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Deschiderea delegațiunilor.
Alaltăerî s’au întrunit delega- 

țiunile, de astă-dată în Budapesta. 
Ele s’au întrunit anul acesta iute și 
de grabă, cu tote că încă nu s’au 
împlinit patru luni dela sesiunea tre
cută a delegațiunilor.

Graba acâsta îșl are căușele sale 
nu atât în situațiunea esterioră, cât 
mai mult în încurcăturile interiore, 
carî, după cum seim, erau p’aci se 
facă cu neputință adunarea acestor 
corpuri representative eșite din or- 
ganisația dualistă a monarchiei.

Prevăcjbnd, că luptele interne 
nu vor înceta curând și că prin ur
mare ar pută fi încă, în urma lor 
compromisă și instituțiunea delegațiu
nilor, guvernul comun în înțelegere 
cu guvernele din Peșta și din Viena, 
a hotărît se asigure de cu vreme 
trebuințele monarchiei în ce pri- 
vesce cheltuelile comune, prin cari 
se potă face destul și angajamente
lor luate în concertul alianței pute
rilor centrale.

Erl s’au deschis solemnei dele- 
gațiunile, fiind primite, ca de obi- 
ceib 1a. palat de Majestatea Sa. Mai 
întâiu a primit delegațiunea aus
triacă, âr după aceea pe cea un
gară. La vorbirile președinților, Ma
jestatea Sa a răspuns de astă-dată în 
termini fbrte scurți.

In răspunsul seu monarchul 
arată, că în situațiunea monarchiei 
nu s’a făcut dela ultima sesiune în- 
ebee nici o schimbare. Accentuâză, 
că cu ocasiunea visitei, ce a făcut’o 
împăratului Germaniei cplele tre
cute, s’au dovedit din nou în mod 
înălțător relațiunile intime, ce esistă 
între aliații monarchiei și că aceste 
îșl află îmbucurătorea întregire în 
escelentele raporturi cu celelalte pu
teri. Gu deosebire accentuâză mo
narchul, că se continuă înțelegerea 
cu Rusia privitor la cestiunile din 
orientul european. Crede deci, că 
pacea va fi și în viitor asigurată.

In ce privesce trebuințele ad
ministrației de resboiu în anul acesta, 
monarchul cjice, că ele au fost sta
bilite în cerbul cel mai restrîns al 
necesităților. Cu tâte acestea preli
minarul budgetului arată o , sporire 
a cheltuelilor de 19.3 milione co
rone, o sumă care este — credem 
destul de mare — în împrejurările 
economice de astăfli.

Este deci cu atât mai surprin- 
flător, cum o fâiă oficiâsă vră să li- 
niștescă pe contribuabilii din mo- 
narchiă arătându-șl mulțămirea, că 
nu s’au adeverit veștile, ce se lăți
seră, că ministrul de resboiu va cere 
trei-decl său chiar și mai multe mi- 
liăne. Și face tot odată o impresiune 
comică, că în unele din aceste foi 
se mai sulevăză în favorul bieților 
contribuabili și împrejurarea, că acum 
budgetul e alcătuit în corone și nu 
în florini — ceea-ce face, ca posi- 
țiile budgetului se fiă îndoit de mari', 
dăr numai la părere, pănă ce se vor 
deda omenii cu socotela în co
rone.

Sumele preliminate se refer la 
trebuințele curente ale armatei. Des

pre provederea artileriei cu tunuri 
nouă nu e vorba în budget. Inova 
țiunile se refer la o îmbunătățire a 
institutelor de educațiune și de în
vățământ militare. Școla de resboiu 
se reorganisâză și se înființâză un 
curs pentru inginerii militari. Numă
rul medicilor militari se va îmulți. 
Pentru fortificări se cer două mi- 
liăne corâne; pentru încercările de 
a crea un nou sistem de tunuri s’a 
preliminat unu și jumătate miliăne. 
Pentru construirea unei corăbii de 
resboiu se cere prima rată. Pentru 
pusei cu munițiune, întărirea locu
rilor fortificate cu tunuri nouă și 
procurarea de praf fără fum pentru 
tunuri cer șâpte milione cinci sute 
de mii corone, și alte posițiunl mai 
mărunte.

Din tâte părțile se asigură der, 
că nimic estra-ordinar nu se cere 
pentru anul 1901, că astfel de pre- 
tensiunl sunt reservate anilor viitori, 
de es : urcarea contingentului re
cruților, îmulțirea cadrelor și pro
vederea artileriei cu tunuri nouă, 
care, se asigură, este urgent recla
mată.

Așa-dâr popârele monarchiei 
pot fi pentru un moment pe pace, 
căci pretensiunile estra-ordinare pen
tru scopuri militare, s’au amânat 
pentru anii viitori.

Ce se face într’aceea, pentru ca 
poporele acestea, dela care se pretind 
mereu tot nouă jertfe, să fiă și în 
stare de a-le presta, cel puțin cu o 
relativă ușurință, și să se bucure de 
situația înfioritore, fără de care cu
rând vor trebui se îmbrâncâscă sub 
povara sarcinelor. Și pote fi vorba 
de stări înfloritâre la poporele, cari 
nu se bucură de deplină libertate și 
egală îndreptățire și sunt asfixiate 
de atmosfera nedreptățirilor și asu
pririlor?

Dăr delegațiunile nici n’au me
nirea de a-se ocupa cu aceste ces- 
tiuni grave de esistență pentru po- 
pore și monarchiă, ci menirea lor 
este numai de-a vota la cheltueli 
curente și nouă, apui vină, ce va 
veni.

Dela congregația din Lugoș. Iiltă 
propunerea oomisiunei permanente, oare a 
fost primită de marea majoritate a adu
nării comitatense din Lugoș și prin care 
s’a respins propunerea d-lui C. Bredioeanu:

„Legea de naționalitate art, 44 din 
1868 stabilesce, oă conform prinoipiilor 
fundamentale ale constituțiunei, toți cetă
țenii Ungariei formăză în privința politică 
națiunea ungară unitară. Acestă stabilire 
legală esehide, ca în Ungaria oetățenii unei 
rasse său naționalități să se grupeze sepa
rat într’o comuniune pe acestă basă de 
rassă seu naționalitate. Din propunerea d-lni 
Brediceanu reese însă invederat tendința, 
ca în detrimentul egemoniei naționale un
gare, prevădute în art. 44 din 1868, să fiă 
știrbită unitatea statului ungar. Comitatul 
Caraș-Severinului și-a ținut tot-dăuna de a 
sa datoriă să soutesoă interesele tuturor ce
tățenilor de pe teritoriul său fără deosebire 
de confesiune și naționalitate. De aceea în 
consciința acestei datorii și din respect că- 
tră lege propunem a se trece la ordinea 

cjilei peste propunerea făcută de d-1 Bre- 
dioeanu**.

Este prea caracteristic acest non plus 
ulița de sofistăriă șovinistă jidano-maghiară, 
decât să mai aibă lipsă de esplicare.

Ajutorul de stat in diecesa Lu- 
goșuluî. Ministrul ung. de culte și instruc
țiune publică a liberat pentru dieoesa Lu- 
goșului suma de 18,839 fl. ea întregire a 
venitelor preoților pe an. 1899. Ca basă 
de împărțire, după cum comunică „Unirea11 
din BlașiO, s’a primit propunerea făoută de 
Consistor, care cu puține especțiunl a în
tregit venitele preoților teologi la 550 fl., 
6r al moraliștilor la 300 fl. Venitele s’au 
socotit după fasiunea pentru conscrierea 
congruei. Condițiunea de a-se vidima chi
tanțele de cătră organele administrative 
civile, s’a omis și s’a făcut conoesiunea, ca 
sumele destinate preoților, cari într’aoeea 
ar fi răposat, să Le pdtă ridica ereefii lor 
legali și să nu mai fiă lipsă în fiă-care cas 
a-se înainta oerere specială la ministru. 
Banii s’au și trimis tuturor preoților de-a 
dreptul, ca și în anul trecut, subtrăgendu-se 
însă 2°/0 în favorul fondului menit pentru 
ajutorarea văduvilor și orfanilor și a fon
dului preoților deficiențl.

Delegațiunile.
Sâmbătă în 12 Maid n. atât delega- 

țiunea austriacă, cât și delegațiunea ungară 
au ținut ședințe. Delegațiunea austriacă a 
ales de președinte pe oavalerul Jaworski, 
oea ungară pe D. Szdagyi.

Președintele delegațiunei austriace des
chizând ședința, a făout amintire despre 
visita dela Berlin a Majestății Sale monar- 
ohului, care a fost „un eveniment de mare 
însemnătate1*, S’a dat și cu acâsta prilej de 
a-se consolida tripla alianță pentru susține
rea păoii, oăcl pacea este — efi3® Jaworski 
— condiția fundamentală a bunăstării po- 
porelor și statelor; ea e necesară pentru 
progresul cultural și material. Este lipsă 
însă și de pacea interioră, pe care o doresc 
cu toții.

S’au ales apoi vicepreședintele și se- 
oretarii, apoi s’a cetit raportul ministeriilor 
comune. După acâsta președintele a amintit 
cu oăldurose cuvinte despre mdrtea dele
gatului Nioolau Durnba.

— Delegațiunea ungară a fost des
chisă prin vorbirea președintelui Szilagyi. 
El a dis, că politica urmată de guvernul 
comun, oonform voinței Majestății Sale, a 
câștigat aprobarea deplină a delegației reg- 
nioolare maghiare. Scopul acestei politice 
este susținerea păcii, , âr drept mijloc îi 
servesce tripla alianță. Călătoria monar- 
chului la Berlin a umplut pe Maghiari de 
sinoeră bucuriă.

După oetirea hârtiilor presentate, mi
nistru comun de finanțe Beniamin Kallay a 
presentat proiectul de budget comun. S’au 
ales apoi sub-comisiunile și s’a făcut cu
noscut, oă pe a doua <R 13 Maiil, delega
țiunea va fi deschisă solemnei prin mesa- 
giul monarchului.

Acâsta s’a și făcut erl, âr astăc}!, Luni, 
ministru-comun de esterue îșl va ceti es- 
punerea asupra situațiunei esteriore, cum 
se face de obioeiă în fiă-care an.

Budgetul couiubi.
Suma întregă a budgetului pe 1901, 

ce s’a presentat delegațiunilor, este de 
362,854,411 corone, mai mult cu 19,694,064 
corone ca în anul trecut. Acest spor Iu 
cheltueli va fi folosit în cea mai mare 
parte de ministeriul de răsboitt. La sporirea 
acesta este a-se mai adauge suma de 
3,431,000 corone pe sâma marinei de răs- 
boifi, și alte 25,000 corone, cerute de am
basada austro-ungară din Paris pentru es- 
posițiă. Așa-dâr miniștri comuni cer cu 
23,150,064 corâne mai mult ca în anul 
precedent.

Budgetul, împărțit după posiții, dă ur- 
mătorele c'fre: cheltueli, ordinare 322,497,028 
cor., sumă, oe se împarte astfel: ministeriul 
de esterne 10,530,784 o., armata 278,649,953 
c., marina de răsboiă 28,741,660 o., minis
teriul de finanțe 4,260,609 o., oomisia de 
control '314,022. — Cheltueli estra-ordinare 
40,357,393 o., din cari pentru armată 
25,168,528 c., marina de răsboifi 13,969,160 
c. și ministrul de finanțe 11,400 cor. Aoo- 
perirea este de 5,819,705, care subtrăgen
du-se din oheltuilele totale, avem cheltueli 
totale, fără credit suplementar, 357,034,706 
corone. Din suma acesta subtrăgându-se 
venitele vămilor de graniță, rămâne suma 
necesară de 231,995,457 corâne. Din suma 
aoâsta pe Ungaria cade 79,806,437 cor. și 
21 bani.

împăratul Wilhelm II și regele 
Carol.

In numărul seu de Sâmbătă 29 Apri
lie st. v. „Aderbrul1* din BucurescI vorbesce 
despre relațiunile României cu Berlinul. 
Acest cj’ar crede a sci, că aceste relațiunl 
s’au răcit și ou tote sforțările Regelui 
Carol, atitudinea împăratului Wilhelm a 
fost tot-dâuna nepăsătore, ba chiar ostilă 
României. Aduce ca probă visita dela Pesta. 
Ca răspuns la manifestația ostilă a împă
ratului Germaniei, — elice — Regele Ca
rol nu s’ar fi dus la Berlin cu ocasiunea 
ultimelor festivități, din care causă împă
ratul Wilhelm, ca să-l pedepsâsoă, a apărut 
la represențația de gală în oostum de ge
neral unguresc, însoțit numai de moșteni
torul Italiei.

Petersburgul a mirosit chilipirul și âtăj 
pe Țar grăbit de a întârce visita Regelui 
Carol; de aoi o apropiere de Rusia și schim
barea politicei esterne a României împo
triva triplei alianțe.

*

Luând notiță de acâstă scire de sen- 
sațiune a „Adevărului1*, „un diplomat11 face 
în „România Jitnău, între altele, următâ- 
rele observări:

Wilhelm II ca bun politic, urmărind 
cucerirea economioă și culturală a Orien
tului, vede, oă înflorirea Germaniei în Orient 
atârnă de susținerea întregității Turciei.

Dăr mănținerea statului quo în Orient 
este imposibilă fără ajutorul României, care 
are peste 250,000 omeni și o admirabilă 
artileriă, lucru deoisiv într’un eventual răs- 
boiîa; apoi are apărările naturale Dunărea 
și Carpații, ceea-ce faoe ca armata română 
să-și încinoiâscă valorea.

România e dăr un faotor, cu care 
trebue contat, vrâi nu vrâi. De aceea ar fi 
fost neesplioabil din partea lui Wilhelm II, 
dâoă într’adevăr atitudinea sa ar fi fost 
ostilă față cu România.

Niol odată relațiile române ou Berli
nul n’au încetat de a fi cordiale. Wilhelm 
are pentru Regele Carol o mare admira- 
țiune și Bulow, Hohenhole și alții laudă 
România și o arată ea element de ordine 
și de stabilitate în Orient.

Visita lui Wilhelm II la Festa — dioe 
mai departe „diplomatul11 „Rom. June11 — 
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a fost un act de politeță și de recunosoință 
pentru concursul, ce l’a dat Andrassy la 
crearea alianței.

De atunci ambasadorul imperiului 
habsburgic la Berlin, este tot-dâuna un 
Ungur.

împăratul Francisc Iosif a fost primit la 
Berlin și în calitate de rege al Ungariei. 
Berlinul, sciind cât de fuduli și suscepti
bili sunt Ungurii, și-a pavoazat stradele 
ou stegurl uuguresel, âr Wilhelm II și-ar 
fi îmbrăcat de ocasiă uniforma de general 
unguresc, nu numai de curtoasiă, oi mai 
mult pentru a accentua uniunea între ar
matele triplei și cea ungurescă (?).

Dâoă regele Oarol n’a pleoat la Berlin 
— flice — causa a fost, că n’a voit ca 
prin mergerea sa și a regelui Italiei 
să devină prea drastică demonstrația, ce 
s’ar fi făcut la Berlin împotriva „agitațiilor 
rusescl". Aceste agitații le-au înțeles cei 
doi șefi de stat major, austriac și german, 
când au amintit în toastele lor de o „ac
țiune a înlăturării păcii".

De aceea regele Italiei și regele Ca
rol, prietinul triplei, ar fi preferit a nu 
merge personal la Berlin și a trimite pe 
principii moștenitori să-i represente acolo.

In fine, în ce privesoe visita Țarului, 
„diplomatul" dice, că, dâcă ea se va face, 
nu este determinată de refusul regelui de 
a merge la Berlin, oi este răspunsul la 
visita regelui Carol la Petersburg.

Der acâsta visită nu pote să însemne 
o apropiere de Rusia, și prin urmare o 
schimbare a politicei esterne.

Școlele poporale din archidiecesa 
română gr. or.

Din raportul general al senatului sool. 
adresat Sinodului arohidiecesan din acest 
an, reproducem următorea parte, care pri
vesoe starea scâlelor poporale:

a) Copii de șctilă. In anul 1898/99 nu
mărul copiilor obligați a frecuenta școla 
a fost:

Dela 6—12 ani: copii 39,043, copile 
34,746, suma 73,789 ; dela 12—15 ani: copii 
15,960, copile 14,837 — suma 30,797.

Au cercetat școla în semestrul I: dela 
6—12 ani: copii 29,005, copile 21,843 — 
suma 50,848; dela 12 — 15 ani; copii 8,359 
oopile 7,639 — suma 15,998.

Au cercetat școla în semestrul II: 
Dela 6 — 12 ani: copii 27,262, copile 20,243 
suma 47,505 dela 12—15 ani: copii 7,495, 
copile 7,009 — suma 14, 504.

Suma tuturor copiilor obligați a cer
ceta școla a fost 104,586.

Suma tuturor copiilor, cari au freouen- 
tat școla în semestrul I a fost 66,846 seu 
68%, suma tuturor copiilor, cari au frecu- 
entat școla în semestrul al II a fost 62,009, 
seu 64°/o*

V) Adjustarea scâlelor. Edificii proprii 
școlare sunt arătate în 691 comune biseri- 
cescl, închiriate în 101, ou totul sunt edi- 
fioii școlare în 792 comune bisericescl. Din
tre aoeste sunt indicate ca corăspuncjătâre 
599 și necorăspuncjătdre 193.

Grădini de pomărit sunt arătate în 
510 comune biserioescl, dintre cari 328 
oultivate și 182 neoultivate.

In comparare cu anul trecut se arată 
o descțescere destul de considerabilă în 
special la numărul copiilor obligați a cer
ceta școla; acâsta după totă probabilitatea 
provine însă din morburi mai dese epide
mice ivite între copii în anii corăspun- 
dătorl.

O îmbunătățire favorabilă se pote ob
serva la edificiile școlare, unde numărul sco- 
lelor indicate ca corăspuncjâtdre a crescut, 
âră a celor necorăspundătore a soădut față 
cu anul trecut. Aceeași proporție se pote 
constata și la grădinele de pomărit ale co
munelor bisericescl din arehidiecesă. Deși 
îmbunătățirile nu sunt așa mari, după cum 
s’ar pute aștepta, dâr să sperăm, că ou 
timpul se vor regula și astfel ne vom afla 
pe viitor în plăcuta posițiă de a arăta mai 
multe îmbunătățiri favorabile.

c) Averea șctilelor. Nemișeătâre : edificii, 
păm. fi. 1.140,413,92 Mișcătore : bani,hârtii de 
val. etc. 271,739.90*/2 suma fl. 1,421,144.82’/2

In comparare cu anul trecut cu fl. 
1,403, 252’50*/2 se arată o crescere de fl. 
17,892.32 y2.

Venitul total al școlelor face suma de 
210,384 fl. 66 cr., față de anul trecut cu 
156,827 fl. 22 cr. se arată o crescere de 
53,557.88.

d) Salariile învițtâorescl. Salariile în- 
vățătorescl în anul 1898/99 dau suma de 
fl. 260,987.75. Salariile aceste provin:
1. Din mijlooele biseric. . . fl. 56,317,80
2. Dela comuna politică . . „ 35,917.—
3. Dela popor prin oontr. . . „ 145,953,90
4. Din victuals . .
5. Din cantorat . .
6. Dela arehidiecesă
7. Cuincuenalil . .
8. RemunerațiunI de

* 71 15,307,85
• * * 71 2.001.20
* * * 71 3 300,—
• • • V 1,200.—

director. „ 990.-
Suma fl. 260,987.75

Revoltă în Spania.
In Spania situațiunea este fârte gravă. 

De când Spania a pierdut Cuba și Porto- 
rioo, insulele Filipine și Caroline, țâra a 
ajuns în mare crisă financiară. I-au secat 
tote venitele, ce le avea din colonii și co- 
merciul pe mare ’i s’a întrerupt de-odată.

Guvernul Silvela, în carefaoe parte ou 
ministru de finanțe Villaverde, ca să-și ajute 
în acâsta situațiune grea, a prescris impo- 
site mari asupra fabricelor, industriașilor și 
oomercianților, adecă asupra poporațiunei 
dela orașe, pentru-ca să acopere cumva de- 
fioitele. Măsura acâsta a iritat nespus de 
mult pe fabricanți, oomercianțl și indus
triași, ei s’au constituit într’o Uniune națio 
nală și au protestat oontra impositelor. 
Guvernul însă n’a cedat și urmarea a fost, 
că uniunea a provooat poporul să nu plă- 
tâscă dările. Comeroianții, ba chiar și bă
canii și-au înohis prăvăliile, în teatre nu 

se mai dau representații și poporul mani- 
festeză pe strade. Acâ3ta s’a petrecut la în
ceput numai în Madrid.

Acum însă spiritul de oposițiă și de 
sedițiune a isbucnit cu forță elementară în 
Catalonia, Valencia și Andalusia. La 10 
Maiu în Barcelona și Sevilla a isbuonit o 
revoltă formală. Poporul înfuriat a ridioat 
baricade și a pușcat asupra gendarmilor din 
tâte părțile. Ministrul de interne Dato a 
trebuit să fugă din-Barcelona, l’au alungat 
studenții, ba în Tarrassa l’au huiduit chiar 
cu pietrii. In Sevilla poporul a bombardat 
cu pietrii casarma soldaților.

Despre evenimentele cjilelor din urmă 
se telegrafâză din Madrid, oă în urma iri- 
tațiunei poporului în Valencia și Seoilla 
s’a proclamat starea de asediu. In Va
lencia și Barcelona revolta a degenerat în 
adevărată resoâlă. In 11 Maiu s’au dat pe 
stradă ciocniri sâugerose, căci revoltații ri
dicară baricade. Trupele au închis stradele 
și în Barcelona au fost silite să descarce 
arma asupra poporului. In Catalonia s’a 
intercjis apariția (Țârelor.

O telegramă, ce o primesce din Ma
drid „Voss. Ztg." spune, că o parte a flo
tei de răsboiu a fost trimisă la Barcelona. 
Comandantul pieții de acolo, a provocat pe 
episcopul să interzică vestirea revoltei de 
pe amvon.

In amintirea lui George Lazar. 
Am amintit cu altă ocasiune, oă în cȚua 
de Sânt-Georgiu s’a celebrat în biserica 
din Avrig un parastas în amintirea ferici
tului George Lazar. Cântările funebrele 
dela parastas le-a esaoutat corul teologilor 
din Sibiiu. Concertul și petrecerea, ce s’au 
dat în săra aceleeașl dile, după cum i-se ra
portezi „Tel. Rom." au reușit cât se pâte 
de bine. Corul celor 12 tineri teologi a 
încântat publicul și a produs deosebită 
mulțumire prin cântările sale frumose și 
bine esecutate. Clericii A. Ludu și E. 
Tărohilă de-asemenea s’au distins, cel din- 
tâiîi ca basist, al doilea ca flautist, fiind 
viu aplaudați. A urmat la fine o petrecere 
animată.

Esundări în Bihor. Comitatul Bi
horului a fost încercat de-o mare nenoro
cire. In urma ploilor mari din clilele tre
cute, au esundat rîurile Crișul-repede și 
Berettyo. Cursul rîului din urmă nu este 
regulat dela Salard pănă lâ Măghita și 
esundând repede a inundat hotarăle oomu- 
nelor Fărnaș, Mărghita, Csokay, Sâniob, 
Poklostelke, Sărsig, Csanalos, Vameșlaza, 
Abrani, Monospetri, Kiraly și hotarăle al
tor comune mai mici. Curentul de apă a 
năvălit asupra țarinelor și a pustiit sămă- 
năturile, așa că 8—10,000 jugăre de pă
mânt stau sub apă.

DistincțiunI. M. S. Regele Carol a 
decorat cu ordinal „ Steaua României'1, în gra
dul de ofițer, pe d-1 baron Riohthofen Fer
nando, consilier de Stat al M. S. Impera- 
ului Wilhelm și profesor la Universitatea 
din Berlin. Apoi a acordat aceeași decora- 
ține, tot în gradul de ofițer, d-lui Oscar 
Berthon deputat frances, Georg Kolmm 
oăpitan în retragere și secretar al socie
tății geografice din Berlin, Ludwig Frede- 
derichsen secretar al societății geografice 
din Hamburg și Amante Bruto șef de sec
țiune la ministerul instrucțiunei publice al 
Italiei. — Ordinul „Steaua României în gra
dul de comandor a fost conferit d-lui pro
fesor Dr. Enrico Galuppi dela Universitatea 
din Roma și consilier de Stat al M. S. 
Regelui Umberto. S’a mai conferit ordinul 
„Cortina României1 în gradul de cavaler 
d-lor Dr. Amante Maniu, din Roma și pu
blicistului italian Paulicci.

Nou canonic la Lugoș. Din Lugoș 
se comunică soirea, că Majestatea Sa a nu
mit pe d-1 protopop al Bogșei Mihai Gianu, 
oanonio în capitlul diecesei Lugoșului,

Monarchul în Budapesta. Alaltăerl 
a sosit Majestatea Sa monarchul în Buda
pesta cu trenul special al curții.

Jidanii pentru legea lor. O soire 
interesantă și forte caracteristică în felul 
său se comunică din Oradea-mare, care ne 
arată forte clar, cum sciu Jidanii din sta
tul ungar să-și apere legea lor. înainte cu 
câte-va cjile s’a întâmplat, oă rabinul orto
dox Fîichs avu să depună jurământ într’o 
anumită cestiune înaintea judecătoriei de 
cerc. Rabinul, provocându-se la religia sa, 
declară, că nu va jura, decât numai cu pă
lăria pe cap, pe când judele pretinse, casă 
depună jurământul cu capul descoperit. 
Fiind-că Fuchs n'a vrut sti cedeze, judele l’a 
pedepsit cu o amendă de 500 cor. Rabinul 
a înaintat recurs contra sentinței. Mai ca- 
raoteristio este faptul, oă imediat după 
acâstă întâmplare, Jidanii ortodocși, după 
cum li-se raportâză foilor budapestane, 
s’au pus în mișcare și au hotărît, ca 
printr’o deputațiune monstră să înainteze 
ministrului de justițiă un protest cu două 
mii de subscrieri, prin care vor cere „sa
tisfacția pentru procederea lătemuttire a jude
lui11. Desvoltarea, ce o va lua aoâstă ces
tiune în viitor, e urmărită cu mult interes. 
Se pote însă prevede, că triumful va fi pe 
partea Jidanilor, căci dâră ei sunt „popo
rul cel ales".

Recolta rapiței în România. Anul 
acesta, ca nicl-odată, s’au făcut cele mai 
multe sămănăturl de rapiță în țâră. S’au 
sămănat 262.246 hectare. Acâstă abondență 
de sămănăturl se datoresoe faptului, că în 
tâmna treoută sămânța de rapiță era forte 
eftină, pe când cea de grâu forte soumpă. 
Norocul cel mare al agricultorilor, constă

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

(2)

Nationalism.J

— Urmare. —
Social-demoorația e oontra împărțirii 

omenimii în naționalități; ea numesce na
ționalismul o barbariă, un fenomen con
tra naturii, și nu vrea să scie, decât de 
societatea omenâscă fără colore națională, 
și în oare să nu se distingă, decât om 
și om.

Deci, în afară ridioarea hotarelor din
tre state și națiuni, âr înăuntru egalitate 
perfeotă și socială și politică între toți lo
cuitorii unei țări, fără deosebire de națiune. 
Prin urmare egalitate, om și om, idei uma
nitare: âtă ce ni-se cântă de sooial-demo- 
orația! Ce doctrină dâr mai frumâsă, mai 
sublimă și mai capabilă de a mișca spiri
tele, mai ales cele juvenile, deoât acâsta!

Dâr să ne întrebăm: este posibilă 
realisarea acestei doetrine? Nu este ea o 
simplă utopiă?

Voiă înoerca să arăt, în cele ce ur- 
meză, că cosmopolitismul este o doctrină 

înșelătore, și oă este fârte periculosă mai 
cu semă pentru națiunile mici, cum de 
pildă suntem noi.

Omenii de pe tâtă suprafața pămân
tului sunt împărțițl în rasse și naționalități 
bine deosebite între ele din tote punctele 
de vedere. Acesta face, oă orl-ce om tre- 
bue să facă parte dintr’o națiune âre-oare; 
er om, care să nu fi având nici o naționa
litate, nu ne închipuim măcar, că pote 
esista. Odată ce e oine-va om, trebue cu 
necesitate să fiă seu Nâmț, său Tătar, său 
Turo, seu Român, orl-ce în fine, dâr de o 
naționalitate âre-care.

Er dâcă am admite, ca să fiă în lume 
om și om, cum cere cosmopolitismul, 
atunci ar trebui ârășl cu necesitate să ră
mână pe tot globul pământesc o singură 
națiune. Și ca să se întâmple acâsta, ar 
trebui, ca o singură națiune să ajungă a 
învinge și a desnaționalisa pe tote cele
lalte. Dâr cum fiă-care națiune ține cu atâta 
înverșunare la esistența ei, nu ar fi dre 
absurd a ne înohipui măoar, oă tdtc, chiar 
cele mai mari și mai puternice, cari îșl 
dispută acjl domnia lumii, vor ajunge a fi 
înghițite de una singură dintre ele? Ne
greșit, vor dispărâ multe naționalități mici 

și slabe — mai ales când se vor lua după 
doctrina social-democrației — înghițindu-se 
de cele tari, după oum dispar și indivizii 
slabi în lupta pentru esistență ; dâr princi
piul naționalismului nu va dispărâ, deoât 
dor atunol, când se va stinge întrâga omo
nime de pe pământ. Și dre de ce? Peutrucă 
naționalismul este opera a însă-șl naturei, 
după cum ne vom încerca să dovedim.

Intr’adevăr, cine "altul, decât natura 
a împărțit omenimea în rasse și naționali
tăți? Cine a pus între popdre munți și 
ape? Cine a dat fiă-cărei națiuni tipul său 
etnic, limba, caraoterul, și în fine, tot ce 
oonstitue individualitatea unui popor? 
Natura.

Acâstă deosebire naturală a omenimii 
în grupe de popore, este consecința unei 
mari legi, de care depinde evoluția între
gului univers: legea integrării și a diferen- 
țiării. Pentru-ca să fac înțelâsă acâstă lege, 
să-mi dațl voiă să aduc câte-va esemple:

Deosebitele corpuri cerescl, ce com
pun sistemul nostru planetar, sciința ne 
spune, că la început formau o singură 
massă unitară, din care ele s’au desprins 
rând pe rând, întocmind acele sfere lumi- 

nose, ce împodobesc așa de frumos oerul. 
Deși fiă-oare din aoeste corpuri îșl duce 
isolat traiul în spațiul, ce a xioupat, ele însă 
nu înoetâză un singur moment de a se 
atrage unul oătră altul, formând astfel unul 
și același sistem. In atracțiunea dintre cor
purile cerescl, e legea integrării, in isolare 
vedem diferențiarea. Tot asemenea în regnul 
animal: la basă găsim animale, la oarl 
tote organele se oonfundă într’o massă in
formă. Cu oât urcăm însă scara animală, 
cu atât organele încep a-se diferenția, pen- 
tru-oa să dea animalului o viață mai de
plină și mai completă. Fiă-care organ îșl 
are rolul său, am putâ (jioe, ohiar viața 
sa, der în același timp tâte stau îu legă
tură, închegând organismul animalului. Și 
aici deci în organism se realisâză integra
rea, âr în organe diferențiarea.

Der omenimea ce-i alta, deoât un 
uriaș organism, ale cărui deosebite organe 
sunt popârele, națiunile? Legea integrării 
și a diferențiării îșl esercită lucrarea și 
aici, întoomai ca și în esemplele de mai 
sus. Anume în omenime e integrarea; în 
națiuni diferențiarea. Și deci cum se armo- 
nisâză deosebitele corpuri cerescl față cu 
sistemul întreg și deosebitele organe față 
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însă în faptul, că au căcjut ploi la timp și 
în abundență, așa înoât sămănăturile n’au 
suferit întru nimic. Venerarea rapiței din 
recolta viitore a început încă de pe tim
pul iernei. S’au făout angajamente pentru 
40.000.000 lei. Prețul a început dela 70 de 
lei chila și s’a urcat păuă la 88 de lei.Ra- 
pița produsă anul aoesta în România va 
avâ căutare mare și pe piețele comerciale 
din străinătate. Țările, carî îșl făceau pro- 
visiunile necesare de rapiță din In iii, vor 
căuta rapița produsă în România, deore-ce 
recolta din Indii este cu totul compromisă.

Cununia. Din Năsăud ni-se anunță 
cununia d-nei Valeria Tanco n. Pavelea cu 
d-1 Aurelia I. de Balint. — Felioitările nos- 
tre c&ldurose !

La secția Bacău a Ligei culturale 
a ținut erl 30 Aprilie v. D-na Neli Cornea 
■o conferență despre „â.rtă și patriotism14 în 
sala palatului municipal. Venitul s’a des
tinat pentru sporirea fondului milionului 
Ligei.

Fabrică de conserve. „Transsyiva- 
niau, fabrică pentru valorisarea și prelu
crarea de pome și legume, oe are a se în
ființa în Deva, va țină adunarea generală 
■de constituire în 20 Maiîî st. n. 1900 în 
Deva la 3 ore p. m. în sala de ședințe a 
comitatului.

Duel. Intre d-1 Dr. Teodor Popescu 
•adv. în Arad și d-1 Dr. George Popa pre
tor în Boroș-Sebeș a fost un duel cu pis
tolul, din care amândoi au scăpat neatinși 
de glonț. Causa duelului au fost nisce po- 
lemii diaristice purtate în foile din Sibiiu 
•și Arad.

Măsuri în contra ciumei. D. Dr. 
-Obregia, directorul general al serviciului 
■sanitar superior din România, imediat oe 
■s’a anunțat, că la Smyrna s’a ivit un cas 
■de ciumă, a luat măsurile necesare, tele- 
grafând medicilor porturilor instruoțiunl re
lative la observațiunea vapbrelor și pasa
gerilor. In portul Constanța nu se primesce 
nici un vapor său pasager, precum și măr
furi în contra cărora ar pută exista bănuell, 
că sunt suspecte. Tdte acestea sunt trimise 
la Sulina, unde se află zona de observa- 
țiune și unde sunt lazaretele și oarantinele. 
■Consiliul sanitar superior a fost convocat 
pentru a decide și asupra altor măsuri 
preventive. După cât se spune le va hotărî 
o oarantină pentru vapdrele și provenien
țele din părțile suspeote. Carantina se va 
face la Sulina. — Soirile primite la minis
terul afacerilor străine asupra cașului sus- 
peot dela Smyrna arată, oă a fost un cas 
de pestă asiatică. Se aștâptă resultatul eșa
ntionului bacteriologic. Guvernul otoman a 
.stabilit oarantina pentru vapbrele și pro
veniențele din părțile suspecte.

Maial. Tinerimea școlară dela gim- 
•nasiul superior fundațional din Năsăud în- 

cu organismul întreg, tot asemenea se ar- 
■monisâză poporele față cu omenirea.

Der credeți 6re d.-v., că numai în 
omenime esistă acâstă împărțire în grupe de 
dndivicjl, cari urmăresc viața lor aparte în 
-armonia universală? Ia coborîți-vă în lu
mea animală chiar pe trepte mult mai jos, 
decât omul, și priviți, de esemplu, acea 
minunată întocmire de viață socială a al
binelor. Negreșit, veți vedâ cum aceste 
inteligente insecte îșl îndeplinesc rostul 

-vieții lor după aceleași legi, ca și societă
țile omenescl. In adevăr, ele trăesc unele 
da altele, nu se amestecă, deși trăesc 
în comun, nu se duo unele în stupul al 

'tora, ci fiă-care la comunitatea sa cu o mi-’ 
nunată pricepere, ca și cum ar avă eon

■ sciința națiunii, din care face parte.
Diferențiarea, cum vedem, îu tote lu- 

mrurile din natură constitue un progres ;
■ și deci și diferențiarea omenimii în națio
nalități este o lege a progresului omenimii. 
De aceea der contopirea naționalităților în- 
tr’una singură, cum învață cosmopolitis
mul, ar însemna reîntdreerea lumii înapoi 
la timpurile primitive, oând în adevăr esista 

• om și om, cum esistă de esemplu, lup și 
dup, urs și urs etc. 

vită la Maialul, ce se va arangia în Nă
săud, Duminecă, în 27 Maiti st. n. 1900 în 
grădina gimnasială, âr în cas de timp ne- 
favoritor în sala de gimnastică. începutul 
la 3 bre p. m. Prețul intrării de persdnă : 
1 cor. Venitul curat e destinat pentru fon
dul de utensilii la gimnasiu. Suprasol virile 
și ofertele marinimbse se primesc cu mul- 
țămită și se vor chita în raportul gimna- 
sial anual. — Comitetul arangiator.

Revoluționari ’șerbi. Guvernul ro
mân a primit însciințare din partea celui 
sârbesc, că în Bucnresul esistă un comitet 
de revoluționari sârbi, cari au legături se
crete cu sntidinasticii din Serbia și pun la 
cale un nou atentat la viața lui Milan. Ca 
urmare, guvernul sârbesc a cerut estrăda- 
rea Sârbilor bănuițl din Bucurescl.

Mortea unui aristocrat maghiar. In 
Viena a răposat Vineri noptea contele 
Maurițiu Eszterhazy, la vârsta de 44 ani, în 
urme, unei apoplexii. Răposatul conte era 
unul din aristocrații proprietari cei mai 
mari: avea ca fideicomis 60,000 jugăre în 
Papa-Ugod și alte 30,000 jugăre ca pro
prietate liberă în comitatul Comorn ; afară 
de acâsta eredise nu de mult frumose pro
prietăți în Vestfalia (Germania).

Prințul de Orleans la Suveranii 
români. Se telegrafeză din Abbezia, că în 
29 Aprilie v. prințul d'Orleans a sosit pe 
yachtul său „Marussia14 și a făcut visită 
MM. LL. Regelui și Reginei României. Fa
milia regală română a luat prâncjul pe yacht. 
Când a părăsit- regele yachtul, s’au tras 
tunuri și musica a cântat imnul românesc.

Conspirația din Manilla. „Gazeta 
de Francfurt14 primesce dela New-York 
soirea, cum că o conspirațiune s’a descope
rit la Manilla. O sută de persone, printre 
cari mai mulțl funcționari, au fost arestate. 
— Trei mii de FilipinI au luat Bulan, 
lângă Luzon, cu asalt și au măcelărit gar- 
nisona americană.

Rgsboiul din Africa sudică.
Telegramele sosite la Londra de pe 

câmpul de resboiîî, presentă situațiunea ca 
forte favorabilă pentru Englesî.

Cu mari încordări lord Roberts merge 
înainte și fără ași bate mult capul ou 
sbrtea trenului de bagaje, ce se află la 
Smaldeel, a înaintat cu oștirea întrâgă spre 
Kroonstad, unde ași ajuns alaltăerl și a in
trat în or8ș, după-ce Burii n’au apărat orașul. 
Acâsta o vestesce însuși Roberts printr’o 
telegramă ou data de 12 MaiQ trimisă din 
Kroonstad. In oraș se afla numai un 
neînsemnat număr de locuitori englesî. 
Președintele statului Oranje, care în pre
săra dilei se afla în Kroonstad, s’a refugiat, 
după-oe Burii de sub comanda lui Botha 
și De Wett au 'deolarat, că nu vor mai

Din tote acestea reiese, că naționalis
mul este un principiu natural, înalt, o con
secință a legilor evoluției omenimii.

Tot din cele spuse s’a putut vedea, 
că naționalismul este perfeot compatibil cu 
umanitatea; ba mai adaog, nici nu se 
pote înțelege altfel umanitatea fără națio
nalism.

Mai mult încă. Naționalismul e chiar 
singura formă de iubire a umanității. Să 
nu uităm sublimele vorbe ale poetului fran
cos Victor Hugo: „Chipul oel mai nime
rit de a ne iubi patria, este să ne iubim 
familia, și cel mai bun de a iubi omeni- 
mea, este să ne iubim patria44.

Să luăm dâr sâma, să fim treji, ca nu 
cum-va, ademeniți de încântătorele sirene 
aie cosmopolitismului, să cădem în cursa 
de a sta nepăsători și a nu lua măsurile 
trebuincibse peut.ru apărarea naționalității 
nostre. Suntem datori să ne iubim nemul 
și să luptăm pentru el din tote puterile; 
oăcl a-1 negligia pe el, sub pretext, că tre- 
bue să iubim umanitatea, însemnă, după 
mine unul, „a lua pacea fiilor și a o da 
cânilor!“

(Va urma.) 

lupta pe teritor oranjean și se vor retrage 
la rîul Vaal.

Probabil, că Roberts nu va sta mult 
nici în Kroonstad. El șî-a trimis generalii 
în tote direcțiunile pentru persecutarea 
inimioului, ce s’a retras la Vaal. Cu aceeași 
forță îuaintâză și flancul dela apus al En- 
glesilor, ca pe diua de 18 Maiti să libe
reze Mafekingul, cum a promis Roberts 
reginei.

Intr’aceea se vestesce, că pe când o 
parte a armatei englese de vest merge 
spre Mafeking, âr alta vrâ să pătrundă în 
Transvaal, o trupă de Buri a luat’o spre 
sud și a apărut la Warrenton, pe țărmul 
sudio al rîului Vaal, adeoă acolo, unde se 
aflau mai înainte Englesii.

De altă parte în răsăritul statului 
Oranje, la munții Vynburg, a rămas o 
trupă însemnată de Buri, sub oonducerea 
generalului Olivier. Burii aceștia ar avă 
planul să taie linia de comunicațiă a lui 
Roberts cu Bloemfontein, priu ceea-ee ar
mata principală englesă ar pută să ajungă 
în situațiă critică, căci n’ar mai pută fi 
provădută ou hrană și munițiă din ma
gaziile dela Bloemfoptein.

*
Burii sunt deoiși a lupta până la fine. 

Președintele Steyn a declarat unui corespon
dent al cjiarului „Newyork Herald44: „Voim 
să ne luptăm până la ultimul piour de 
sâDge. Nici un burgher de-al meu nu 
voesce să se reîntbrcă de pe câmpul de 
bătaiă și niol nu s’au gândit vr’odată să 
părăsâscă pe transvaalianl. Mai întâii! ne 
vom lupta pe țărmul rîului Vaal, apoi la 
Pretoria și în fine între munți. Dela pace 
n’avem nimic de sșteptat, însă putem să 
câștigăm totul, dâcă vom lupta înainte. 
După fiă-care succes neînsemnat engles, va 
urma o grozavă înfrângere. Englesii sunt 
acum în Vynburg și Virginia și în proxi
mele (jile ne aștăptă o luptă mare44.

❖
In Birmingham a ținut alaltăerl mi

nistrul engles al coloniilor Chamberlain un 
discurs, în care a deolarat între altele, că 
guvernul engles n'are de gând a recunâsce 
independența republicelor sud-africane; repu- 
blicele trebue să fiă puse sub regim engles. 
După răsboiă se va institui în republice 
un guvern militar, âr după-oe se va fi pa- 
oificat totul, rcpublicele vor fi încorporate în 
marele cero al coloniilor autonome, lăsân- 
du-le totuși un guvern propriu.

Cum sunt economii maghiari. j
Etă ce scrie într’un , articul mai lung 

revista „Erdc-lyi Gazdau' din Clușiîi în Nr. 
15 din anul curent, referitor la scăderile 
și păcatele economilor maghiari:

„Economul maghiar s’a născut domn... 
aplicarea aoâsta spre domniă provine... din 
trecutul său mare și strălucit istoric. De
odată cu desființarea iobăgiei, s’a pus capăt 
vieții tihnite de domni... și a urmat timpul 
munoei seridse, împreunată cu calcul și di- 
ligință. Cei-ce n’au sciut să renunțe la 
aplecările spre domniă, au dispărut dela 
suprafață în urma marei transformări eco
nomice resultate din lupta pentru esistență. 
Jumătatea de secol din urmă asounde în 
sine forte multe învățături în acâstă pri
vință. Câte și mai câte curii nobilitare nu 
s’au schimbat în aces.t timp; câte familii 
de proprietari de pământ n’au ajuns în po- 
sițiunea critică de a-se despărți de pose
siunea stăpânită secoll de-arendul de stră
bunii lor?...

„Esperieuțele amare n’au fost de-ajuns 
pentru stîrpirea aplecărilor moștenite spre 
domniă. Eoonomul maghiar niol acjl nu 
pote renunța la prerogativele de domn, 
moștenite prin nasoere. In lucrările sale și 
adl să vădesce în rândul prim domnul și 
numai în al doilea, în formă subordinată, 
se validitâză eoonomul... Cheltuesce fără 
soootâlă rațională, se supune pasiunilor de 
a cheltui ca un magnat și plăcerilor de
șerte, se înfiorâză de ostenela împreunată 
ou eoonomia și de munca seriosă, n’are 
ideiă de cruțare înțelâptă... și se îngrețo- 
șeză de cel-ce mitosă a meșteșug.. Am 

avut socialism agrar,... am avut și avem 
socialism domnesc,... a cărui săcure este 
îndreptată spre împărțirea oficiilor... La 
noi, dâcă e vorba de alegeri de deputațl, 
de adunări cu colorit politic, acolo aflăm 
și pe econom. In acest cas nu ounosoe cale 
obositdre, depărtare mare și pierdere de 
timp. Carecterul nostru este apleoarea spre 
politisare strașnieă... Dâr dâoă e să faoă 
numai un pas la adunări eoonomice, gân- 
desce: Bă o facă altul, acolo e guvernul, 
facă-o ele... Economul magh'ar nu se sfarmă 
cu nimio... E propriul său inimic... Nu ne 
face de loc bucuriă, că trebue să sbicium 
păcatele nostre. Dâr ne împlinim o dato- 
rință arătând pericolul, oare amenință, se 
apropie în mod înspăimântător și neapărat 
va mătura pe eoonomul maghiar, dâcă nu 
se va desbrăca de aplecările spre dom
niă și nepăsare44.

StfhiSțămitâ publică.
Secaș. 10 Maiti 1900.

Venerabilul Consistoriu rom. gr. or. 
din Arad luând în considerațiune deplora
bila stare materială a credincioșilor noștri 
din oomuDa T. Secașiu la renoirea biseri- 
cei ne-a provăcjut ou un ajutor de 400 cor. 
din fondul „loan Mețian44.

Mulțămind Escel. Sale, Inaltpreasîn- 
țitului d. Archiepisoop și Metrppolit Ioan 
Mețian, ca întemeiătorul fondului filantro
pic biserieeso, și P. S. Sale D-lui Episcop 
diecesan IosifGoldiș și Venerabilului Con- 
sistor pentru mijlocirea nobilului și neoe- 
sarului ajutor, înălțăm rugăciuni ferbințl 
oătră Atotputernicul Dumnezeu, ca să le 
lungâsoă firul vieții în deplină sănătate la 
mulțl fericiți ani!

Tot pe sâma renoirii biserioii nostre 
au mai oontribuit Știm. dn. Emanuel Un- 
gureanu adv. în Timișora 6 cor., și știm, 
dn. Oonst._ Lazar advocat în Recaș 5 oor.

Er știm, sfe-na văd. Livia Toplian de 
Rațiu din Roman-Petre ca coleotantă, a 
contribuit 2 cor., d-1 loanichie Neagoe 
paroch în R.-Petre 1 cor., d-na Iulia Savi- 
oiu notarâsă înTem.Ujfalu 3 cor., d-ra Emi
lia Rațiu învăț. în R.-Petre 2 cor., d-1 Au- 
reliu Saviciu din Lipova 2 oor. d-na Iulia 
Dogariu din Arad 2 cor., d-1 Dvoniga 
preot în Ghiroo 2 cor., 'și d-na Helena 
Muntean din Lipova 1 cor.

Primâscă deci toți'acești prea gene
roși și marinimoșl cîAitribuitorl și pe acâstă 
cale profunda nostră mulțămită; lângă care 
de pe altarul bisericei renoite rugăm pre 
Atotputernicul Dumnedeu, ea să le răsplă- 
tâscă însutit și înmiit din darurile sale 
cele bogate, și să le lungeecă firul vieții 
în deplină sănătate la mulțl fericiți ani.

In numele comit, paroch.

Demetrin Morariu,
preot.

ULTIME 8CIKI.
Budapesta, 14 Maiu. In espune- 

rea sa făcută în delegați unea aus
triacă, contele Goluchowski a-repe
tat cele espuse de Maj. Sa cu pri
vire la situația esteribră și a cji9, că 
acțiunea de mijlocire amicabilă în
tre Englesî și Buri e cu totul eschisă.

O i W 8'1 H S IC.
O republică de copii. In America 

bine înțeles, că ÎDfloresoe un stat original 
fundat și care era dirigiat de William R. 
George. „George republican junior44 astfel 
e titlul său oficia), e una din cele mai mici 
puteri de pe pământ, nu posedă decât 100 
hectare de pământ și 12 oase. Dâr are un 
drapel, un cântec național și o serbare na
țională, care e celebrată în cjiua de 10 Iu
lie, data fondărei republicei. Cetățenii re- 
publicei sunt în versta dela 6 pănă la 18 
ani. Ei sunt originari din cartierele sărace 
din New-York. Conducerea morală și mate
rială a republicei îi absbrbe în întregime 
ast-fel, că poliția lor are cea mai bună or- 
ganisare din lume. Etă într’adevăr o repu- 
blioă ideală !

Proprietar: Dr. Aurel ^ureșianu. 

Redactor responsabil: Gregoriu ^a/or.
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 12 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4n/0......................116.85
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 120.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/0 • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 163.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr............................ 98.65
Renta de hârtie austr............................ 98.05
Renta de aur austr.............................116.80
Losuri din 1860................................. 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 126.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 721.25 
NapoleondorI...................................... 19.26
Mărci imperiale........................ 118.30
London vista.....................................242.72'/2
Paris vista. . ........................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.—
Note italiene....................................... 90.65

CupsuI pieței Brașow.
Din 14 Maiu 1900.

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

19.04 Vend. 19.08
18.80 Vend. 18.84
19.20 Vend. 19.28
11.20 Vend. 11.30

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.73 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Stabilimentul
de hydroterapie 

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

InformațiunI și prospecte se pot 
lua dela 
957,i-« Administratorul băilor.

Feata SESONUL & Primăvară țl Vară
19 0 0

STOFE veritabile de Bpmo
a.
fi.

Un coupon de metri 3.10 iun- ( 
gime pentru un costum com J , 
plet roc, pantaloni și (jiletcă ) IZ?

costă nuimai [ a

2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună
6.— și 6.90

10 —

mai bună 
fină 
mai fină 
forte fină

Un coupon pentru costum (le salon 11. IO.— cum și stofe (le pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricai re
numita și cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn
isss Mostre gratis șțjfraneo. -W Liferajie conform mostri se garanteză. os: 
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

pentru scopuri filantropice din partea de dincolo a monarchiei.

0

1 CONSPECTUL
tuturor celor 56,06® câștiguri. 

Cel mai mare câștig ’n cel mai 
favorabil cas 

LOOOjOOO corone.
Câștigurile sneciale sunt împărțite cnm nmiâză:

4» l1 6 II C
gooooo

mooo
1OOOOO
seoeo 
reoee 
ooase 
<eeee 
seoeo 
sswo 
gooee 
15000
1OOOO

8000 
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1
1
3
1
1
1
3
1
5
1
7
3
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67

3
433
763

1338
90

31700
3900
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3900
3900
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ÎNTINDE NOROCULUI MANĂ!
Mți au fost favorisați de noroc 
compărând mi 80s dela reo ăl

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din

100,060 losuri 50,000 
se serteză cu câștiguri în bani, așa-d6r ju
mătate din Josurî trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din stiăinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câștig în cas favo
rabil

Un milion corone.
In total vin treisprezece mâli»- 

Eie fi®0,000 corone la sortire.
Intriga întreprindere e pusă sub su- 

praveghierea statului.
Prețul original al losurilor stabilit 

după plan :
pentru o optime (*/8) fi. —.75 s6u cor. 1 50 fi]

1.50 „ „ 3.— „3— „ „ 6- „
6.- „ „ 12.- „
seu pe lângă trimi- 
Liste oficiose se es-

Acesta Loterie de bani, 
viziioa în -A-in-stria, legral concesionată. 

= conține 16,5114 câștiguri în bani gata, = 
în suma totală de 410,200 corone»
Oâuștig'-m.l principal este de 

200,000 cortine bani gata. 
Tragerea uriiae^ă irevocabil îbi 7 Iunie 196®.

Un los costă 4
LosurT se capătă la Secția loteriei de stau în Viena, I. Riemergasse nr. 7, 

la Colectorii de loterie, TraficI, la Oficiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii etc. — Planul loteriei se dă gratis, cumpărătorilor de losuri.

Losuriie s® ts-imit francate. — —■

DIRECȚIA LOTERIEI C. și R.
secția loteriei statului.

■

50,000 13.160,000

„ un pătrar C/J „
„ o jumătate (’/2) „
„ un întreg (%) „ 
trimet cu ramburs 

terea înainte a sumei.
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.
Tragerile urmeză în 17 și 88 Mai a. c 

Ne rugăm comande de losuri ori
ginale a se trimite direct la noi pîiiiii în 

17 Masa a. c.

A. TOROK & C° 
casă de bancă 

Budapesta, v. Waitznemnf 4|a. 
FiSiala Nluzeimsriiig fit.
Multe și forte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl ăi anu
me in timp scurt peste trei milione 
de corone.

se

w

Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T O O BC & O-> Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losuri originale clasa

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Suma de fl. I a se lua cu ramburs, ur- l

l mâză cu mandat, postal. J

I. a Loteriei de clasă

(Ce nu convine 
se ștergeți).

W „Gazeta Transilvaniei* cu numărul ălO fii. se vinde 
la librăria Xic. L Cwrcsi și la Eremias Nepoții.

o o O LOSURI de CLASĂ
Cel mai mare câștig OK H I L I O H sTtTștîJe.

W* Tragerea m 17 și @8 ZMZsâael. stil
Losuri întregi ă 12 cor., losuri de jumătate â 6 cor., losuri în sferturi ă 3 cor., losuri în optimi ă 1-50 cor.

W* Se capătă, la colectura principală,: IACOB L. ADLER si FRATELE, Brasov,
5 7 5 ”

societate dc Beaneă î n c® m an al i tă.

I o o
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


