
armată. Deja în 1898 el a intercjis tuturor 
cantinelor militare vânijarea beuturilor al
coolice. Acum generalul a interdis și câr- 
ciumarilor din vecinătatea casarmelor și 
tuturor celor cari țin stabilimente frecven
tate de soldați de a vinde alte beuturl de
cât bere, vin și cafea. Debitele, cari nu se 
vor supune acestui ordin, vor fi închise 
imediat. Specialiști forte în ourent cu viața 
militară spun, oă deoă alcoolismul se pro
pagă așa de ușor în armata germană, causa 
se datoresce în mare parte modului defec
tuos de alimentare a soldatului. Se soie în 
adevăr, că soldatul german nu primesce 
mâncare decât odată pe <ji> 1» amearjl. In 
schimb, i se dă cjilnio 25 — 30 fenigl ca 
să-și procure mânoarea de sără, fiă la can
tină, fie aiurea. In loc de a-șl procura însă 
de ale mâneărei, soldatul preferă să oum- 
pere rachiu (se vinde ’/3 său ohiar ’/2 litru 
pentru 30 fenigl). Cât privesoe mâncarea, 
el face ce face și-și procură.

In Decemvre 1897, comisiunea buge
tară înscrisese, din oficiu, 11 milione de 
mărci „spre a se da trupelor mâncarea de 
sârău. Dâr acâstă inovațiune nu găsi deoât 
puțini partisanl priutre ofițeri și încă și 
mai puțini printre soldați, că ea aducea ou 
sine suprimarea lefei cjilnice de 25 — 30 fe
nigl. Creditul depus fu deci părăsit cu apro
barea ministrului de răsboiîi. De altmin
trelea, oestiunea e veche. Aoum câțl-va ani, 
ou ooasiunea unei disouții asupra aceluiași 
subieot, ministrul de răsboiîi de atunci spu
sese publio dela tribună: „Oestiunea mân- 
cărei de sără nu se pune; în tote orașele 
de garnisdnă, bucătăresa germană a avut 
totdâuna grijă de acâsta".

Istoria monumentului reginei 
Imisa. Clasicul monument al reginei Luisa 
în mausoleul din Charlottenburg, opera ge
nială a sculptorului berlines Rauoh, îșl are 
istoria sa interesantă. După-ce artistul sfîrși 
schița statuei, regele Frideric Wilhelm HI 
trimise pe Rauch la 1813 în Italia, oa acolo 
să alâgă în Carrara însu-șl piatra de 
marmoră și apoi s’o cioplâsoă în Roma. 
In tomna auului 1814 Rauch șl-a terminat 
lucrul său artistic, statua a fost pachetată 
într’o ladă și predată unei corăbii de răs- 
boiQ. austriaoe „Alexandru Briganteur“, 
care sub flamura englesă plecă la drum. 
Tocmai pe acel timp între Anglia și Ame
rica se isca un răsboiîi, așa că corabiaf care 
avea flamura englesă, în drumul ei a fost 
prinsă de o corabiă de răsboiîi americană. 
O corabiă englesă a alungat pe americani 
pănă la oostele Spaniei, unde se înoinse o 
luptă crâncenă din causa prăcjii. Englesii 
au eșit învingători și astfel au luat dela 
Americani corabia „Alexandru Briganteur“. 
Englesii la început n’au seiut, ce oomâră 
prețiosă au scăpat prin învingerea Ameri
canilor. Numai mai târcjiu aflară ei, când 
artistul Rauch, care pe atunci petrecea în 
Munchen, a cetit îutr’un c|’ar despre oele 
petrecute și așa lucrul a ajuns la cunos- 
cința regimului englee. In iârna anului 1814 
statua ajunse în stare bună la Jersey, unde 
a fost pusă pe bricul engles „Spy“ (Spion) 
și transportată la țărmurii germani. In Mar
tie 1815 statua sosi în Hamburg și de aoi 
a fost transportată la Charlottenburg în 10 
Maid 1815.

Literatură.
„Fetele casnice11, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteiîl Popovid. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
devânțjare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu41 în Brașov. Prețul 15 or. 
(plus 3 cr. porto).
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Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superidră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut păuă acum în părțile de din- 
coce de CarpațI. Adî însă se găsesce îu 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechniau este partea a treia din 
„Manual de agricultură'1 al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia44 cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul său în 
literatura română.

Tot dela Tipografia „A. Mureșianu1* 
se mai pot procura și esemplare din par
tea I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală14, 524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia44 seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 băni).

Itîsete și zâmbete, de T. V. Gheaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
pițin ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe, care te fac să-ți mai 
uiți de năcasurile lumei și să isbucnesci în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregor iu Maior.
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Cursul Ia bursa din Viena.
Din 3 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%....................117.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 121.10 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4V20/0 . 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 40/0 • • ■
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedi:
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr...................
Renta de aur austr.......................
LosurI din 1860.............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 734.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 731.— 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane. . .
London vista.................................
Paris vista.....................................
Rente de corone austr. 4°/0 • •
Note italiene..............................

. 92.80

. 93.75

. 164.50
n . 138.75

. 98.95
. 98.45
. 117.45
. 136.20

17.61

. 19.27
118.36 

242.82’/2 
. 96.50
. 98.50 
. 91.85

Cursul pieței Brașov.
Din 4 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.— Vend.
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend. 
Galbeni Cump. 11.20 Vend.
Ruble RusescI Cump. 252.— Vend. 
Mărci germane Cump. 118.20 Vend. 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend.

19.04
18.90
19.26
11.30

101.-

și mai sus! — 12 metri se trimite libere de vamă și porto. — Mostre 
se trimit imediat. — „Mătăsuri Henneberg“ negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. până la fl. 14.65 metru. G)

•A.

X

Prafurile-Seidlitz aie m Moli >
Veritabile numai, <leeă flăcare cutift este prove<|ută cu marca «le C 

operare a Iul A. Moli ți cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- p 

taților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
macii, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și t' 
a celor mai diferite bdle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce Z 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prejul unei cutii originale sigilate Corone 2.— M

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăwrescă, %

FB’srabramiwem și sare a lui MoBS, * 
Wnrîio hîlil nnmnî deci fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu «
W^lILdUllUI HUilIdi, plumbul lui A. Moli. /

Franzbranntwein-ul șl sarea este fdrte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- jj 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. t 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cor6;.e 1.80. /

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețiută cu marca 
de aperare A. Moli.

TrlEtiiteren (prinelpală prin
Farmacistul A. NIOSjJL,

c. și r. fornisor al curții imjeriale Viena, TuchlanBen 9 Q
Comande din provinciă se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se c&ră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca M 
de apirare a lui A. MOLL. X

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și eu gr os la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _* Ar
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LOSURI de CLASĂ $o
0

Cel mai mare câștig U H M I L I 0 B trîb^s^ă cTștîge.
iW" Tragerea îxx 67 și 8 IaEqăL . stil nou. '"W

Losuri întregi ă 12 cor., losuri de jumătate ă 6 cor., losuri în sferturi ă 3 cor., leșuri în optimi ă 1*50 cor. 

W* Se capătă. la colectară principala: IÂCOB L. ADLER și FRATELE, Brașov, 
societate de bancă în comandită. $

Saslra a și ulecarea trenurilor ie stat ras. nu. îu Brasov.
Valabil din 1 IXKaitt st. n. £900.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. ace. peste Arad la ora 5'7 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Ulușiiî la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. săra.

Dela BucurescI Ia Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m.

III. Trenul mixt, la ora 9'27 min. p. m.
(din Maiu 15— 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la ora 10'14 m. săra.
V. Tren de pers, la dra 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim. 
(are legătură cu St.-GeorgJ, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m, săra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10'4 m. săra

(dela Sf. George, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile'.

Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt li ora 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la dra 8'18 min. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim.

II. Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt la era 6'48 min. sera
IV. Tr. mixt la dra 10'04 min. sera.

(din Palanca dela Iul. 1 — 15 Sept în t6te 
sărbătorile).

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușiu) la o. 2'45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la dra 7'48 min. săra.
IV. Tr. acc. la dra 10 26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la dra 3'55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la dra 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la dra 5'14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la dra 5'19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3'20 min. noptea.

II. Trenul mixt la dra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la dra 3'15 m. p. m. 

(are legătură cu Jinia T șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la ZernescI (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la dra 9'2 min. a. m.

II. Trenul mixt la dra 5 26 min. p. m.I , .III. Tr. mixt, la dra 9'30 min. săra.

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

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m,
III. Trenul de pers, la dra 3'15 min. p. m.
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

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

»

3
6

12

fl. 
fi.
fi.

X
X
M

Âbmsmk ta mamele ci feU de
Pentru Aimro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă.

2
1

ft. —
fi. -

50 cr.

franci,
franci.

an .
șese luni
trei luni

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

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei".
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


