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Concertul dualistic.
In scurt timp delegațiunile vor 

termina lucrarea lor, milionele pre
tinse de guvernul comun pentru 
completarea înarmărilor vor fi vo
tate, er sarcina va rămână în spina
rea contribuabililor monarchiei, că
rora li s’a spus dinainte se fia feri
ciți. că pe anul viitor n’au fost în- 
cărcați c’o sarcină îndoit și întreit 
mai mare, dâr să fiă tot-odată pre
gătiți, că de ce au scăpat acuma, 
nu vor scăpa în anii viitori.

După sesiunea delegațiunilor se 
vor continua erăși miseriile parla
mentare și estra-parlamentare dua- 
listice. Certele interiore ce se în
cuiba tot mai tare nu numai în Aus
tria, der și în partea de dincoce a 
monarchiei, unde ies la suprafață 
de ocamdată numai certele confesio
nale, luptele între clase și econo
mice, er în adâncime fierbe cu atât 
mai periculos nemulțumirea națio
nală.

Cei din partea austriacă au 
sperat, că în pausa parlamentară, 
ce a adus’o cu sine sesiunea dele
gațiunilor, le va succede a îndemna 
pe Cehi să înceteze cu obstrucțiunea. 
Misiunea de a-i mulcomi au luat’o 
asupră-și partidele din drâpta. Sâm
bătă clubul polon a ținut ședință, în 
care președintele seu și al comite
tului esecutiv al dreptei, Jaworski, 
a dat semă despre resultatul trac- 
tărilor cu Cehii tineri, urmate la 
Viena și la Budapesta. Declarările 
lui Jaworski au fost însă forte pe
simiste. La început, (țise el, a sperat 
că i-va succede de a aplana diver
gențele pe cale pacinică, acuma însă 
trebue să renunțe la acâsta speranță. 
Cu tote acestea va folosi tot timpul 
pănă la întrunirea parlamentului 
pentru a relua tractările cu Cehii 
tineri.

Așa se presentă lucrurile în par
tea austriacă. Cum stau însă în par
tea ungară a monarchiei? Aici se înăs
presc tot mai mult divergențele în 
sînul grupurilor partidei liberale și 
în genere între partidele maghiare.

Mult sânge rău a produs între 
așa cjișii vechi liberali cestiunea in
compatibilității, care mai ales de când 
cu cașul lui Ugron a făcut atâta svon. 
Organul lui Banffy e plin de amă
răciune, fiind că vede în acesta cam- 
paniă de incompatibilitate e inten- 
țiune ascunsă. După părerea acestei 
foi incompatibilitatea e numai un 
pretext, ca să fiă scose din cameră 
acele elemente, pe care le-a intro
dus liberalismul.

Nici revisuirea legii actuale, 
nici înăsprirea aplicării ei, cu aba
tere dela obiceiul de pănă acuma, 
n’are, după amintita foiă, nici o în
dreptățire, ci ar da pe față numai 
tendința de a asigura prerogativele 
legislatorice ale proprietarilor de pă
mânt și a discualifica celelalte ca
riere pentru esercitarea mandatului 
de deputat.

Părerea acesta și-o baseză pe 
afirmarea, că pressa liberală ser- 
vesce acum mai mult interesul opo- 
siției, decât al propriului partid și 

că grofii, cari sub Banffy au luat 
posițiă în contra incompatibilității, 
acuma tac înfundați.

De un timp înebee se fac mereu 
arătări de incompatibilitate contra 
deputaților, așa că încurând în
dreptățirea legislatorică a tuturor 
va fi trasă la îndoială. In lista celei 
mai nouă arătări găsim între 14 di
ficultăți și pe vestitul fost secretar 
de stat Berzeviczy Albert, ca director 
al unei mine de cărbuni și a unei 
fabrice ce lucrăză pentru stat; pe 
președintele partidei liberale br. Pod- 
maniczky, ca director a două societăți 
de asigurare; pe contele Teodor 
Andrassy, ca arendator a 43 de mii 
de jughere dela stat, ca teritoriu de 
vânat; pe Max Falk, ca membru în 
direcțiunea unei societăți tipografice, 
care lucreză pentru stat ș. a.

Nu de geba a fost dâr spriji
nul, ce s’a dat guvernelor de cătră 
acești corifei. Unul după altul s’au 
căpătuit și au primit favoruri. De 
ce n’ar pută se fiă ei der apțl de a 
fi legislatori, când au urmat după 
vechia (^ica-lă: cine ’mparte, parte 
’șl face?

Ș’apoi să nu aibă cuvânt cei 
dela organul lui Banffy să fiă in
dignați, ei, cari și au luat acuma ti
tulatura de „șoviniști maghiari de 
partida regală.“

Der am relevat aici numai unul 
din momentele, ce agită afii spiri
tele în dietă. Despre nemulțămirea, 
ce domnesce înafară de dietă nu 
mai trebue se vorbim. Pentru-ca 
acâsta să crâscă cțilnic îngrijesc de- 
ajuns atât legislatorii, cât și gu
vernul.

Din delegațiuni.
Subcomisiunea pentru marină a dele- 

gațiunei ungare a desbătut erl budgetul ma
rinei de răsboiîl. O discusiune mai însem
nată a fost la cestiunea construirii de nouă 
corăbii de răsboih. In budgetul pentru 1901 
admiralul Spann cere un credit de 1,200,000 
corone ca prima rată pentru construirea co
răbiei „Laudon", care va costa cu totul 
16,500.000 corine. Creditul cerut îl moti- 
văză br. Spann eu aceea, că vechia fregată 
„Laudon" nu mai este acomodată pentru 
operațiuni răsboinice.

Raportorul conte Telelei Geza a reco
mandat spre primire oreditul cerut și a 
flis, oă este o datoriă patriotică a delega- 
țiunei să primescă și voteze budgetul.

Contele Toroczkay accentuâză, că pa
triotismul nu constă în a-se vota tot ce 
doresce guvernul comun. In asemănare ou 
puterea economică a țării, problemele mari
nei de răsboih au trecut cu mult peste mă
sură.

Unii și alții au ridicat plângeri, oă 
tinerii maghiari sunt perseoutațl la mari
nă etc.

In răspunsul său, br. Spann a moti
vat și el oreditul cerut și a cp8 la fine, că 
pentru acum nu va spori contingentul ma
rinei, afară dăcă nu se va ivi necesitate 
inevitabilă.

După desbaterea specială creditul s’a 
votat și s’a esprimat încredere față cu con
ducerea resortului marinei de răsboiu.

*

Tot erl a ținut ședință și delegațiunea 
austriacă, luându-se spre desbatere prelimi
narul de budget pentru Bosnia și Herțe- 
govina. Din partea Cehilor a vorbit dele- 
_B.t''l Slama, oare a oriticat aspru politica 
ministrului de finanțe Kallay. S’a trecut 
apoi la desbaterea budgetului estra-ordinar 
pentru armată.

Din Bucovina.
(Două adunări. — Confiscarea „Deșteptării". — Sem

nele „împăcării"?)
„Deșteptarea*1 din Cernăuți, ce am pri

mit acjl, publică în frunte un articul, în 
oare între altele arată, că Luni 14 Maih n. 
s’a ținut în Cernăuți o adunare de alegă
tori, convocată nu de dirigența partidului, 
ci de singuratioii deputațl conservativi (îm- 
păcațl). „La adunarea acăsta — cjioe nu
mita foiă — au fost învitate mai ales per- 
sone, despre cari se scia înainte, că vor 
cjioe „amin“ la pacea încheiată de de
putațl".

In adunarea din 14 Maih s’a cetit și 
„pactul" încheiat cu guvernul, s’a votat o re- 
soluțiune și dat „vot de încredere" depu
taților împăoațl. Tot-odată s’a hotărît înfi
ințarea unei foi române guvernamentale.

După informațiunile, ce le are „Deș
teptarea", cei trei deputațl români, cari 
n’au subscris pactul (d-nii Dr. Țurcan, Dr. 
Flondor și Dr. Popoviol) n’au fost invitați 
la adunare; ei au fost trecuțl cu vederea, 
prin armare nu li-s’a dat posibilitatea de 
a-șl spune și ei cuventuk și de a arăta mo
tivele, pentru cari n’au voit să subsorie 
pactul.

Resoluțiunea, oe s’a luat în adunarea 
de Lunia trecută, este următdrea:

„Un număr mare de bărbați de în
credere ai partidului român, întruniți în- 
tr’o adunare în 14 1. c. a deliberat asupra 
tratărilor de înțelegere, ce s’au făcut de 
cătră cluburile unite ale deputaților români 
din camera din Viena și dieta țării ou gu
vernul local.

„După niece disouțiunl forte temei
nice asupra necesității și a foldselor pactului, 
s’a hotărît cu unanimitate de voturi, oă 
pactul încheiat să fiă bine primit corăspun- 
dend el intereselor poporului român.

„Poporul însuși se ține însă de-ocamdată 
în expectativă, pănă ce nu se vor da fapte, 
cari să probeze, că în înțelesul stipulațiunilor 
făcute se va țină cont despre îndreptăți- 
tele dorințe și aspirațiunl ale Românilor 
din Bucovina.

„Deputății pe de altă parte și-au re- 
servat pe terenul obiectiv deplina libertate 
a decisiunilor despre ținuta lor în oameră 
și dietă".

O a doua adunare s’a ținut Vineri 18 
Maiii tot în Cernăuți, fiind cercetată aprdpe 
esolusiv de elementele oportuniste.

*
Cum că br. Bourguignon nu se pdrtă 

ou gânduri sincere și curate față de Ro
mânii bucovineni, fiă ei împăcațl său ne- 
împăcațl, apare și din faptul, oă organele 
lui au confiscat ediția primă a „Deștep
tării" dela 20 Maiii, din simplul motiv, că 
a reprodus nisce voci din foile de dincolo, 
în cari se desvălia adevărata situațiă a 
Românilor din Bucovina. Ba prin „Buko- 
vinaer Post" face aspre imputări și ridioă 
chiar acusa trădării oontra numitei foi, 
pentru-că outăză, rogu-te, să retipărăscă 
sub titlul „Dela frați la frați" tot oe se 
scrie în (fiaristica română referitor la „îm
păcare".

Tot „Deșteptarea" ne arată un semn 
oât se pote de trist, cum înțelege guver
nul provincial „împăoarea" cu o parte din 
deputății români. Etă anume, ce cetim în 
numita foiă:

„Semnele împăoării se arată aouma. 
In comuna Mihalcea s’a isgonit (filele aces
tea din partea consiliului (sfatului) școlar 
al țării limba română din șoolă. înainte de 
câțl-va ani în numita oomună era numai 
limba română. Dămna Pulcheria de Bu- 
ohenthal, născută de Costin, a lăsat în tes
tamentul făout în 24 Ootomvre 1869 suma 
anuală de 150 fl. (300 corăne) din moșia 
d-sale, anume pentru șoolă și anume pen
tru limba română în școla din Mihaloea. La 
o sistemisara nouă a acelei școli au intro
dus însă domnii din consiliul școlar al țării 
și limba rutenă pe lângă cea română. Pre
sidents țării de pe atunci, contele Goes, a 
dat porunoă să se silesoă părinții, oa să-și 
înscrie copiii lor la limba rutănă, ceea-ce 
s’a și făcut. Cu multă rîvnă a lucrat la 
trăba aoăsta, pe lângă alții încă și părin
tele Zaharie Voronoa, după cum o adeve- 
resce și Sfinția Sa singur într’o scrisore ti
părită în N-rul 10 din > „Gazeta Buoovinei" 
dela 14 Februar 1894. Atunci era vorba, 
oă jumătate din copiii îmblătorl la școla 
din Mihalcea învață limba rusăscă. Astădl, 
după cinci ani, a pierit urma Românilor 
din Mihalcea. Limba română e dată afară 
din școlă și cea rusesoă e singura limbă 
stăpânitore. Aceste sunt rddele împăcării?? 
De ce nu și-au asigurat deputății satele și 
școlile române contra astor-fel de atacuri? 
Pentru cine va fi numit inspectorul școlar 
român, când nu vom mai avă școli ro
mâne ?“

Ajutorul de stat în diecesa Gherlei.
— 21 Maiii 1900.

Domnule Redactor! Pe cât am aflat 
din numărul de Duminecă al stimatului 
D-Vostră diar, pănă acum încă n’ați primit 
niol o informațiune despre modul, cum s’au 
distribuit faimosele ajutdre de stat în die- 
oesa Gherlei.

»•.

Fiind-că, deși nu fac parte din "cler, 
mi-a succes și mie a pune mâna pe o listă 
a „fericiților", cari au fost împărtășiți cu 
ajutore, îmi iau voiă a Vă comunica ur- 
mătorele informațiunl:

Nedreptatea și batjocura, ce s’a făcut 
în diecesa Gherlei cu împărțirea ajutdrelor 
întreoe și pe aceea, ce s’a făcut în arebi- 
diecesă. Aici s’au distribuit cevașl peste 
18,000 fl. Din acăstă sumă au fost împărtă
șiți — dintre mai bine de 510 preoți ai 
dieoesei, — numai 218 sub titlul: „ajuto
rarea preoților mai slab salarisați.*

Acesta a fost titlul, în faptă însă nor
ma după care s’au împărțit ajutorele n’a 
fost nici pe departe oonsiderarea, care din
tre preoți e mai slab salarisat și care nu; 
cu atât mai puțin nu s’au avut în vedere 
meritele și vrednioia, ci banii se pote efice, 
că s’au folosit aprâpe numai pentru pre- 
miarea celor lași și nemernici, cari prin 
lingușiri și umiliri scârbise au sciut să în
tre în grația slujbașilor unguresol, închi
nând acestora chiar și interesele sfinte ale 
bisericei, școlelor și poporului de sub păs
torirea lor.

S’au împărțit ajutore de câte 500, 
450, 300, 200, 100, 50, 40 și, în urmă, 
28 fl. Ajutorul de 500 fl. l’a primit unul, 
care din părinți de Jidovi botezați s’a făcut
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preot, a benchetuit pe la alegeri, a lăudat 
pe Petofi, șl-a schimbat numele din B. în P. 
etc. eto. și acum este în prooes cu popo
ranii săi. Etă, pe cine au găsit vrednic or
ganele guvernului să-l distingă cu ajutorul 
cel mai mare!!

Dintre cei eu sutele, sunt unii, cari 
nu s’au distins prin alte „merite41, decât că 
s’au arătat nepăsători față de școla lor con
fesională, lucrând pe sub mână pentru ridi
carea ștrflei de stat eto. Alții din cei împăr
tășiți se află în parochii bune, sunt omeni 
bogațl și fără nici un merit pentru biserică și 
popor, ba unii sunt forte slabi, până și es- 
cesivl.

Mulțl din cei mai de omeniă, omeni 
conscii de demnitatea lor și cu caracter, 
zeloși și cu purtare bună, fiind-că n’au lins 
tălpile notarilor și solgăbireilor, deși reco
mandați de Oonsistor ca vrednici de-a fi 
ajutorați, n’au primit nimic. Sunt și de 
aceia, cari de când s’a subtras așa cjisul 
ajutor împărătesc nu au primit nici un 
crucer.

Recomandarea și propunerea făcută 
de Consistor nu s’a luat în sima] modali
tatea împărțitei ajutârelor încă s’a dispus 
din partea ștăpânirei așa, că fiă-care preot 
împărtășit a trebuit să-și capete darul da- 
naic prin postă spre a-se dovedi, vedl 
Domne, că nu s’a reținut nici un crucer. 
Preoții, cari au primit „cinstea14, au fost 
avisațl înainte prin direg it or ii civili, că la 
propunerea lor au si primescă dela episcop 
suma asemnată.

Demoralisare ne mai pomenită! Unii 
din îngâmfații, cari au fost ajutorați, îșl 
bat joo de toți și de tote. Așa, de esemplu, 
oel cu 500fi. (Jidanul?) rîde în pumni tjicend : 
Am înșelat și pe Români și pe Unguri] altul 
se miră, cum de i-s’au dat lui 300 fl., decă 
nu oum-va pentru meritul diavolic, că nu 
a făout nimic pentru susținerea școlei con
fesionale etc. etc.

Sunt însă și preoți, pentru cari s’a 
potrivit darea ajutorului, însă aoeștia sunt 
puțini și pdte că și ei s’au străcurat numai 
din „greșâlă14.

N’am așteptat niel-odată ajutor dela 
dușman, der față de clerul nostru stăpâni
rea ungurâscă nici când nu și-a arătat duș
mănia într’un mod atât de barbar, cumșl-o 
arată prin acest miserabil mijloo de demo
ralisare.

Cronica externă.
Austro- Ungaria și Serbia. Din 

inoidentul întrevederii dela Berlin s’a ven
tilat mult în pressa europenă rolul, ce-i este 
reservat Austro-Ungariei în Balcani. Pressa 
din Balcani nu s’a ooupat pănă aoum cu 
cestiunea acesta. Pentru prima-oră vorbesce 
aoum organul oficios al guvernului sârbesc 
„Dnevni Lisztu, care soriind despre politica 
orientală a Austro-Ungariei, cjlce între 
altele:

„Germania vrâ tot-dâuna perirea Aus
triei, când dela Bismarck înedoe ea o îm
pinge mereu spre Balcani. Numai cât în
treprinderea acesta a Austriei va întâmpina 
tot-dâuna oposiția Turciei, Serbiei și Munte- 
negrului. Națiunea sârbâscă nu va permite 
nicl-odată, oa Austria să-și împlânte adânc pi
ciorul în Peninsula-balcanică. In afacerea 
acesta greșesc forte mult politicianii aus- 
triaol44.

Alegerile municipale din Prun
cia. Alaltăerl s’au îndeplinit în tâtă Fran- 
cia alegerile municipale fără nici un inci
dent. Republicanii au câștigat cu o mare 
victoria. Etă resultatele din oele 82 de de
partamente : 24.822 de municipalități sunt 
republicane, 8.519 monarchiste, 153 națio
naliste și 438 îndoidse. Republicanii câști- 
tigară 1004 municipalități. Numărul votu
rilor obținute de republicani este de 4 mi- 
lione și jumătate, voturile date monarohiș- 
tilor se urcă la 2 milione, âr naționaliștii 
au căpătat 170.000 de voturi.

Număroși consilieri munioipallau adre
sat președintelui Loubet și guvernului te
legrame arătând devotamentul și credința 
lor în politica de apărare republicană și 
de progres democratic și încrederea lor în 
minister, care va urma acâstă politică.

Turburările din Spania. Seim ce 
turburărl mari au fost săptămânile trecute 
în Spania din causa dărilor. Despre turbu
rările din Barcelona se dau următorele amă
nunte :

„In capitala Catalauniei s’au petrecut 
scene înfiorătore. Poporațiunea întrâgă așa- 
dicend, oomercianțl, industriași, muncitori, 
studențl, au dat espresiune în tot ohipul 
posibil urei lor contra guvernului. Stâlpii 
lămpilor de pe strade au fost răsturnați; 
șinele tramvaiului desoopciate și asupra 
guvernului și autorităților s’au aucjit oele 
mai sălbatice înjurături. Când gendarmeria 
voi să restabilescă ordinea, poporul nu nu
mai că a bombardat’o cu pietri, ci a des
cărcat asupra ei revolvere și pistdle. S’a 
produs o grozavă luptă pe strade. Turbu
rătorii au stricat pavagiul, au ridioat băn
cile și tot felul de obiecte și lucruri nu
mai ca să potă face baricade, după-care 
ascuncjându-se descărca arme asupra gen- 
darmeriei și miliției. Poporul, pușca asnpr„ 
miliției din tdte părțile, din case, de pe 
aooperișe și din poduri. Abia cu mare greu
tate i-a succes miliției să ocupe baricadele. 
Contra uneia din acestea, un locotenent a 
oomandat asalt, der când o ocupă un stu
dent l’a străpuns în spate c’un pumnal, așa 
că locotenentul rănit mortal cădu44.

Astfel de scene s’au întâmplat și în 
alte orașe ale Spaniei.

Sortea Armenilor. Din Constanti- 
nopol se telegrafâză, oă ambasadorul ru
sesc a atras atențiunea P6rtei asupra sor
ții tioălose a Armenilor din mai multe dis
tricte ale Anatolei și din sandjacul Seert, 
unde numeroși Armeni au trecut la isla
mism, pent-ru-ca să scape de dările grele. 
Ambasadorul accentueză tot-o dată, că după 
raportele consulare, în mai multe comune 
armenesol Curcjii teroriseză pe Armeni în 
măsură așa de mare, încât nenorooitele 
jertfe se pregătesc a emigra în Rusia.

SC1RILE DILEL.
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Fnndațiunea Universitară Carol I. 
Intru amintirea înființărei „Fundațiunei 
universitare Carol 1“ se va țină în preejiua 
serbării naționale de 10 Maiîi, la ora 1 p. 
m., sub președința d-lui ministru al cul
telor și instruoțiunei publice, o ședință so
lemnă, în care se va ceti darea de sâmă 
cătră augustul fundator despre mersul aces
tei instituțiunl pe eseroițiul anului espirat. 
Toți membrii Aoademiei Române și decanii 
facultăților vor fi învitațl la acâsta șe
dință.

' Peregrinarea la mormântul lui loan 
Brătianu și la Florica s’a făcut Dumineca 
trecută în modul obicinuit. Au luat parte 
un mare număr de membri ai partidului 
liberal și de ;prin județe la acest perigri- 
nagiu cu ocasiunea aniversării a noua dela 
mortea marelui patriot. M. S. Regele a 
trimis prin adjutant al Său Grațoschi, care 
l’a representat la procesiune, o coronă splen
didă cu inseripțiunea: „Regele — lui loan 
Brătianu14. La mormânt slujba religiosă a 
făcut’o P. S. S. Episcopul Dunării de jos 
încunjurat de mai mulțl preoți. Aci au 
rostit discursuri d-nii P. S. Aurelian și C. 
Sterea din Iași. In urmă clerul și nume
rosul publio s’a coborît pe oostă, unde s’a 
pus petra fundamentală a oapelei come
morative. Aci a vorbit d 1 D. A. Sturdza 
și a cetit actul comemorativ, care s’a pus 
în fundațiune, după-ce a fost semnat de 
toți cei presențl.

Sandalele Kneipp condamnate la 
Bistriță. „Bistritzer Ztg.44 spune, că pro
curorul orășenesc (fișcalul) Dr. Carl Lang, 
care face de mult cura lui Kneipp, șl-a 
atras o dojană aspră din partea fișpanului 
de-aoolo pentru-că la ședința oomisiunii de 
scontrare, presidată de fișpan, a apărut în 
sandale-Kneipp cu pioiorele gole. Dâr nu 
numai atât, ci Dr. Lang printr’un ordin 
dat de primarul la cererea fișpanului a fost 
oprit de a-se mai presenta cu astfel de 
încălțăminte, âr în cașul oontrar a fost 
amenințat cu prooederea disciplinară. — 
Curiosă închipuire, că prin presentarea în 

sandale-Kneipp în ofioiu s’ar detrage vacjei 
fișpănesol. Se pare însă, oă Dr. Lang, care 
fusese implioat și în afaoerea ou stegul 
ori cum s’ar presenta nu este bine văcjut 
de fișpanul oel atât de susceptibil din Bis
triță.

Bruma, ce oăduse în (jil0'6 trecute, 
a pricinuit, după cum ni-se sorie, însemnate 
pagube, mai ales la vii și pome, și pe la 
Tirimia mare din părțile Târgu-Mureșului.

Dar generos anonim. Sooietatea 
„Mileov44 de sub președința d-lui B. P. 
Hașdeu, sooietate al cărei scop este să 
ajute pe studenții basarabenl, a primit un 
dar anonim de 20,000 de lei.

Congresul literar și artistic inter
național se va țină în Paris de Luni 3 (15) 
Iulie, pănă Sâmbătă 8 (21) Iulie. Ședința 
de inaugurare va fi presidată de ministrul 
instrucțiunei publice al Franciei. Acest 
oongres al proprietății literare și artistice 
va fi patronat de 18 mari societăți literare 
și artistice, printre cari sunt: Asociațiunea 
literară și artistică internațională. Sooie
tatea autorilor și oompositorilor dramatici. 
Sooietatea bmenilor de litere, Sindicatul 
presei periodice, Societatea oompositorilor 
de musioă, Asociațiunea artiștilor pictori, 
sculptori, arohitecțî, gravori și desenatori 
eto. In comitetul organisator vor figura: 
Sardou, Masseult, Bonguereau, J. Oppert, 
Marcel Prâvost, J. Lesmina, Paul Ferrin, 
Gr. Ohnet, E. Pessard, eto. In timpul con
gresului și după, vor fi : reoepțiunl oficiale, 
representațiunl teatrale, excursiunl etc. Sori- 
itorii și artiștii români, cari ar dori să ia 
parte la congres, se pot adresa dela ora 
4 la 5 la cancelaria Atheneului, din Bu- 
curescl, cari se însărcineză de a-le înlesni 
admiterea și a le da tote deslușirile tre- 
buinciose.

Despre răpirea din Galați se ra- 
portâză următârele amănunte mai nouă : 
D-l Victor Drăgan a trimis pe d-ș6ra Mi- 
hăilceanu, pe care a fost răpit’o, ârășl la 
familia sa. Se pare, că lupta oe s’a înoins 
între d-l Drăgan și d-ra Mihăilceanu a 
fost forte seriosă, căci eroul aventurai are 
numărose sgărieturl în față și e silit a sta 
în casă. Birjarul Costea și frații Baroiu, 
cari au dat concursul lor, au fost arestați. 
AoeștI compliol să fi declarat, oă d-șâra 
soia de două săptămâni, oă va fi furată. 
Parchetul a oonstatat însă, oă d-șorâ Mi- 
hăiloeanu n’a adresat nicl-odată scrisori 
d-lui Drăgan. E dovedit acum, oă d- 
Drăgan preda unui diacon cu numele Băi- 
șanu sorisorile pentru d-șora Mihăilceanu. 
Diaconul le reținea însă și răspundea lui 
Drăgan în numele d-șorei. Băisanu 'era 
principalul vinovat. El a înșelat pe advo
catul Drăgan, că d-ș6ra Mihăilceanu oon- 
simte la o asemenea răpire. Acum diaconul 
Băisanu s’a ascuns și nu i-se mai pote da 
de urmă. Adv. Drăgan e pe picior liber. 
Inetrucțiunea se continuă.

Logodnă. D-l Alesandru A. JHoldovan, 
absolvent de teologiă (din Blașifi), s’a lo
godit în 20 Maiîi n. c. ou d-ra Paulina 
Chercsteș, fiica d-lui Ioan Cheresteș din V.- 
Sântiona.

Nou dial’. Numărul diarelor cotidiane 
din BucurescI erășl s’a înmulțit cu unul. 
Dilele acestea a apărut „Patriotul*, & cărui 
redaotor-șef este d-l Const. C. Bacalbașa.

Țarul se va duce în August, ca să 
asiste la marile manevre ale trupelor ru- 
sesol. In Septemvre și Octomvre el se va 
duce la vâtiătâre iu Polonia; după vâuă- 
târea curții regale, el se va duce la 
Livadia. In ăst an părechia imperială rusă 
nu se va duce la Darmstadt. Eventuala 
visită a Țarului la Paris ar trebui să-o 
facă în Iunie sâu Iulie; nu s’a luat pănă 
acum nici o hotărîre.

Mesuri pentru pungașii dela es- 
posițiă. Înainte de deschiderea esposiț’ei, 
parlamentul frances a stabilit un nou tarif 
pentru pungași. Fiind-că era 'de prevădut, 
că de odată cu lumea cea mare se vor 
aduna la Paris și mulțl pungași, s’a hotărît 
a se da pentru aceștia drept medaliă dela 
esposițiă câte 10 ani temniță, în cas dâcă 

pe cale judecătoresoă s’ar constata, că au 
mai fost pedepsit pentru pungășit. De 
cumva n’au mai fost pedepsiți și acum 
se pedepsesc pentru prima oră, primesc 
numai cinci ani. Săptămâna trecută a fost 
prins „domnul44 John Vartier, oa primul 
pungaș dela esposiție. L’a ajuns năpasta 
tocmai când se afla cu mâna în buzunarul 
altuia. Find-oă n’a mai fost pedepsit, va 
primi numai cinci ani temniță.

Boia de oclil a Reginei Victoria. 
Din Londra se anunță, oă boia de ochi de 
care pătimesee de mult regina Angliei, s’a 
agravat în măsură așa de mare, încât me
dicii au declarat, oă e incurabilă. Oohilarii 
vinețl-închișl, ce-i portă regina de mult 
timp, nu-i mai folosesc nimio. Regina tre- 
bue să se rețină dela orl-ce lucru, oare 
cere vr’o opintire, și de aoeea niol scriso- 
sorile, niol telegramele, nu le citesee însăși, 
ci prin alții. Reginei i-s’a interzis a mai 
scrie ceva, afară de iscălirea numelui.

Pianino. Un escelent pianino, forte 
puțin usat și ca și nou, se vinde din 
causă de strămutare. Strada castelului 26, 
etagiul I.

paroch gr.

ai clasei II
12 corone

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat următdrele eon- 
tribuirl:

a) Dela d-l Elie Popovicl 
or. în Șebeșel 10 cor.

b) Dela mai mulțl elevi 
gimn. prin d-l prof. D. Luoan 
08 bani.

c) Pe Usta nr. 251 (colectant d-l Ni- 
colae Florescu proprietar în Ighiu) cu totul 
43 corone, și anume: Dl Grigorie Mezei 
(Ighiu) 10 cor. (anual), Fondul biser. gr. or. 
[ghiu 20 oor., Nioolae Florescu 10 oor., 
Iocan (?) Georgiu 1 cor., Sava Mitru 1 cor., 
Andronie Buolerzan 1 cor.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șcdlelor.

Procesiunea religiosă de Dumi
necă, făcută în BucurescI spre a mulțu
mi ceriului pentru frumosa recoltă, a fost 
mărâță. De dimineță o viuă mișcare se vedâ 
pe principalele strade ale Capitalei. Afară 
de mulțimea, care așteptă să sărute sfintele 
ic6ne ale Prea sfintei Feoidre erau numă
rose șiruri de elevi și eleve ale școlelor.

La orele 8 Mitropolitul Primat, asis
tat de toți Episcopii, de înaltul cler al Mi
tropoliei, și de număroși preoți, începe ser
viciul divin, după terminarea căruia se for- 
mâză un cortegii!, oare în frunte cu octo
genarul Mitropolit plecă spre șosea.

Tn capul cortegiului se află elevii liceu
lui Sf. Sava, apoi ai liceului Lazăr, ai li
ceului Clinciîi și Popa, ai institutului Sohe- 
wi-tz, scâla de comerciu, gimnasul Șincai, 
liceul Mihaiîi Vitezu, Cantemir, școla nor
mală de învățători, scola normală de in
stitutori, toți cu drapele, corurile statului 
vin apoi preoții bisericilor diferite purtând 
sfintele icone în aur și argint și împodo
bite cu flori. Restul cortegiului e imens.

De abia se începe scoborîrea dâlulai 
Mitropoliei, îd sunetul clopotelor tuturor 
bisericelor, și mulțimea rupe lanțul 'gen- 
darmilor și pătrunde în oortegiîi, care a 
pornit la orele 9. Atâta mulțime înșiruită 
pe trotuare și desfășurată pe strade arareori 
a văcjut Bucurescii.

La orele cortegiul de abia a
putut percurge drumul pănă la Palatul Re
gal. Pe tot paroursul, elevii și elevele șc6- 
lelor au bătut pe trecători cu flori și bu
chete, Mitropolitul Primat a primit în vâr
ful sfintei sale cârje o flore așa cj'să de 
cartof, care a rămas fixată pănă la șosea.

Când cortegiul ajunge la Palatul Re
gal, totl se uitau cum Regina și Principesa 
Maria, la o ferâstră, și Regele și Prinoipele 
Ferdinand, la altă ferestră, priveau falnica 
și piosa procesiune. Familia regală, fu sa
lutată cu Ura!

Cu aceeași încetinelă, împosanta pro
cesiune îșl ia drumul spre șosea. GendarmI 
călări, din distanță în distanță încep să 
facă ordinea.

Pornind cu trăsurile pe Bulevardul 
Colței, Regele, Principele Ferdinand și dră
gălașul Principe Carol cu mare suită sosesc 
la rondul I la orele Îl1/,. Tot în acest 
timp sosesc acolo și d-nii miniștri general 
Mânu, C. Dissăscu, I. Grădișteanu dim
preună cu mai mulțl înalțl funcționari și 
notabilități.

Regele și Principele Ferdinand aștâptă 
sosirea cortegiului, care nu întârflie. Primul 
steg al lioeului Sf. Sava apare.Elevii aces
tui liceu salută pe suveran și pe Principele
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Ferdinand cu strigăte de ura. Urmâză apoi 
saluturile celorlalți elevi ai liceelor, în or
dinea în care i-am anunțat.

Sosind Mitropolitul Primat și înal
tul oier, Regele se îndreptă spre chioșcul 
destinat serviciului divin. Micul Principe 
Carol sărută mâna Mitropolitului Primat.

0 nouă rugăciune se săverșesce în 
pavilionul rondului I, frumos îmbrăcat în 
verdâță și ramuri de tei. M. S. Regele as
cultă sfânta rugăciune în genunchi.

După terminarea rugăciunilor ca Dum
nezeu să aibă grijă de țâră, precum a avut 
și pănă aoum, publicul înoepe se se îm- 
prăscie.

Regele, Principele Ferdinand, micul 
principe Carol, Mitropolitul Primat, miniștrii 
și înaltii demnitari ai Statului se depărtâză 
cu trăsurile. Procesiunea a luat sfârșit la 
orele 12y2 din fii.

Rgsboiul din' Africa sudică.
Pe di ce merge se apropie tot mai 

mult actul final din tragedia luptei pentru 
libertate și neatârnare a Burilor.

Telegramele din urmă anunță, că gu
vernul din Transvaal vrâ sâ pășâscă cu 
nouă condiții de paoesică se fao tote pre
gătirile pentru a-se încheia ostilitățile. Eroi
cul popor al Burilor, care mai bine de 7 
luni a purtat o luptă inegală și care cu 
totă puținătatea lui numerică a stors ad- 
mirațiunea lumei prin fapte de eroism, — 
a obosit și el în acâstă luptă titanică și 
îșl vede acum cu oohii începutul sfîrșitului.

Statul Oranje nu mai pâte fi mântuit; 
pe basa „dreptului** de cucerire, Englesii 
vor pune mâna pe el, și dâcă lucrurile nu 
vor lua încurend alt curs, ei vor întră și 
în Transvaal, ca să-l supună și pe acesta.

In fața aoestei colosale primejdii pe 
mulțl dintre Buri i-au ouprins frica și gân
dul de a-se pleca în fața destinului începe 
acum să stăpânâscă chiar și sufletele ace
lor comandanți eroi, cari luptaseră atât de 
neînfricațî împotriva dușmanului. Așa se 
dice, ca generalul De Wett, care a făcut 
atâtea supărări Englesilor, s’ar fi deois a 
tracta cu Roberts despre capitularea lui sub 
anumite condițiunî.

Singur bătrânul Kruger a rămas pănă 
acuma neînfrânt. El a dat de scire gene- 
ralissimului engles, că e gata a încheia pace 
pe lângă anumite condițiunî cinstite, cari 
În3ă de nu se vor împlini, va arunca în aer 
■minele dela Johannesburg și pentru pagubele 
causate declină dela sine orl-ce răspundere. 
Cu mijlocul acesta, ultimul și cel mai des
perat, voesce Kruger să determine pe En- 
glesl a nu subjuga total Transvaalul și a 
lăsa'cât de cât Burilor libertatea de care 
s’au bucurat pănă acum. La minele dela 
.Johannesburg^sunt în cea mare parte inte
resate Europa și America. Se va vede în
curend, dâcă aceste continente vor inter
veni pentru pace înainte de ce Kruger îșl 
va împlini promisiunea.

Etă acum telegramele din urmă:
Pretoria, 20 Maiu. Președintele Kril- 

ger a înounosciințat pe consulii străini, că 
Burii vor apira Johannesburg și că nu ia 
răspunderea pentru pagubele eventuale în 
persone și avere. Președintele a mai făcut 
cunoscut consulilor, că a oferit lui Roberts 
schimbarea prisonierilor

New-York, 20 Maiu. Din Lourenzo- 
Marqueze i-se anunță lui „New-York He
rald11, că guvernul transvaalian a decis în 
18 1. o. să aviseze oficial pe lord Roberts, 
oă doresce încheierea răsboiului și să-i câră 
oruțarea personelor din Oapland și Natal, 
cari luptă cu Burii. Dâcă Englesii nu vor 
primi aceste condițiunî, atunci minele din 
Johannesburg ror fi aruncate în aer și pustiite.

Londra, 20 Maiîî. Buller anunță din 
New-Castle: Generalul Glery s’a dus în In- 
gogo, âr generalul Dundonald în Laingsneck. 
Am ajuns aprope ariergarda inimicului. Am 
prins câțl-va Buri și am luat ca pradă câ- 
te-va cară.

Washington, 20 Maiu. Misiunea bură 
a fost visitată afil de un număr mare de 
persâne. Primire oficială n’a fost. Misiunea 
sperâză, că Luni va primi audiență la pre
ședintele Mac-Kinley. Fiscber crede, că 
credinționalele, oe le posedă, sunt suficiente 
pentru a mijloci bunele servicii ale guver
nului american în favorea păcii. America 
• e singura țâră, care pote să mijlocâscă pacea.

Mesnri în contra beuturilor 
spirtuâse.

In Francia 42,000 de societăți lucreză 
pentru stirpirea beției. Președinte al socie
tăților este generalul Galiâoi, guvernorul 
din Madagascar. La stăruința acestuia mi
nistrul de răeboiîi al Franciei a oprit a-se 
vinde în cantinele casarmelor orl-oe bău
tură spirtuosă. încă înainte de acâstă oprire 
generală, comandantul garnisânei Paris, 
Brugâre, a dat ordinul, după care în can
tine nu era permis a-se vinde rachiu îna
inte de dejun; apoi regimentul X de in
fanteria fu cu totul oprit dela consumul de 
beuturl spirtuose. Succesele dobândite ou 
aceste încercări au contribuit la introdu
cerea oprirei generale de a-se mai vinde 
orl-ce fel de beuturl spirtuose prin can
tine.

Resultatele acestor măsuri nu pot să 
laude îndeajuns corpul oficeresc, care a 
premers cu esemplul. Ostașii s’au obicinuit 
curând ou noul metod de trăiri, în loc de 
rachiu iau bere, oiocoladă, dâr maicusâmă 
lapte și vin oald.

Asemenea măsuri radicale s’au luat nu 
numai în Francia, ci și în Belgia încă la 
1886, când generalul Pontus, ministrul de 
răsboiii de-atuncl, a intercjis a-se vinde ra
chiu în cantine; cantinele armatei englese 
înoă din 1840 nu vând rachiu; de-aseme- 
nea a făcut și președintele Grant în Sta- 
tele-Unite. In Elveția încă în 10 Martie 
1896 s’a dat ordin ofîcerilor, ca să golâscă 
ploscile acelor ostași, în cari află rachiu.

In cantinele casarmelor armatei ro
mâne de-asemenea e interdis rachiul. In 
Rusia numai în anul acesta a dat și archi- 
ducele Vladimir, oomandantul orașului St.- 
Petersburg, o asemenea poruncă.

Fiind-că e vorba de oantine, vom 
adauge încă, că în Francia s’au organisat 
cantinele în 1830. La început au oăpătat 
dreptul de-a vinde mâncare și beutură os
tașilor spălătoresele regimentului; în 1875 
cei ce țineau cantine au fost însărcinați și 
cu provederea deplină cu mânoare a sub- 
oficerilor, astfel pe încetul cantinele au de
venit în urmă adevărate cârciume, ai căror 
antreprenori mai întot-dâuna au ajuns să-și 
potă cumpăra case proprii.

Convocări.
Reuniunea învtyătorâscă gr. cat. „Ma

riana*, despărțământul II, îșl va ținâ adu
narea generală ordinară la 3 Iunie st. n. a. 
c. în localitatea școlei confes. gr. cat. din 
comunitatea Maieru, la care învită cu totă 
stima a lua parte atât D-nii membrii, cât 
și on. public interesat de causa instrucțiu- 
nei publice.

Programa: 1. Membrii reuniunei la 
8 ore a. m. va asistă în corpore la servi
ciul divin din biserică. 2. Deschiderea șe
dinței prin președinte. 3. Apelul nominal. 
4. Esmiterea comisiunilor: a) critisătore, b) 
pentru înscrierea de membrii noi, e) pentru 
verificarea protocolului. 5. Ținerea a lor 
trei prelegeri practice de câte 1/2 oră: a) 
în clasa I din învățământul intuitiv Pru
nul. b) In clasa II seeț. IlI-a din Grama- 
tioă: Verbul cu personele și timpurile prin- 
oipale. o) In clasa III secț. I—II din Isto
ria patriei: St. Ladislau și prima espedi- 
țiune cruciată.

Prelegerile practice se vor ținâ prin 
învățătorii claselor respective.

6. Cetirea disertațiunilor anunțate 
presidiului. 7. Raportul comisiunilor esmise 
sub p. 4. lit: a b și c. 8. Pertractarea 
propunerilor insinuate Presidiului. 9. Sta- 
torirea locului și timpului pentru adunarea 
viitore. 10. Restaurarea biroului reuniunei 
filiale. 11. închiderea ședinței.

Dela Presidiul Reuniunei învăț, gr. 
oat. „Mariana** desp. II.

Rodna-veche, în 15 Maiă 1900.
Silvestru Mureșian, Ni col au Mureșian,

președinte, învăț, gr. cat. notar, înv.

Dedre-ce societatea română de diletanțî 
„Progresul*, din cause neprevedute nu și-a 
putut ținâ adunarea generală convocată pe 
13 Maiii 1900. — prin acâsta să provocă 
din nou adunarea generală pe 3 Iunie st. 
n. 1900, la care sunt poftiți a lua parte 
toți membrii, precum și alți binevoitori ai 
acestei corporațiunl.

Obiectele: 1. Deschiderea ședinței și 
încassarea taxelor. 2. Constatarea membrilor 
presențl îndreptățiți la vot. 3. Alegerea 

comisiunilor. 4. Raportul și rațiocinul co
mitetului. 5. Censurarea raportului și a ra- 
tiociniului. 6. Propuneri diverse. 7. Consti
tuirea pe un nou period pe trei ani. 8. în
chiderea ședinței.

Făgăraș, 20 Maid 1900.
Dr. Ion Turcu, Ion Berescu,

preș. secretar.

Literatură.
„Familia*, organ beletristic-literar 

cu ilustrațiunl din Oradea-mare. Anul 
XXXVI. Redactor: Iosif Vulcan. Nr. 19 
dela 7 (20) Maifi conține : Carmen Sylva : 
lehovah (urmare); Iubita lui Iancu, de Si
min ; Cântec din bătrâni, de Ios. Stanca; 
De dincolo de mormânt, de N. Rădulesou- 
Niger; Credințe poporale despre ursitori, 
adunate din Bihor de Christian N. Țapu ; 
Moravuri de sb. (Lipova); Literatură; 
Teatru; Musică; Biserică și școlă; Ce e 
nou. Sub rubricele din urmă se cuprind 
mai multe soiri și variațiunl. In text se 
află și ilustrațiunl. Abonamentul: pe an 
16 cor., pe V2 an 8 cor., pe 3 luni 4 cor. 
Pentru România 20 lei anual.

*
„Moda Ilustrată* aduoe în numă

rul său ultim pe lângă multe și variate 
ilustrațiunl de modă, un tipar gratuit, care 
represintă de astă-dată o jupă în cute, forte 
practică și oare probabil, că va ave o du
rată mai îndelungată în modă.

*
A apărut în Paris în „Biblioteca Is

toriei Contimporane1* a editorului Felix 
Aloan Uistoire dela JRoumanie con- 
temporaine par Frâdâric Damă. — Divi
sions de l’ouvrage: I. Le Protectorat (1822 
—1856). II. L’Union (1856-1866). — III, 
Le Prince âtranger (1866—1876). IV. L’in- 
dâpendance(1876—1881). —V. Le Royaume 
de Roumanie (1881 — 1900). — Prețul 7 
franci. Se vinde în BucurescI, la Socec et. Cie, 
21. Calea Victoriei.

VMiETATE.

O profetesă. Din Paris se scrie ur- 
mătorele: Renumita gîcitore din palmă, 
d-na de Thebes, care s’a reîntors fidele aoes- 
tea din Roma, unde a fost chemată de pă- 
rechia regală italiană, atrage ârășl aten
țiunea generală. Dama acâsta, o nepotă a 
tînărului Alexandru Dumas, este cea mai 
renumită în Paris, ea profețesee âmenilor 
din palmă trecutul și viitorul. Când prÎD- 
oipii străini, marii duci rusesol și membrii 
claselor înalte englese merg la Paris, ei 
nici când nu întârc .a a-se abate și pe la 
dânsa. Dela o personă înaltă, care avu 
ocasiune fiilele aceste să cerceteze pe dama 
acâsta interesantă, se dau următorele îm
părtășiri :

Profetâsa are o loouință elegantă în 
Avenue Wagram Nr. 29, aranjată cu cele 
mai mitice lucruri. Visitatorii întră întâiă 
într’un salon, apoi în cabinetul de consul
tația. In salon pe tote mobilele se află 
mâni îmbrăcate în gips, sâu de gips și po
leite ou bronz, mâni mai mici, fine și deli- 
oate și mai mari bădărănâse. Sub un 
olopot de stiolă am văfiut modelul manilor 
lui Alexandru Dumas, tînărul; pe o masă 
stetea mâna mare a lui Alexandru Dumas, 
bătrânul, ou nisoe degete forte ascuțite, și 
o mână mică și fină, oea a mamei lui Dumas.

— „Asta, îmi fiise d-na Thebes, este 
mâna fetei unui îngrijitor de casă, bețiv, 
din causa oăruia fata a părăsit casa pă- 
rintâscă. Vefil oât e de gingașă, plină și 
frumosă acâstă mână, și cum se încruoi- 
șâză liniile ei. Ea însemnă fantasiă, pute
rea imaginațiunii, idealism. Și în adevăr 
acâstă fiică a îngrijitorului a murit, ca 
principesă**.

In oabinetul de consultația totul e un 
mister. Perdelele sunt trase; pe o masă 
de lângă părete arde o lampă duplă și 
zarea luminii aruncă pe covorul roșu de 
peluche o lumină intensivă. Sub acâstă 
lampă multe mâni delioate au fost puse 
esaminării profetesei.

In acestă odaie, d’un parfum propriu, 
șâde d-na Thebes cu oohii săi mari scru
tători într’un scaun cu brățare, îmbrăcată 
în negru, cu mănuși lungi svediene, apă

rând aevea os oeva sibyllio. Ea îmi spuse, 
că cele mai multe femei, cari o ceroetâză, 
o întrâbă de sortea copiilor lor, său de 
eventuala văduviă, unele și de necredința 
bărbaților; cei mai mulțl bărbați întrâbă, 
că ce suooes vor ave în afacerile între
prinse; tinerii despre viitorul lor, artiștii 
aprope fiă-care întrâbă, că vor deveni ei 
renumițl? D9 un timp încoce, fiise dâmna 
Thebes, la oei mai mulțl tineri între 20— 
30 ani se arată nisce semne despre un 
răsboiîî amenințător; aceste semne se ob
servă nu numai pe palmele Francesilor, ci 
și la individl de alte naționalități, de unde 
se conchide la un răsboiQ. mare general. 
D-na Thebes ml-a mai povestit și alte 
multe lucruri, pe cari însă "nu le pot co
munica aici.

Londra, 21 Maiu. După informa
ția lui „Daily Express11, la adresa lui 
Salisbury a sosit o telegramă dela 
președintele Kruger, în care acesta 
face propuneri de pace.

Londra, 21 Maiu. Din Kroon- 
stad se vestesce, că comandantul 
De Wett a oferit lordului Robei ts 
capitularea lui, dâcă cei 1000 de 
omeni, pe cari îi conduce, vor fi lă- 
sați se mergă în pace la ale lor. 
Lord Roberts a respuns cerend capi
tulare necondiționată.

— Cu data de eri lord Roberts 
anunță, că ria căpetat încă raport ofi
cial despre liberarea Mafekingului.

Lorenzo-fcrqueze, 21 Maifi. In 
17 1. c. Englesii au prins tdte forțele 
bure din jur de Mafeking. In aceeași 
c|i Englesii au ocupat Klerksdorp.

09 0 % Hi gfc. S IC.
Două scaune lordului. Foi englese 

istoriseso următorul cas amusant, oe s’a 
petrecut dilele trecute cu un bărbat de 
stat engles, surcelul unei vechi familii no
bile din Anglia. Lordul avea o afacere la 
unul din prelații londonesl, la oare se și 
anunțase înainte. Cu tâta-că visita era anun
țată, lordul a trebuit să aștepte mult timp 
pănă-ce a putut să între.

— Poftesce și ocupă loc, fiise prela
tul. Caută-țl un scaun.... și prelatul ceti 
mai departe o sorisore.

Lordul aștepta cât așteptă, dâr la 
urmă pierfiendu-șl răbdarea fiise :

— Așa se vede, oă prea sfinția ta nu 
soie, oă eu sunt lordul X....

— Cum așa? Atunci poftesee și-ți 
caută două scaune! răspunse prelatul ce
tind mai departe scrisârea.

Albine purtătâre de scrisori. De 
cât-va timp un Engles crescător de albine, 
se încercă a-șl deprinde albinele -ou dusul 
scrisorilor; el vrâ să înlocuâscă porujnbeii 
călători prin albine călătore. Da fapt al
binele au înțelegerea de-a se sci îndrepta 
în drum, într’un grad înalt, înțelegere prin 
care se disting porumbeii călători. Precum 
e sciut, albinele pot să-și găsâscă drumul 
spre stup după depărtări mari. Nimic mai 
simplu, așa crede Englesul nostru, decât 
să-i atârni o sorisore micro fotografiată și 
apoi s’o lași să shore spre oasă. Biuroul 
technic de patentă a lui Richard Liiders 
din Golitz observă în privința acâsta: Cea 
mai sigură va fi posta acâsta, cu cât po
rumbeii călători în drumul lor pot fârte 
iute ajunge în manile dușmanilor sâu să fie 
prinși de păsări răpitore, în timp ce miti
tica albină ajunge la o țintă îndepărtată, 
nevăfiută și neîmpedeoată.

Testamentul unei americane. Etă 
de sigur un ce forte interesant: Avend o 
groză teribilă de a ru fi înmormântată de 
vie, americana în cestiune a pus în contract 
următorea clausă: „înainte ea corpul meu 
să fie înmormântat, cer a se face autopsia, 
să se scotă inima și crierul, sâu de nu să 
se tragă câte două glonțe în inimă și crier, 
cer prietinului care se va afla lângă patul 
meu să-mi facă acest serviciu în momentul 
când voi muri**.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
dim SSrașov, 

se pot procura următorele cărți:

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 

. bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețim spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vânclare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
Din „Istoria legii nouHf valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașiti Dr. Vec
tor Szmigelslii, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiii ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tinertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod11, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei", „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire11; 
„Nascerea înainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiii 
a Pascilor11 ; „Dela cea dintâiu pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor11 ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor11.
— Tomul 11 e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină11; „Testamentul 
lui Mesia11; „Getsemani11; „Osândirea lui 
Isus"; „Calea Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf]. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), âr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericâscă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșiamti, Brașov.

Scrieri economice.
Tot dela Tipografia „A. Mureșianu" 

se mai pot procura și esemplare din par
tea I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală11, 524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia" seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
(cor., cu posta rec. 8 cor. 50 bâmp

Pentru economii (le vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Carpați. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori oui 
îl cere. „Zootetinia^ este partea a treia din 
„Manual de agricultură^ al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techuia11 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.

„Cartea Plugarilor^ seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noifi, lucrarea pământului, sămănături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acestă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viieri, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso

țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Cu posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de loan E. 
Negruțiu, profesor în Blașiii. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 or. porto).

Vivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ira- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

„Preotul din JNoienP, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acâstă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Cursul Ia bursa din Viena.
• Din 21 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.15
Renta de corone ung. 4%. . . . 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 159.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25
Renta de argint austr.......................... 97.65
Renta de hârtie austr............................ 97.25
Renta de aur austr...........................116.—
LosurI din 1860.................................. 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 728.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 723.75
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale ..............................118.25
London vista.....................................242.42’/2
Paris vista.......................................... 96.27'/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.75
Note italiene.......................................90.45

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.

19.02 Vând.
18.80 Vând.
19.20 Vând.
11.30 Vend.

19.06
18.90
19.28
11.40

Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vând. 101.—

Stabilimentul
de hydroterapie 

dela băile de abur ale Eforiei 
s’a deschis. “W

Informațiuni și prospecte se pot 
lua dela
957.4—Administratorul băilor.

A NUN CIORI 

(mwțtai și redăm®) 

sunt a se adresa subscrisei
admiiraisir'atâuni. In cașul pu* 
feSicâriii unui anuraciu mai mult 
de adafă se face scădemânt, 
care cresee cu câft publicaF©® 
s® face mai de maalfe-ori.

Admi istr. «Gazetei Trans."

Sz. 267—1900,
bvâgrh.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsâgi vegrehajto az 1831 6vi LX. t. cz. 102 §-aa er- 

telmeben ezennel kOzhirrâ teszi, hogy a zerneati kir. jârâsbirbsâg 1899 
6vi Ip. 628/3 szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Lemânyi Jen6 brasBbi 
ligyved âltal kepvisek Grozea Mikl63 6-tohâni lakos javâra Popa Alt. 
Niculae 6s târsai 6 tohâni lakdsok ellen 100 korona s jAr. erejeig 1900 
evi âprilis h<5 26 ân foganatositott kielâgitesi vegrehajtâs uțjân lefoglalt 
ea 1086 koronâra becsîilt kOvetkezâ iugosâgok u. m.: bivalyok, <5kr6k, 
azena, hâzi botorok »tb. nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a zerneati kir. jârâsbirbsâg 1900. evi V. 69/2. 
szâmu vegzese folytân 100 kor. — fii. tbkekovetelbs, ennek 1898. evi 
Oktbber ho 3-ik napjâtâl jârb 8°/0 kamatai ea eddig oaazeaen 104 kor. 
10 filerben birbilag mâr megâllapitott kOltsegek erejeig O-Tohâuban 
Csismâs Nicolae ea Muacan I. George hâzâban leendb eszkozlâsâre 1900. 
evi Junius ho l-so napjănak delelott I I orâja hatâridoul kituzetik ea ahhoz 
a venni azândâkozbk oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett 
ingbsâgok az 1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. § sa ârtelmeben kesz- 
penzfizetes mellett, a legtobbet igerbnek szukebg eseten becsâron aiul 
is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendfi ingoaâgokat mâsok is le âs felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârvereB az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ertelmâben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten, 1900 6vi Mâjus t>.6 17-ik napjân.
Huszăr Vilmos

969.1 — 1 kir. birosâgi vâgrehajtâ.

730 âs 744—1900.
tlkvi. s/.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. tbrvenyszek, mint tlknyvi hatbsâg, kOzhirro teszi, 

hogy az „Albina" takarâk ea hitel intâzet brassoi fioktelepe âs Enescu 
Joșii vegrehajtatdnak Balca Bucur Juon es neje vegrehajtâst szenvedbk 
elleni 550 frt. es 230 frt. tdke-kovetelâs es jârulâkai irânti vegrehajtâsi 
iigyeben a brassdi kir. torvenyazâk (a zernesti kir. jârâsbirbsâg) teriile- 
tân lev6 Szohodol kozseg hatârân fekvO a szohodoli 51. szâmu tjkvben 
A f a. 264, 265, 266, 267, 270/1, 272/3, 263/1 hrsz. egesz ingatlanra 
1028 koronâban, az A f a. 268, 269 hrsz. egesz ingatlanra 50 koroDâ- 
ban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, es 
pedig a 268, 269 hrsz. ingatlanokra csupân Enescu Josif vâgrehajtato 
erdekâben ugy, hogy ha nevezett az ârverestdl bârmi okbbl elâllana, 
az ârverâsen ezen ingatlanok kivetelevel, csupân a 264, 265, 266, 267, 
270/1, 272/3 es 263/1 hrsz. ingatlanok bocsâttatnak ârveres alâ âs hogy 
a fennebb megjelOlt ingatlanokra az 1900. evi junius ho 2-ik napjăn d, 
e. 9 orakor Szohodol kozseg hâzânâl megtartandd nyilvâuos ârveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron albi ia eladatui fognak.

Brass 6, 1900 evi februâr hâ 17-en.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg.

Dr. GRUNFELD, 
970.1—1 egyesbiro.

PlocarBa si sosirea trenărilor h stat reg. nas. în Brasol
Valabil d’ra 1 Mia îi st. n.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la âra 7’48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la ora 10’26 min. sâra. (Arad)

Dela Brașov Ia Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

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

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5T4 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 

(ars legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 3’20 min. noptea.

IL Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
IH. Trenul de pers, la ora 3-15 m. p. m.

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

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.
III. Tr. mixt, la ora 9’30 min. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyim.es:
I. Trenul de pers, la âra 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la âra 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3 15 min. p. m.

WW" „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremsas Nepoții.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5’7 m. dim,
II. Trenul de persone la âra 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușifi la o. 2’9 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 10’25 min. sâra.

Dela Bucnresci Ja Brașov:
I. Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la âra 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. sera.
V. Tren de pers, la âra 2.10 min. p. m. 

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

I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georgî, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-G-yimes).

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

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

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

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sâra.

Dela Ciuc-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sâra
V. Tr. mixt la ora 10’04 min. sâra. 

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Gyim.es

