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Delegații unguri și Goluhowsld.
Fârte liniștit și neted au de

curs în comisiunea delegațiunei un
gare decisiunea privitore la politica 
esteridră a monarchiei. Nici o notă 
discordantă, nici un accent oposițio- 
nal. Și nici că ne puteam aștepta la 
alt-ceva, după-ce elementele oposi- 
ționale lipsesc cu totul din delega- 
țiune, âr cei-ce o compun sunt toți 
din garda actuală a ministrului-pre- 
ședinte Szell.

Președinte al comisiunei pentru 
afacerile esteridre fiind Coloman 
Tisza, raportor Max Falk, dr vorbi
tori Berzeviczy, Apponyi etc., era 
înainte de prevecjut, că ministrul de 
esterne Goluchowski nu va întâm
pina nici cea mai mică oposițiune 
și că resultatul va fi votarea încre
derii față cu politica lui și primirea 
budgetului presentat de el.

Membrii comisiunei amintite au 
adresat, ce-i drept, ministrului de 
esterne mai multe întrebări, mai 
ales cu privire la Orient și la ves
titul său status quo, dâr le-au adre
sat în mod atât de discret și cu 
atâta cruțare, încât i-a fost ușor 
contelui Groluchowski se trâcă peste 
ele și să facă se reiese strălucitor 
succesul politicei sale pe totă linia.

Nu vom pută c]ice, că acest suc
ces ar fi numai aparent, dâr nici 
nu putem se 1 considerăm ca neîndo
ios pe câtă vreme numai viitorul va 
ave să-l constate definitiv. Acâsta 
în ce privesce în special politica 
orientală și raporturile cu' Rusia, pe 
basa înțelegerii din 1897.

S’au relevat în sînul comisiunei 
faimele, ce au fost lățite într’o parte 
mare a pressei europene, că între 
Rusia și Bulgaria s’ar fi petrecut 
nisce învoeli de natură a sgudui con- 
vențiunea încheiată între monarchia 
nostră și Rusia și s’a constatat cu 
satisfacțiune, că atât din discursul 
de deschidere al Majestății Sale, cât 
și din espuuerea ministrului de esterne 
reiese, că acea înțelegere cu Rusia 
nu este întru nimic alterată. De aici 
au conchis vorbitorii, că ministrul de 
esterne a trebuit să aibă cunoscință 
despre scopul și cuprinsul misiunei, 
ce au avut’o anumițl bărbați de 
stat ruși și bulgari la Sofia și la Pe
tersburg.

Contele Goluchowski a răspuns, 
că prea s’au esagerat faptele. Gu
vernul bulgar a cerut dela cel ru
sesc să-i trimită un financiar probat, 
care să esamineze starea financelor 
bulgare și să facă propuneri guver
nului din Sofia pentru îmbunătățirea 
ei. Atâta a fost tot. Guvernul ru
sesc a împlinit dorința celui bulgar, 
der nu se gândesce la operațiuni 
financiare. Tot așa ministrul de răs- 
boiu bulgar Paprikov a mers la 
Petersburg, să studieze acolo insti- 
tuțiunile militare rusesc!.

Nici un moment de îngrijire 
așa-der, nimic bătător la ochi nu s’a 
petrecut, după d-1 Goluchowski, er 
membrii comisiunei delegațiunei un
gare îl cred pe cuvânt, căci le și 
place a-se deda cu acest gând. Și 
apoi, cum cjice organul lui Falk, 

n’ar fi tost ofensător pentru guvernul 
din Petersburg chiar și numai dâcă 
Goluchowski i-ar fi adresat o întrebare 
asupra acelor misiuni, cari, ce-i 
drept, „nu prea sunt de înțeles?11 
„Acâsta întrebare", cțice, „ar presu
pune, că Austro-Ungaria ar trage la 
îndoâlă bună credință a Rusiei, și 
așa ceva este necuviincios. Trebue 
să ne ținem dâr de înțelegerea cu 
Rusia și să tălmăcim în sensul aces
teia cele ce se petrec în Bulgaria, 
pănă-ce nu se va dovedi alt-ceva. 
Fr contelui Goluchowski ne încre 
dem, căci urmăresce cu atențiune 
tote evenimentele bulgare" etc.

Așa vorbesce Falk în foia sa, 
așa a vorbit și în comisiune, și el a 
îmbătrânit ca raportor în afacerile 
esterne. O astfel de interpretare cade 
bine inimei șoviniștilor, căci pe lângă 
tămâia, ce au ars’o Berlinesii spre 
gloria viitârei Maghiarie, e bine să 
se scie asigurată și din partea Ru
siei pacea, de care vor ave lipsă încă și 
o sută de ani de acum înainte, pentru- 
ca să-și realiseze programul de întări
re națională int.erioră, dela care a fă
cut atârnător presidentul delegațiu 
nei, Szilagyi, concursul Ungariei la 
mijlocele pentru susținerea vacjei și 
puterii monarchiei înafară.

Scolele confesionale si de stat.9 >

Interesant este, că și Maghiarii refor
mați se pronunță acum pentru susținerea 
șoolelor poporale confesionale și in oontra 
străformării lor în școle de stat.

In ședința dela 16 1. c. a districtului 
bisericesc evang. ref. de dincolo de Tisa se 
făou o manifestațiune interesantă în oontra 
prefacerei școlelor poporale în școle de 
stat. Din incidentul mai multor cașuri 
concrete, adecă, notarul publ. reg. Dr. Da- 
drag a protestat in contra ușurinței, cu care 
șcdlele susținute de biserioa reformată se 
dau pe mâna statului. Președintele tablei 
regesol din Oradea mare și curator al dis
trictului Bihariei, Zigmund Ritook a de- 
saprobat, că statul îșl însușesoâ clădirile și 
pământurile șoolelor pe veci și bisericei îi 
lasă numai un drept de proprietate fictiv.

In desbaterea asupra acestei cestiunl 
tocmai membrii mireni au fost aceia, care 
au combătut statifiearea. Intre contrarii 
statificării (a trecerei șcblei confesionale la 
stat) s’a aflat chiar și Coloman Tisza, la 
propunerea căruia s’a luat următorea re- 
soluție: „Districtele biserioesol sunt serios 
provocate, de a se învoi numai în cașul 
acela la străformarea șcdlelor poporale în 
școle de stat și de a recomanda districtului 
bisericesc acâstă statificare când va fi 
neîndoios documentat, că biserica nu e în 
stare a susține șcfila. Din causa aoesta să 
se presenteze districtului din cas în cas 
espunerile respective ale situației".

Mai departe s’a mai primit și urmă
torul amendament făcut de Dr. L. Baksa: 
„Statifiearea e admisibilă numai în cașul, 
decă subvențiunea de stat ce stă la dispo- 
sițiă pe basa §-lui 16 a art. de lege din 1893 
n’ar fi de ajuns nici măcar pentru între
girea salarielor învățătorescl și a quien- 
quenalelor".

In oe privesce cașurile concrete ve
nite în discusiune, s’a enunciat la propu
nerea lui S. Ritook, că districtul numai 

atunci se învoesoe. ca șcdle poporale din 
Bereg-Som, Gsetfalva, Mezfivâr și Darpa să 
trâoă la stat, dâcă s’ar asigura prin con
tract, că statul va reda realitățile predate 
lui, dâoă biserica va voi să-și susțină ărășl 
singură școlele.

Este caracteristic, cum chiar Ma
ghiarii se luptă pentru conservarea carac
terului școlelor lor confesionale, cu t6te că 
ei nu sunt amenințați de a-șl perde prin- 
tr’asta limba lor propriă, oa limbă de pro
punere și instruoțiune.

Goluchowski despre cestiunea 
Porților-de-Fier. Interpelat în delega- 
țiunea ungară asupra cestiunei Porților-de- 
Fier, ministrul comun de esterne, contele 
Goluchowslci, a răspuns următdrele: „Oe 
privesce taxele de peiagiti la Porțile-de- 
Fier, guvernele rusesc, român și bulgar au 
ridicat la început protestări. Noi am esa- 
minat protestările acestea și ne-am preoi- 
sat punctul nostru de vedere în direcția, 
că nu vom renunța la drepturile garantate în 
tratatul dela Berlin. De atunci nu s’au mai fă
cut proteste și tote corăbiile, oe trec prin 
punctul cestionat, plătesc taxele presorise".

„Reichsrath“-ul austriac a fost 
amânat pănă la 8 Iunie. In ședința ultimă 
de Sâmbătă Cehii au continuat obstrucțiunea. 
Pănă la ora 3 și 50 m. d. a. nu s’a făcut 
alta, deoât s’au cetit hârtii întrate la pre- 
sidiu și s’au propus votări nominale. Tot 
în ședința acâsta s’a petrecut ceva estra- 
ordinar. Obstruoționiștii cehi au interpelat 
din oausă, că procurorul de stat a făout 
să se confisce o lucrare în poesiă a renu
mitului poet ceh Czech Svatopluk, întitu
lată „Faurul din Lesetinu. Interpelatorul a 
depus totodată pe biroul camerei poesia, 
oe se estinde pe 200 pagine tipărite și s’a 
apucat s’o oitesoă. Partea cea mai amu- 
santă a lucrului este, că „Faurul din Le- 
setin" va trebui să fiă introdus în procesul 
verbal, așa că broșura confiscată va apără 
pe oheltuiala tipografiei de stat.

Se crede, că redeschicjendu-se parla
mentul la 8 Iunie, nu se vor țină decât 2-3 
ședințe, deorece guvernul ar fi aoum decis 
să disolve „Reichsrath"-ul.

Listele alegătorilor. Cetim în 
„Pester Lloyd": listele permanente ale 
alegătorilor dietall se compun acum în 
tâtă țâra și încă în anul aoesta deja 
după disposiții 1 e legei asupra judica
ture! Curiei. Aceste liste se vor rectifica 
în viitor numai odată pe an. Ministrul de 
interne a adresat cătră comitetele centrale 
din comitate două decisiunl principiare, 
prin cari le atrage atențiunea la spiritul și 
la inteuțiunea legei amintite.

In sensul acestei nouă legi este a se 
depune la notarul reg. un esemplar al 
listei permanente a alegătorilor, de pe oare 
fiă-cine să-și pdtă procura o copie auten
tică. Astfel se dă listei eleotorale cea mai 
mare publicitate posibilă.

Ministrul de interne a ordonat ca lista 
permanentă a alegătorilor dietall să nu se 
facă nici în mai multe, nici în mai puține, 
decât în patru esemplare. Dâcă sediul cer
cului electoral, său cercul electoral oră
șenesc cade în cercul de competență a doi 
său mai mulțl notari reg., atunci întrebarea, 
la care notar să se depună un esemplar al 
listei, are să-o decidă comitetul central.

S’a mai întâmplat, că listele au fost 

compuse de comisiunl de consoriere ai căror 
membri nu erau adunați în număr com
plet. Acuma a ordonat ministrul de interne 
fârte strict, oă la oonscrierl trebue să fiă 
de față toți trei membri ai oomisiunei legal 
instituite și listele de conscriere trimise 
comitetului central să fiă subscrise de toți 
trei membri ai comisiunii. •

Procesul în afacerea lancu.
Cetitorilor noștri le este cunoscut ape

lul, ce studentul universitar loan Scurtu l’a 
înaintat la senatul de apel contra decisiu- 
nei judecătorului de instruoțiă, care l’a as
cultat și l’a pus sub cercetare în causa 
lancu.

Acum ni-se oomunică din Clușiîi, că 
tribunalul, ca senat de apel, a respins amin
titul apel, pe cuvent, că n’a fost scris în 
„limba statului", cerând să ’i-se predea în 
termin de trei dile apelul în limba ungurâscă, 
său însoțit cu traducere w>gurdsc&, căci alt
fel nu-l va lua în s&mă.

In urma acestei ilegale decisiunl, d-1 
Scurtu a adresat prin tribunal următorul 
apel cătră Tabla regescă, scris tot în limba 
română:

Nr. 2906/900

On. senat de apel.
In contra decisiunii tribunalului reg. 

din Clușiiî (oa senat de apel) priu 
care mi-se respinge apelul înaintat în 
contra decisiunei de urmărire a judecă
torului de instruoțiă din Clușiîi în pro
cesul de pressă, ce mi-s’a intentat pentru 
pretinse delicte (vătămare de onore și ca- 
lumniă) față o’un anume subproouror conte 
Lazâr Miklos, am onore a presenta cătră 
Tabla reg.

-ZL.pel.
Motivele în car! se basâză apelul sunt:
1) Este nefondată legalicesce deoisiu- 

nea tribunalului, pentru-oă.1
a) In basa artioolului de lege XLIV 

din 1868 „fn cestia egalei îndreptățiri a na
ționalităților11, eu pot usa de dreptul limbei 
mele la ori-ce oficiu al țârei.

b) Acest drept fundamental nu mi-1 
pbte lua nici o lege organică, pe cuîn- ar 
fi legea despre procedura penală, său orl-ce 
lege ori ordinațiune despre administrația 
justiției, de-ore-ce legea de naționalități, 
înarticulată în dreptul nostru public, repre
sents o lege fundamentală a țârii, care ga- 
rantâză drepturi fundamentale ale cetățe-' 
nilor, între cari trebue pus în prima liniă 
dreptul limbei materne.

2) Mai departe, este ilegală și nu pât9 
subsista juridieesce oestionata decisiune a 
on. tribunal, de 6re-ce desocotesce direct 
§. 12 al legii de naționalități, care prevede 
clar, oă cereri și remedii de drept, dâcă 
nu-s scrise în limba statului, au si se tra
ducă din oficiu.

3) Din aceste puncte de vedere prin
cipale și indemnat de respeotul sincer față 
cu legile țării și față cu dreptatea nefalsi
ficată, care atât de des și atât de temerar se 
calcă în piciore de cătră autoritățile țării, 
cari au jurat sâ o respecte,

înaintez prin on. tribunal acest apel 
la Tabla reg. din Clușiu, competentul for su
perior, pe care o rog si frângă ilegalitatea 
comisă prin decisiunea Nr. 2906/900 a tri
bunalului ca senat de apel, cassând acea 
disposițiă și ordonând primirea în deliberare 
a apelului meu înaintat in contra decisiunii 
Nr. 920/900 a judecătorului de instrucția din 
Clușiă și alăturat aici împreună cu actul 
de respingere al tribunalului.

Clușiîi, 18 Maid 1900.
loan Scurtu,

abs. în litere și stud. în drept,
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Cronica externă.
Austro- Ungaria, Rusia și Orien

tul. Iu ședința de Sâmbătă a delegațiunei 
ungare, contele Apponyi a interpelat pe 
ministrul de esterne Goluchotvslti privitor la 
faptul, că bărbați de stat ruși și bulgari au 
umblat unii pe la Sofia, alții pe la Petersburg 
cu anumite misiuni. — Ministru de esterne 
a răspuns îndată. Misiunea ministrului bul
gar de răsboiu la Petersburg a fost — dise 
Goluchowski — să studieze instituțiile mi
litare rusescl, și nu e nimic surprincjător 
în vestea, oă guvernul bulgar doresce să 
între în armata rusbscă ofițeri bulgari, 
căci astfel de ofițeri sunt și în armatele 
germane, francese și austro-ungare. In ce 
privesce misiunile rusescl în Bulgaria, ob
servă Goluchowski, oă guvernul austro-un- 
gar a avut prealabilă cunoscință despre ele 
și Rusia, eu considerare la învoiala ce a 
încheiat’o cu Austro-Ungaria, a procedat 
pe depliu leal și corect.

In ce privesce îutrebarea, dbcă îutre 
Austro-Ungaria și Italia esistă vre-o învo
ială cu privire la Albania, răspunde Golu
chowski negativ. Cu Italia mouarohia aus- 
trn-ungară e pe deplin înțelbsă și de aceea 
status quo nu pote fi conturbat în nici un 
punot al Peninsulei balcanice prin acțiunea 
unilaterală a nici uneiputerl interesate.

maghiarii și Rușii, țfiarul rusesc 
„Sviet" al lui Komaroff scrie un articul forte 
aspru în contra Ungariei. „Maghiarii, cj'oe 
el, sunt ca și Englesii. O alianță cu ei este 
ou neputință. Tote propunerile lor de bună 
vecinătate său de alianță, sunt false sedu
ceri. Cu mult mai sigur și mai avantagios 
este de a vedb în ei numai inimici neîm- 
păoațî și de-a ne gândi numai ia lupta cu 
ei. In Rusia am văcjut de repețite ori Un
guri nu puțin influențl, oarl au venit aici 
în calitate de politioiaul cu intențiunl ami- 
cabile, cari erau setoșl de a se apropia de 
Slavi și de subsidii. Pe când oinsteam noi 
pe acești pretinși amici, copiii lor de pe 
băncile șeolelor patriei lor nu fără scirea 
și aprobarea părinților se hrăneau de ură 
contra Rusiei barbare. Cu Maghiarii te 
poți bate, dbr a întră în alianță cu ei, — 
nicl-odatăl* „P. Lloyd*, care citbză acest 
pasagiu, — ce gâdilă înfumurarea jidano- 
maghiară, căci deși e ținut în termini duș
mănoși, dă Maghiarilor o mai mare impor
tanță, decât ar merita — răspunde cu alt 
pasagifi al diarului semi-ofieios „Herold* 
din Petersburg, în care se dice •' «Ar fi 
prea mult, dbcă am oere dela „Sviet* să 
soie, cu ce mare îngrijire și băgare de 
sbmă a procedat mai întâii! principele Lo- 
banoff și apoi urmașul său, contele Mura- 
view, ca să cultive bune raporturi cu Un
garia*. Ei bine, diplomația o face Mura 
view, hr adevăratele sentimente le dă pe 
față Komaroff.

Alișcarea din Bulgaria n’a înce
tat cu totul. După înăbușirea revoltei de 
acum vr’o trei săptămâni, oposiția bulgară 
s’a pus brășl pe lucru. Ea organisbză trei
zeci de meetinguri mari în contra perce
perii impositului financiar în natură (dijmă) 
în loc de bani. La Sofia sosesc numerose 
delegațiunl țărănescl. Guvernul bulgar în- 
grijat de mișcarea aobsta, a dispus, ca gar- 
nisona Sofia să fiă considerabil întărită.

R&sbovul sfânt al marocului. Se 
vorbesoe, că răsboiul sfânt are să încâpăîn 
curând: triburile dela granița sudest se 
concentrbză la Tafilet. După părerea unora, 
răsboiul sfânt ar fi îndreptat în contra co
lonei francese dela Igli. Alții cred, că ar 
fi îndreptat în contra Sultanului chiar. Gu
vernul francos a dat comandantului corpu
lui al 19-lea ordin să întărbscă trupele dela 
granița Marocului. Pe de altă parte mi
nistrul frances dela Tanger a ÎDSciințat pe 
guvernul marocan, că orl-ce agresiune va fi 
cu vigbre respinsă.

Regina Angliei și ducele de Or
leans. Se scie, că Villeie, cunoscutul cari
caturist frances, a făcut în „le Rire* mai 
multe caricaturi representând pe regina 
Victoria a Angliei în mod forte ireveren
țios. Ducele de Orleans, care e nepotul re
ginei, i-a scris lui Viilete o scrisore în care 

îl felicită, că a luat apărarea Burilor. Scri- 
sbrea a produs mare emoțiune în cercurile 
englesescl, cari cerură esoluderea din clu
burile unde duoele de Orleans era mem
bru. Acum în urmă președintele clubului 
„Bachelors* a cerut ducelui de Orleans să 
dimisioneze. Ducele a refusat. Incidentul 
pasionbză tbte păturile sociale atât la Lon
dra, cât și la Paris.

Germania și Congo. La Londra au 
provocat o mare sensațiune informațiunile 
cjiarului „Daily Telegraph*, după care Ger
mania ar fi încălcat teritoriul statului Con
go. țliarul „Lokalanzeiger* crede, că ver
siunea englesă a faptelor e bre cum esa- 
gerată. și că trebuesc cu mult reduse cele 
3000 mile pătrate de teritorii!, precum și 
cei 1000 de soldați și 15 oficerl despre 
cari' e vorba în depeșa englesbscă. Este 
totuși în afară de orl-ce îndoială, că a fost 
ciocnire între trupele germane și trupele 
Congolese, cu tote că în oercurile oficiale 
nu s’a primit încă confirmarea evenimentu
lui. Probabil e vorba aici de o contestare 
de fruntaria, care a fost chiar obiectul unei 
oălătorii la Berlin lui Beernaert, președin
tele consiliului de miniștri din Belgia. De 
altă parte se telegrafbză din Bruxeiles cătră 
„New-York Herald* următorele:

„Limitele posesiunilor germane și con
goleze în acbstă parte a Tanganyikei fusese 
de demult determinate prin tratat, când 
geografi eminențî descoperiră, că tote căr
țile dădeau o situațiă inesactă lacului Khi- 
von. Asupra acestora. Germania propuse o 
revisuire a aranjamentului încheiat, cerând 
o mărire de teritorii! la nord, în paguba 
statului Congo. Beernaert se duse la Berlin 
în Ianuarie trecut și conveni cu d-1 de 
Bîilow ca litigiul să fiă regulat la fața lo
cului de o oomisiune de delimitare germa- 
no-belgioă. Se speră, că Germania va de- 
savua inițiativa ofieerilor și va relua nego
cierile prin intermediarul unei comisiunl de 
delimitare*.

Programa serbării dela IO Maiu. 
Etă programa sărbării cjilei de 10 Maid, a 
nouă-spre-cjeoea aniversare a încornărei:

In revărsatul dorilor 21’ tunuri vor 
anunța capitalei solemnitatea d1'6’- La 
ărele 10 jum. Hjminbța se va celebra la 
Metropoliă un Te Deum în presența MM. 
LL. Regelui si Reginei și AA. LL. RR. 
Principelui și Principesei României, încun- 
jurațl de Curțile Regale și Princiare.

Vor asista la acest Te-Deum: D-nii 
miniștri etc. Senatori, deputațl și repre- 
sentanții tuturor autorităților civile și mi
litare. Armata va fi așezată pe strade și 
piețe între Palat și Mitropolie. Pornirea 
dela Palatul din BucurescI a MM. LL. Re
gelui și Reginei, împreună cu AA. LL. 
Principele și Principesa României, spre a 
asista la Te-Deum, se va anunța prin 101 
tunuri. La 11 și jum. bre Maj. Sa Regele 
va primi defilarea pe Bulevardul Universi
tății, înaintea' statuei lui Mihaiu Viteazul. 
Dela orele 8 săra musicile militare vor 
oânta în grădinile și piețele publice.

Tot-odată se va celebra în 10 Maid 
un Te-Deum in tbte comunele urbane și 
rurale din țâră. Prefeoții vor primi feli
citările autorităților civile și militare și ale 
orășenilor.

— 8 ,211 Maid.

Un preot român și ajutorul de 
stat. Preotul român unit Petru Langa din 
Șercaia a dat un frumos și bărbătesc esem- 
plu de modul, cum ar trebui să procâdă preoți- 
mea față de revoltătorea nedreptate, ce o 
săverșesoe ministrul unguresc de culte 
W lassies prin împărțireaașa numitului „aju
tor de stat*. De amintitul preot încă s’a 
„milostivit* „generosul* ministru și i-a asig
nat suma de 30 fi. Preotul indignat de 
acesta a făcut așa de bine, că a respins 
„arginții lui Iuda* și a trimis consistoriu- 
lui din Blașiî! în loc de chitanță o scrisore 
în care dice între altele: „Șl-a greșit d-1 
ministru târgul, căci în Petru Langa nu 
șl-a aflat pe Iuda. Las la voia d-lui minis
tru sfertul de 30 arginți.... Sunt preot și 
cetățân cu număroșl membri în familia.... 
însă acâsță milă o resping odată pentru tot- 
deitnau... Frocederea bărbăteseă și româ- 

nâscă a d-lui preot Langa n’ar strica să 
fiă urmată și de ceilalți frați ai săi, dove
dind astfel, oă nu vor să-și vândă indepen
dența șiconsciința lor de preoți români pentru 
un ticălos de „ajutor*, ce-1 împarte minis
trul după buna lui chibzuință și în contra 
voinții superiorității bisericescl, ale cărei 
liste le schimbă cum îl taie capul și cum 
oer interesele turbatului șovinism.

Potop asupra Seliștei. „Tel. Rom.* 
’i se scrie din Săliște: MercurI la brele 3 
p. m. s’a descărcat asupra comunei nbstre 
un potop, rupere de nori, împreună cu 
ghiață, de care nu s’a pomenit. Apa rîului 
orescuse fbrte mare și așa era de turbată, 
încât puțin a lipsit numai, ca în o parte a 
comunei să facă mari nenorociri. Tote po
durile, afară de podul oel mare din mijlo- 
oul comunei, au fost rupte și duse de apă. 
Asemenea și astupăturile și canalurile mo
rilor. Locurile mai ridicate erau albite ca 
în mijlocul ernei de ghiață, oe căduse. 
Acesta a făcut mari stricăciuni pomilor și 
sămănăturilor de prin grădini. Norocul, oă 
pe hotar acestă ghiață nu a ajuns decât 
numai o parte mioă. O jumătate de oră a 
durat acest înfiorător potop, care a um
plut de groză pe toți.

Avis pentru trecătorii în „Poiană*- 
Batalionul 3 al regimentului de infanteria 
Alexandru I Nr. 2 va ținâ în 23 Martin, c. 
n timpul dela 7 bre diminâța pănă la 1 

bră p. m. esercițiul de tragere la țintă cu 
patrone încărcate pe pașiunea din Poiană. 
Acâsta se face cunoscut publicului, ca în 
acel timp se nu trdcă pe-acolo.

Alegere de preot. In 30 Aprilie v. c. 
s’a făout alegerea de preot în parochia 
Măgina din tractul Alba-Iuliei. A fost ales 
cu unanimitate d-1 Candin Suciu, absolvent 
de teologiă.

Creștinismul insultat de școlari 
jidani. Din Mad, oomitatul Zemplin, i-se 
comunică lui „Alkotmâny* următbrea soire : 
Preotul reformat și președintele șoolei de 
stat din Mad, împreună cu învățătorul di- 
rigent au adresat inspectorului r. de școle 
o plângere ne mai pomenită. Acusatorii 
s’au convins, că elevii jidani ai șcblei de 
stat rup din cărțile de învățământ aprobate 
de ministeriul de culte numele lui Christos, 
la cetire nu esprimă numele lui Christos, 
său oă cetesc „Kroesus* în loc de „Kris- 
tus*. Când se esecută cântece patriotice, ei 
nu esprimă cuvântul „patriă* și în loc de 
„Isten âldd meg a magyart (binoouvânteză 
Domne pe Maghiari) ei cântă „Isten âldd 
meg a zsidot1* (binecuvânta Domne pe Ji
dani.) Atât președintele senatului școlar, 
cât și inspectorul șoolar, sunt de părere, 
că cei ce învață pe copiii jidani să se porte 
astfel sunt învățătorii talmudiștl imigrați 
din Galiția. — Ori oum ar fi, „patriotis
mul* jidovesc îi costă mult pe Maghiari.

Familia regală română. Regele, Re
gina, Prințul, PrinoipesaRomâniei, precum 
și micii prinți au sosit în BuourescI Vineri 
săra. La Verciorova familia regală a fost 
întâmpinată de ministrul-președinte Canta- 
cuzino și de ministrul lucrărilor publice 
I. C. Grădișteanu. La gara din BucurescI 
au întâmpinat’o Metropolitu'-Primat, Me- 
tropolitul Moldovei cu toți episoopii, mi
niștri, primarul Buourescilor, președinții ca
merelor, mulțime de. senatori și deputațl, 
înalțl funcționari etc. Reginei și Princesei 
Maria i-s’au oferit numărbse buchete. Su
veranii, principii moștenitori și micul prin
cipe Carol au desoins la Palatul regal, er 
micele princese Maria și Elisabeta au des
cins la palatul dela Cotrocenl.

Regal area salarielor cantorilor din 
Bucovina e fapt împlinit. Dela 1 Ianuarie 
1900 primesc cantorii din Cernăuți 900 
cor., în Suceava, Rădăuți, Șiret, Câmpu
lung, Horecea, și Roșișa 800 cor., în deoa- 
natul Putilei și în Gurahumorului, Solea, 
Vatra-Dornei, Sadagura, Șipot pe Șiret și 
Vijenoa câte 700 cor., bră cel din Lemberg 
1000 cor. — Cantorii definitivi primesc 
600 cor., br cei provisorl cu 200 cor. mai 
puțin decât cei definitivi. E vorba peste 
tot de cantorii bisericescl.

Regele Carol în Dobrogea. Se a- 
nunță, că M. S. Regele va asista la 15 
Maii! st. v. la solemnitatea inaugurării mo
numentului ridicat în memoria anexiunei 
Dobrogei. Regele va visita cu aoestă oca- 
siune nouăle sate române, ce au fost înfiin
țate în districtul Tulcea. Maj. Sa va merge 
și la Sulina, unde i-se pregătesce un apar
tament în otelul comisiunei europene dună
rene.

Non6 colonisărî. Ministrul ungureso 
de agricultură Darănyi n'are paciir.ța să 
aștepte pănă la tbmnă, când va presenta 
noul proiect de lege pentru colonisărî, ci 
chiar de acum lucrbză cu mare zel la du
cerea în deplinire a cât mai multe coloni- 
sărl. Astfel la Apatin, în comitatul BacI- 
Bodrog, a hotărît să ooloniseze pe ud te
ritoriu de 6384jugăre ou 260 familii, dând 
fiă-cărui colonist oâte 20 jugăre de pământ 
cu amortisare pe 20 de aul; 80 de case
sunt deja construite, alte 70 se clădesc 
acum. Se vor mai face colonisărî la Deli- 
blat, Biserica albă, Denta, Moșnița, Timiș- 
Recaș și alte mai multe comune din acele 
părți. Anul trecut pământurile date colo
niștilor au fost în preț de un milion 302,000 
corbne. In timpul de față sunt așecjațl pe 
59 moșii 11,679 coloniști.

Inaugurarea pavilionului român 
la esposiția din Paris s’a făcut Vineri, în 
18 Ma’ii st. n. în presența personalului su
perior al esposiției, a membrilor corpului 
diplomatic, a comisarilor generali străini 
și a notabilităților coloniei române. D-1 Dem. 
Olănesou, comisarul general al României, a 
bineventat pe număroșii invitați. El a de
clarat, că România a ținut să figureze la 
esposiția din 1900 pentru a-se instrui și 
pentru a dovedi oelorlalte popore, că este 
o țâră cu viitor. După discursul d-lui Olă- 
nescu, invitații au visitat diferitele secțiuni 
ale pavilionului, cari sunt forte interesante. 
Intre invitați au fost și comisarul general 
al esposițiunii generale, d-1 Picard. Visita 
pavilionului a durat mai mult de două bre. 
Diferitele seoțiunl, în deosebi acea a belle- 
lor-arte, unde se află combra dela Petrosa, 
a fost mult admirată de invitați. Secțiunea 
reservată produselor solului și a subsolului 
asemenea a atras atențiunea specială a re
prezentanților puterilor străine și a comi
sarilor generali străini. Mult admirată a 
fost și evaDgelia pictată de M. Sa Regina. 
La 3 bre d. a. un lunch a fost oferit în 
restaurantul'român de d-1 Olănescu perso
nalului superior al esposiției. Aici cânta 
musica română a lui Pădureanu. Serviciul 
a fost splendid ; l’au făcut chelneri în livre 
albastră cu nasturi și galbne aurite și de 

■fete îmbrăcate în pitorescul costum ro
mânesc. — Președintele Republicei, d-1 
Loubet, șl-a manifestat înalta sa mulțumire 
față de comisarul general al guvernului ro
mân, Olănescu, punendu-i la disp.oifițiăloia 
sa presidențială dela operă pentru re|îre- 
sentația „Romeo și Julietta*.

Concurența comercialul cu pescl. 
Debre-ce în timpul din urmă, împuținân- 
du-se pescii în apele de pe teritoriul un
gar, au început a-se importa pe piețele un
gare pescl din România și Serbia, minis
trul de agricultură Darânyi s’a grăbit să 
ia măsuri pentru paralisarea acestui im
port, înființând 42 sooietățî de pescuit, cari 
se estind pe un teritoriu de 238.391 jugăre 
catastrale. Societățile aoestea vor avă să se 
îngrijescă de-a da un nou avânt prăsirei 
pesoilor. Ministeriul de agricultură li-a pus 
la disposițiune mai multe milione de pescl 
de prăsilă.

Congresul silvicultorilor. In dilele 
de 8 și 9 Maid se va țină în BucurescI un 
oongres al silvicultorilor din întrega țâră. 
La aoel congres vor participa câte trei sil
vicultori din fiă-care circumscripția, pe lângă 
corpul silvicultorilor de pe domeniile Co- 
rbnei. Congresul va fi presidat de d-1 Ioan 
Kalinderu.

0 eroină bură. Printre soldații gar- 
nisbnei Iohannesburg s’a desooperit o tî- 
nără femeiă. S’a desohis o anchetă și s’au 
aflat următorele: Bărbatul acestei femei 
fiind obligat să mbrgă la răsboid, soția sa 
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se îmbrăoâ bărbătesoe și se înrola și ea în 
armată. Ea plecă la luptă, și s’a luptat ou 
multă energiă la Spionskopge. Toomai în- 
tr’un târdiu s’a descoperit sexul său. Co
mandantul corpului de armată o trimise la 
locuința sa. Plecând, ea a ținut un discurs 
mulțimei strînse pe peronul gărei. Ea a 
oonjurat’o de-a continua lupta pănă la 
morte. Apoi a adăugat, că a preferit să se 
bată pentru țâra sa, decât să rămână bol
navă acasă.

Canal între Viena și Fiunie. Din 
Viena se scrie, că în cercurile inginerilor 
se vorbesce despre un plan mare. E vorba 
ca între Viena și Triest să se sape un ca
nal după modelul canalului Dunărea-O desa. 
La tăiarea canalului s’ar folosi tote apele 
cnrgătâre dintre Viena și Triest.

Grevă în Berlin. Impiegații dela 
tramvaiul electric din Berlin s’au pus în 
grevă, ceea-ce împiedecă mult comunicația 
în oraș. Dintre 6 mii de împiegațl s’au pus 
în grevă 4800. Gausa grevei este, oă socie
tatea, care are întreprinderea, nu voesoe să 
urce salariile și să reducă timpul de muncă. 
Alaltăerl greviștii au luat ținută amenin- 
țătore. Pe piața Alexandru s’a adunat forte 
număros popor, care, alăturându-se greviști
lor, a năvălit asupra vagonelor tramvaiu
lui, răsturnând multe din ele. CâțI-va din 
birjari au fost bătuți sângeros. Cătră seră 
turburările s’au reînoit. Unui conducător 
de tramvai! i-s’a aruncat prav în oohî, 
altul a fost străpuns drept răsbunare.

O răpire sensațională. Sub acest 
titlu „Orientul" din Galați publică ur- 
mătorele: Astăzi pe la orele 12—1 din 
locatarii străzii Sacalelor au fost martorii 
unei răpiri sensaționale ale cărei amenunte 
ne aminteso de romanele lui Xavier de Mon- 
tepin.

Etă amănuntele, pe oarl le-am putut 
culege în pripă: Domnișâra Mihailoeanu 
pe oând trecea spre casă însoțită de veri- 
șora ei d-ra M. Vizanti, venind dela ruda 
d-sale d-na E. Zaphirato, în dreptul case
lor d-Jui Tbeologu din sus cpsa stradă a 
-fost răpită de doi domni rămași necuDos- 
ouțl pănă în present.

Faptul s’a petrecut astfel: O trăsură 
de stradă aștepta — se dice, oă purta Nr. 
8 ori 6. Intr’însa se aflau doi domni necu- 
noscuți.

In momentul când dompișorele s’au 
apropiat de trăsură, s’au aruncat asupra 
d-rei Mihailoeanu, i-au pus un căluș în gură, 
și suindu-o în trăsură, aii ridicat iute oo- 
șul și au pornit în gona cailor perourgend 
stradele Lăpușneanu, Roșiorilor, Militară, 
Brăilei, eșind pe barieră pe câmp.

Trăsura acesta a fost urmărită ime
diat de călăreți și de cumnații domnisorei, 
d-nii H. Zapiratos și N. Piero și alte tră- 
•șurl, însoțiți de agențl de siguranță. S’a 
aflat, că trăsura a trecut prin Barboș ur
mărită de un călăreț la distanță de 600 
metri. Comisarul gărei Barboș a sărit în 
fața trăsurei, der ea a treout ca fulgerul 
mai înainte.

După cum se scie d-ra Mihailoeanu 
face parte din aristocrația locală și punc
tul principal este o avere considerabilă. 
Acâstă răpire a fost făcută de d-1 Viotor 
Drăgan advocat, fost procuror la Galați, 
după cum s’a aflat în ultimul moment.

❖
Din alte cjiare mai luăm următorele 

amănunte : Domnișora în cestiune, se Zic®, 
•că are versta de peste 30 ani. Ea nu voise 
pănă în present să se mărite. Causa nu se 
cunâsoe. Este fiica unui fost mare proprie
tar din județul Tutova și are o cjestre de 
peste un milion de lei.

Revistă slavă în Viena. La 15 
Maid n. a început să apară în Viena o 
revistă slavă, întitulată „Le Siecle Slave“, al 
cărei redactor este diaristul rus Dimitrie 
Vcrgun. Scopul principal ai revistei este 
răspândirea limbei rusescl printre Slavii 
din Austria. Insă ea publioă și articull 
soriși în limbile germană și franoesă. Primul 
articul, scris în limba rusâsoă și francesă, 
■se ocupă eu cestiunea bosniacă și arată 
asupra coutrarietăților, ce esistă între Aus
tro Ungaria și Italia din causă, oă amân
două ar voi să-și ocupe Albania. Al doilea 
.articul scris în limb» rusâacă și germană 
se ocupă cu Slavii de Vest, ca ou o senti
nelă a Slavismului spre apus. Arată, că oele 
■trei bastione ale Slavismului vestic sunt: 
Posen, Praga și Laibach, pe acestea le 

asedieză pangermanismul. Victoria panger- 
manismului, Zi°e, ar însemna pustiirea Sla
vismului european: de aoeea dâcă Sla
vismul voesoe să rămână putere mare și 
popor da cultură european, el trebue să ia 
neîntârziat lupta cu germanismul.

Afară de acestea publică scrisori din 
Kiev și Praga.

Răsboiul din Africa sudică.
In oele din urmă s’a împlinit o mare 

dorință a Englesilor: unicul punct engles, 
ce mai era ooupat de Buri, orașul Mafe- 
killg a fost liberat în 18 Maia n. Ar
mata englesă Iiberatâre, pe oare în 17 1. 
c. o reținuse Burii cât-va timp la Krolpan, 
a ocupat la 18 forturile din jurul orașului 
și după-ce Burii au părăsit asediarea, a in
trat în oraș. Colonelul engles Baden-Poivel 
cu garnisona sa de 900 omeni, a scăpat în 
chipul acesta de capitulare.

Vestea despre liberarea Mafekingului 
a produs la Londra o buouriă indescripti
bilă. Mai mult decât toți s’a bucurat mi- 
nistru-președinte Salisbury, al oărui fiu Ce
cil încă se afla în Mafeking. Lord-mayo- 
rnl Londrei a împărtășit îmbucurătorea 
scire de pe galeria primăriei. In mai puțin, 
decât un pătrar de oră, Londra întrâgă era 
în cunoscința noutății. Casele au fost îm
podobite cu stindarde și iluminate, Londra 
întrâgă plutea în delirul bucuriei.

De-odată cu liberarea Mafekingului 
a dispărut ultima urmă a viotoriosei ofen- 
siunl a Burilor.

*
Intr’aceea trupele lui Roberts oouti- 

nuă a înainta. Generalul Broadwood a ple
cat din Kroonstad și a ocupat Lindley, ge
neralul Huton a înaintat și mai departe și 
se qioe, că a surprins o câtă de Buri sub 
comanda unui Botha, pe care l’a prins. 
Acest Botha însă nu e comandantul suprem 
Ludovic Botba, ci un major cu numele 
Ioan Botha.

*
Buller din Natal încă ține să se vor- 

bâscă mult despre el. A telsgrafat la Lon
dra, că în 18 Maih a ocupat New-Castle. 
Burii de aici s’au retras mare parte în 
Oranje, âr vre-o miie din ei s’au dus la 
Wakkerstrom. In Natal, după cât se Z>C0( 
n’ar mai fi picior de Bur; tot așa și în 
Capland, escepțiune făcând 1 — 2 distriote. 
Toți Burii s’au retras în Transvaal.

*

Din Pretoria se vestesoe, că președin
tele Steyn a sosit acolo și a conferit ou 
Krilyer în afaceri forte însemnate. Cores
pondentul lui „Daily Mail" din Pretoria 
crede a soi, că guvernele din Oranje și 
Transvaal vor să ofere condiții de pace nouă 
AceleeașI foi ’i-se telegrafâză din Lourenzo- 
Marqueze, oă consulii străini s’au strămu
tat din Pretoria în Lydenburg.

La Bruxella a sosit din Pretoria o 
telegramă, în oare se spune, oă Burii Oran- 
jenl se vor retrage definitiv de pe oâmpul 
de răsboiii. Deja pănă acum 6000 de Buri 
oranjenl au depus armele.

*

Depuiațiunea bură a sosit în 18 Maifi 
la Washington. In gară ’i-s’a făout o stră
lucită primire.

Cu totă primirea căldurdsă, oe ’i-se 
face însă în Amerioa, nu e speranță, ca 
guvernul american să intervină. O depeșă 
din New-York sosită la Bruxella spune, că 
Mac Kinley a rugat deputațiunea, ca la re- 
cepțiunea din casa albă, să nu atingă ces- 
tiuuea intervenției.

*
Despre nouăle condiții de paoe des

pre cari se presupune, oă le-ar oferi Bu
rii, nu se pote soi nimioa positiv. Cu atât 
mai mult sunt ounoscute intențiunile An
gliei. Înainte cu o săptămână ministrul en
gles al coloniilor Chamberlein a ținut un 
discurs în Birmingham. In discursul acesta 
a dis el, că Anglia nu va recuuosce inde
pendența republicelor bure; ea va aneota 
imperiului engles statele Burilor; le va 
ocupa, după răsboiii milităresce și la mo

ment potrivit vor căpăta autonomia și se 
va garanta libertatea personală.

Aoestea sunt intențiile adevărate ale 
guvernului engles. Este adevărat și aceea, 
că lord Salisbury a accentuat de repețite- 
orl, că Anglia nu portă acum răsboiii de 
cucerire, că nu e vorba acum despre mi
nele de aur, ci despre egala îndreptățire a 
tuturor cetățenilor din Afrioa-sudioă. Dâr 
nu trebue să se uite, că radicalul Cham
berlein de odinioră „enfant terible" al mi- 
nisteriului comemorativ de a<jl și oă un Sa
lisbury, ci el este interpretul sentimente
lor, ce le nutresoe Anglia față de nenoro
ciți! Buri.

Dreptul pumnului.
Cât de mare este ura și dușmănia în

tre catolicii și protestanții unguri și cât de 
incorigibilă se arată administrația ungu- 
râsoă, o dovedesce eclatant un cas întâm
plat în comuna Merle din comitatul Sătma- 
rului, locuită de catolici și protestanți.

Protestanții unguri au lipsă de bise
rică nouă; locul trebuincios l’au pretins 
gratuit dela oomună, lucru, oe erau de-alt- 
mintrelea în drept să-l facă. Ei au cerut 
însă cedarea locului acolo, unde represen- 
tanța comunei nu se învoia, adeoă în ime
diata vecinătate cu biserica romano-oato- 
lioilor. Cererea li-s’a respins pe motiv, că 
edifioându-șl protestanții biserioă în ime
diata apropiere de biserica romano-catolică, 
oertele și frecările confesionale ar deveni 
și mai aoute, căol și așa catolicii sunt me
reu infestați chiar în decursul oultului di
vin, âr plebanul lor e silit să umble puru
rea cu revolver, pentru a-se apăra oontra 
insultelor fraților săi protestanți.

Din aoeste cause și motive li-s’a re- 
fusat protestanților oererea. Aceștia au ape
lat la comitat, oare a resolvat favorabil 
causa, însă comuna făcând contra-apel la 
ministru de interne, acesta a nimioit deoi- 
siunea comitatulului. Der cu tote aoestea, 
solgăbirăul Dom&hidy a dat ooncesiune de 
edificare și a dispus la fața locului 24 gen- 
darml, cari să asiste la începutul lucrărilor 
de zidire. Ministrul a oprit din nou edifi
carea, dâr el nu fu ascultat, și edificarea 
oontinuă.

Cașul acesta a venit în formă de in
terpelația și în dietă. Deputatul Molnar l’a 
descris în vii oolorl și a interpelat pe mi
nistrul de interne, cum vine, oă organele 
lui subalterne se opun pe față ordinelor, 
oe le dă el, — cum arată oașul din Merk.

„Alkotmany" dela 20 Mai! ooupân- 
du-se la primul loo cu afacerea acâsta, 
sorie forte mâhnit, că în Ungaria dela We- 
kerle încoce domnesoe dreptul pumnului și 
pe basa acestui drept omenii administra
ției de sub Banffy cutâză totul, oăol tâte 
le sunt permise în aoâsta țâră, unde „anar- 
chia ofioială luorâză încă tot ou pumnul".

M uliță mită publică.
Toți acei amici, cunosouțl și rudenii, 

cari din incidentul decedărei neuitatei mele 
soții Laura, întâmplată la 13 1. tr., au bi
nevoit a-ml esprima condolențe, — neper- 
mițendu-ml starea sănătății sdruncinate 
a-le mulțumi fiă-căruia separat, sunt rugați 
a primi pe aoâstă oale cea mai căldurdsă 
mulțămită pentru binefăcătârea aducere 
aminte.

Bicar, (com. Ciuc) 16 Maiu 1900.
loan Urziceanu.

ETATE.
Regele Portugaliei violoncelist. 

Iu pavilionul Portugaliei din esposiția dela 
Paris s’a istorisit (jilele aceste o anecdotă 
destul de originală, culâsă de oronioarul 
lui „Gil Bias". Etă-o:

Se scie, oă regele Portugaliei e un 
musician pasionat și oă la esemplul marelui 
Frideric, care a preferit mai bine să trâoă 
de un mare flautist, decât de un mare mo
narch, el ambiționâză de a-se distinge oa 
un violoncelist. Insă cum să fiă oonvins 
despre talentul său?

La curți se fao tămâieri, cari hrăneso 

ilusiunile mai ales aoelea ale suveranilor. 
Regele însă vrâ să fiă convine despre va- 
lârea sa de virtuos. Un violoncelist celebra 
treceud prin Lisabona, Regele l’a ohiămat 
la palat și după-oe l’a ascultat și aplaudat, 
i-a dis:

— Fă-’ml un serviciu: O damă de 
onâre a Reginei cântă ou violoncelul și ar 
dori să aibă avisul d-ta!e. Fiind-că e însă 
prea timidă, ea se va produce asounsă în
dărătul unei draperii.

Violoncelistul a fost gata a faoe oum 
a dorit Regele și în cjiua următore s’a pre- 
8entat la palat. Regina Amalia însă-șl l’a 
primit spuindu-i, oă regele este dus la un 
oonsiliu de miniștri.

îndată după acâsta se aucji o arie d;n 
Trovatore îndărătul draperiei.

După câteva note fisionomia artistului 
auditor esprima un tentiment, care n’avea 
nimio oomun cu entusiasmul; Regina îl 
surprinse și-i d'se încet:

E regele, oare cântă.
In acest moment Regele, oare auc|isa 

cuvintele Reginei, întră la ascultători și cu 
îngrijire întrebă: —

— Ei bine! da, eu sunt; spunem sin- 
oer opiniunea d-tale:

Opiniunea mea, Sire, este, că dâcă 
n’ațl fi regele Portugaliei, ați fi regele 
violoncelului.

ULTIME SUIRI.
Bruxella, 20 Maiîi. Din Pretoria 

se vestesce, că președintele Kriiger 
a comunicat consulilor streini, că 
armata bură va apăra Johannesburg și 
că respinge orl-ce răspundere pentru 
pagubele, ce se vor face.

SS E W BS KW EL
Telegrafia fără simtă. Se scie, că 

telegrafia fără sîrmă presintă gravul inco- 
venient, că nu se p6te asigura secretul co- 
munioațiunilor transmise, pentru-că orl-ce 
aparat receptor, așezat în zona de acțiuni 
a undelor eleotrice emise de aparatul trans- 
mițător, pot fi influențate de acesta din urmă 
și prin urmare se pot intercepta corespon
dențele telegrafice. D-1 Berthelot a presin- 
tat Aoademiei de soiințe din Paris o notă, 
în oare d-1 Tommasi anunță, că se pote 
împiedeca acest inconvenient. Dispositivul 
închipuit de Tommasi are unicul scop de 
a împiedeca, ca o corespondență transmisă 
printr’un aparat transmițător dintr’un post 
telegrafio, să nu potă fi. descifrat de cătră 
un aparat receptor plasat într’un puuct in
termediar. O altă oomunicațiă asupra tele
grafiei fără sîrmă s’a făcut în numele d-lor 
Vallot I. și L. Lecarme, cari într’o espe- 
riență făcută dilele din ur'nă,“auvjputut 
stabili comunicațiunl între pământ și un 
balon liber.

Telefonograful. D. de Podbielsky, 
direotor general al poștelor germane, a asis
tat deună-Zl la esperiențele unui nou apa
rat telefonograful, al cărui model vine din 
Dauemarca. Telefonograful este o combi
nația a telefonului ou un fonograf de cu
rând oonstruit, oare permite să se fixeze și 
să se păstreze conversațiile în absența des
tinatarului, așa încât laț'întârcerea sa el să 
potă vedâ, ce conține depeșa, .importanța 
invențiunei merge însă mai departe.. Cu 
întrebuințarea magnetofografiei se pâte în
mulți efeotul sunetului și ’i se pote da 
acestuia o mai mare intensitate. Cu chipul 
acesta se pot estinde considerabil margi
nale aotuale ale acțiuuei telefonului. Dis
tanțele la care comunicația telefonică e 
perceptibilă, vor deveni mult mai mari. 
Un alt avantagiu va fi transmiterea simul
tană a mai multor oonversații prin aoe- 
laș! fir.

Proprietar: Dr. Aur&l Mursșianu. 
Redactor responsabil: Sregortu Maior.
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Cursui la bur*sa din Viena.
Din 19 Main 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 116.20
Renta de corone ung. 4°/0. • . • 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 • 120.30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/20/0 • 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 117.15 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.50
Impr. ung. cu premii......................160.—
Liosuripentru reg. Tisei și Seghedin . 137.75 
Renta de argint austr............................. 97.70
Renta de hârtie austr............................. 97.40
Renta de aur austr..................................116.05
Dosuri din 1860.................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.76
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 723.25 
Napoleondori.......................................... 19.27
Mărci imperiale .................................118.25
London vista.......................................242.47 */2
Paris vista............................................... 96.32*/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.—
Note italiene...................................... 90.55

Tergul de rîmătorl din Stembruch.
Starea rîmătorilor a fost la 15 

Maiîi n. de 42,811 capete, la 16 Maiu n. au 
intrat 116 capete și au eșit 348 capete, ră
mânând la 17 Maiu n. un număr de 42,579 
capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
gr e a dela 102—104 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 106 — 108 fii. de mijloc 
dela 104 — 105 fii. ușoră dela 102—103 
fii. — Serbescă: grea 103—105 fii., de

Bursa de Bucuresci
din 16 Maiu n. 1900.

mijloc 102—103 fii. ușoră: 98—102 fii. 
kilogram.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... ■'■“/o Ațr.-Oct.
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ lan.-Iul. 94 >/,
„ „ din 1893 . . . 5 n B B 94 ’/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5» Apr,-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. Ian,-iulie 81 ’/2
„ „ Impr. de 50 mii. . 4„ •> B B 82.—
„ „ Impr. de 274 m. 1890 K, B B 82 —
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ B B 82.—
„ „ Im. de 120 mii. 1-94 4 „ B B 82.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 11 B 81 —

Oblig, de Stat (Uonv. rurale) 6 n Ma’rNOY 81.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 n n

—#—
„ comunei Bucuresci 1883 5°/o lan.-Iul, —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-NoY. —.—
» n „ din 1888 5 » iuu.-Bec. —.—
„ „ „ din 1890 Mai-Nov. - .—

Scrisuri fonciare rurale . . . & „ lan,-lull 94.’/8
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ n b 79.1/,

„ „ urbane Bucuresci 5 » » B 6B 7(
n » b Iași . 5„ B B 80-L

Oblig. Soc. de basalt artificial 6„
V. N.

B B •
Banca Rom. uit. div. fr. 12 81 500 '50 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2400
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 340 —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 289.—
Naț-ionala de asig. uit. div. lei 43 200 b n 445.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 4 0.-
Soc rom. de constr. uit. div. 15 1 2-0 40 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —#—
„Pairia11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 » B —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 B B —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 B B
Sociat. p. constr. de Tramays 200 b n —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de găzâse. . . 12 53 B 105.—

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.02 Vend. 19.06 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vând. 101.—

Sz. 561—1900. tlkvi.

ITN TINER, practicant de cancelariă, 
** care posede și limba maghia
ră, se accepteză cu condițiunî 
favorabile.

A se adresa pănă în 5 Janie a. 
c. st. n. la „Cassa de păstrare44 (Reu
niune) în Seliște, (comitatul Sibiiu). 

966.1—3.

Arveresî hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâsbirâsâg, mint tlkOnyvi hatâsâg kOzhirre teszi, 

hogy a Ganea Gyorgy vâgrehajtatonak Borcea Josif s târsa vegrehaj- 
tâst szenvedd elleni 84 kor. 04 fii. tdkekovetelâs 6s jârulekai irânti ve- 
grehajtâsi ugyâben a fogarasi kir. jârâsbirosâg teriileten levo Voila kdz- 
segben fekvo, a voilai 50 sz. tljkvben Boroea Nikolae lui Juon, Bor
cea Josif es Oprisiu Juon nevân âllâ A f alatt

S c <9 »i p t u r 1:

Banca naț. a Rom. 8°/o Paris .... 37,
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 57,
Ciisa de depuneri 12.. Berlin .... 57,
Londra .... 4% Belgia .... 4°/o
Viena.................... 4'/, Elveția .... 5°/e

Sz. 272—1900. 
bvâgrh. sz.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birâsâgi vegrehajto az 1831 dvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

felmeben ezennel kbzhirrd teszi, bogy a zernesti kir. jârâsbirbsâg 1884 
6vi 72 szâmu vegzese kovetkezteben Puscariu Jbzsef brassoi iigyvbd âl- 
tal kepviselt Tisca Gyorgy f.-moecei lakos javâra Mosoiu Josif fundâtai 
lakoa ellen 486 koroua 9 jâr. erejeig 1894. evi januâr hd 26 ân foga- 
natositott kielAgitesi vegrebaitâs utjân lefoglalt bs 760 koronâra becsiilt 
kovetkezd ingosâgok u. m.: 1 16, juhok 6s tehenek nyilvânos ârveresen 
eladatnak.

Mely ârveresnek a zernesti kir. jârâsbirâsâg 1900. evi V. 38/5. 
szâmu vegzese folytân 240 kor. — fii. tdkekovetelâs, ennek 1898. evi 
Januâr ho l-s6 napjâtâl jâr6 8°/0 kamatai es eddig Osszesen 169 kor. 
88 filerben birdilag mâr megâllapitott kbltsegek erejeig Toccsvârott a 
kdzsâg piaezân leendO eszkozlâsâre 1900. evi Junius ho 9-ik napjănak del- 
elott 10 orâja hatâridOiil kitiizetik es ahhoz a venui szândâkozdk oly 
megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. ea 108. § sa ârtelmeben keszpenzfizetes mellett. a leg- 
tObbet igerâuek sziikabg eseten becsâron aiul ie el fognak adatni.

Amenrjyibeu az elârverezendd ingosâgok at mâsok ia le ea feliilfog- 
biltattâk 9 azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezeu ârveres az 1881. 
evi LX. t. cz. 120 §. ârtelmâben ezek jâvâra ia elrendeltetik.

Kelt Zernesteo, 1900 6vi Mâius h6 18 ik napjân.
Huszăr Vilmos

968.1—1 kir. birosâgi vegrehajto.

83/3 hrsz. ingatlanra 118 kor. 2934/1 [ hrsz. ingatlanra A O iz Z"! V
744 33 n 10 33 2935/1| 51 » ■

819 w 33 2 33 3091/1 ii 4 11

893/1 33 55 40 n 3160/2 22 31

1183 31 42 >1 3183 15 » 24 51

1309 33 n 22 31 3330, 3331 51 13 . 16 55

1528/1 35 33 38 33 3457 ii 35 84 31

1705/1 33 31 4 3? 3515 ii 31 92 51

1744 33 11 34 15 3685/1 n •n 28 n

1762/1 31 33 12 y» 3849/1 33 13 8 r»

1899 33 31 32 35 4090 M V 40 n

929/1 3? 11 2 33 4245, 4246 w 71 68 35

202/1 13 3? 2 31 4292/1 33 3) 162 17

2012/1 33 W 2 W 4305/1 31 T) 64 1?

2127/1 3? 3) 16 51 4325, 4326 33 31 168 n

2268 33 33 20 1, 4424, 4425 W 33 88 n

2300/1 4543 31 51 68 77

2300/3 33 33 8 53 4656/2 33 51 72 77

2300/5 4714/1 W n 262 77

2375/2 33 W 136 n 4728 35 n 104 n

2375/3 5064/2 1 55 51 562462, 2463 „ 31 58 n 5068/2| 55 51
7?

2492/1 3? 33 54 n 5386 51 15 82 n

2550/1 31 31 30 33 5434/1 « n 40 17

2622/2 33 31 30 33 5524 53 100 3T

2908, 2909 „ 3? 48 « 5616/2 33 31 74 17

2922 33 33 24 51

es a voilai 272. sz. tljkvben Serbân Juon lui Juon, Torko8in Rach ira

sziil. Sierbânu es kiskoru Torkos Eva, Rachira, George es Anna nevâu 
âllo A f a. 1594, 1595, 1596 hrsz ingatlanra 4 koronâban az ârverest 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendeltetik, es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanokra 1900 evi junius ho 8 ik napjân delelott 9 orakor 
Voila kOzsâgeben megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron al(51 is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-ât 
kâszphnzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-bao jelzett ârfolyam ma 1 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-en 3333. sz, alatt kelt igaz- 
sâgdgyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijeldlt dvadekkepes ertbkpapirban 
a kikuldCtt kezâhez leteuni, avagy az 1881: LX. tOrv. cz. 170-ik țj-fa 
ârtelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl elOleges elhelyezeaerCl kiăl'i- 
tctt si'abâ'ys/eru elismerveoyt âtszolgâltatni.

F ogar as, 1900. bvi februar h6 8 an.
A kir. jhirosâg mint teiekonyvi hatosâg.

CSASZÂR
967. bit. < fi ir--

V 60/6 szâm
bvgrh. 1899.

Arveresî hirietmeny.
Alulirot kikiildott bir. vegrehajtâ ezennel kOzhirre teszi, hogy a 

hoaszufalusi kir. jârâ9bir6sâg 1899 evi V. 60/4 sz. vâgzese folytân Dr. 
Lemenyi Jcdo felperes rbszere Dr. Lemenyi Pompil aiperea ellen 1000 
frt. — kr. khveteles 9 jâr. erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâa foly
tân alperestfil lefoglalt es 569 frt. 60 krra becsiilt ingbsâgokra a hosszu- 
falusi kir. jârâsbirbsâg V. 60/6—1899. szâmu vegzesâvel a tovâbbi el- 
jârâs vagyis az ârverea elrendeltetven annak az alap es felulfoglaltatbk 
koveteleaei erejeig is, a mennyiben azok kielegitesi jogot nyertek volna, 
Hossznfalnban alperes lakâ«ân leendd megtartâaâra hatâridoiil 1900 evi 
ivlajus ho 30 ik napjăn delutân 2 orâja kitiizetik, a mikor biroilag lefog
lalt tdbbfele hâzibutorok 6s szerelvenyek keszpeuzfizetes mellett a leg- 
tobbet igerdnek, f-ztikseg eseten becsâron aiul is eliognak adatni.

Egyszersmiud felhivatnak mindazok, kik az elârverezeudd ing6- 
sâgok vetelârâbâl a vegrehajtatb koveteleset megelozo kielegiteshez 
jogot tartanak, a mennyiben resztikre a foglalâs korâbban eszkozolte- 
tett volna es ez a vegrehajtâsi jegyzokonyvbOl ki nem tiinik, hogy el- 
Sâbbsegi jelenteseiket az ârveres megkezdeseig alulirt kikiildottnel irâs- 
ban beadni vagy pedig szdval bejelenteni el ne mulasszâk, mert kiilon- 
ben csak a vetelâr foloslegere fognak utaltatni.

A torvenyes liatâridd a hirdetmenynek a birdsâg tâblâjân tor- 
tent kifuggeszteset kOvetâ naptol szâmittatik.

Kelt Csernâtfalu, 1900. evi mâjus h6 15-ik napjân.
Veress klihâly,

962 kir. bir. vegrehajto.

SESOHUL de Primăvară Vară

STOFE weritabil® de Brun.
Un coupon de metri 3.10 iun- [ fi- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum com j 6-90 ”'ai bui,ă
piei roc, pantaloni și giletcă j *]'

©©stă numai ț jk 10 _
Un coupon pentru costum (le salon ăl. i®.— cum și stofe de pardiseuri, 

den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—așa Mostre gratis și franco. 'WJ Liferajie conform mostri se garanteză. == — 

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

mai bună 
fină 
mai fină 
forte fină
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potiî face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați sâ binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abon^ză din nou sO binevoiască a scrie adresa 

lămurit Și arate și posta ultim». ftdfflinistraț_ >8a2 ȚraM<«

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


