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împăratul și Cehii.
Deși nu este pentru prima 6ră, 

că împăratul Austriei conversbză cu 
delegații cehi, pe cari îi primesce, 
său îi învită la masă, asupra situa- 
tiunei politice interiăre, totuși a fă
cut mare sensațiă conversația lungă, 
ce a avut’o Ia prândnl de Miercuri 
cu Cehul tîner Dr. Pacac. Au fost 
neobicinuite pănă acum asemeni 
convorbiri în cestiuni grave de po
litică interioră ale Suveranului cu 
corifeii oposifiunii parlamentare. Nu
mai obstructiunii este a se mulțumi, 
că au fost aduse în curs. Ele devin 
și mai bătetore la ochi, decă vom 
considera, că se petrec cu ocasiu- 
nea primirei membrilor delegațiuni- 
lor, cari au chemarea de a se ocupa 
de trebile comune și esterne.

împrejurarea, că monarchul ini
țiază astfel de convorbiri politice cu 
delegații boemi asupra cestiunilor 
interne, dovedesce mai mult ca ori 
și ce, că lucrurile în Austria au 
ajuns într’un stadiu fârte critic.

„Vremurile sunt grele !“ este es- 
clamarea, cu care Maj. Sa s’a adre
sat alaltăeri, după prâncjul dela pa
lat, Cehului Dr. Pacac. Trebue se fiă 
în adever grele, când monarchul nu 
lasă se trăcă nici cea mai mică oca- 
siune fără de a vorbi despre ele.

Obstrucțiunea cehică nu pbte fi 
delăturată cu vorbe dulci, cu liniș
tiri și cu promisiuni. T6te încercările 
în privința acbsta au rămas zadar
nice, și acum a trebuit se esperieze 
însuși Suveranul, că nici chiar desa- 
probarea și dojenile sale nu pot ajuta, 
căci conducătorul ceh i-a răspuns: 
„Adevărat, că vremurile sunt grele, 
dăr nu e vina nbstră. Majestatea 
Vbstră scie, că am fost împinși fără 
voia nbstră în acâsta situațiune. “ Er 
când monarchul a făcut amintire de 
proiectul legei limbilor, care ar fi 
menit să mulțumescă pe Cehi, omul 
de încredere al acestora l’a rugat și 
l’a conjurat, să nu lase, ca acea lege 
să fiă introdusă printr’o ordonanță 
împărătăscă pe basa §-ului 14, căci 
acbsta ar produce o turburare în 
Boemia, cum n’a mai fost, și ar în
semna proclamarea luptei perma
nente.

Sensațiă au făcut și cuvintele, 
prin cari Dr. Pacac a confirmat 
aserțiunea împăratului, că în adevăr 
Cehii au luat o atitudine dușmănosă 
față cu guvernul în delegațiune, și 
că acbsta au făcut’o nu numai din 
motive ale politcei esteribre, ci și 
din ale politicei interiore.

Esclmarea corifeului ceh: „Nu 
pote fi pe fața pământului națiune, 
căreia să i-se fi făcut o astfel de ne
dreptate, ca nouă!“... pote să fi fost 
adenc simțită de el, dâr, fără a trece 
peste granițele monarchiei, am pute, 
făcând asămănare, să-i dovedim con
trarul.

Ori cum ar fi, convorbirea din 
cestiune, deși ne privesce numai pe de
parte, ca unii, cari aparținem ace
leași monarchii, trebue să facă o 
adâncă impresiune și asupra nostră, 
a Românilor.

Vedem cum Cehii prin repre- 
sentantul lor curagios și energic pre
tind să li-se restitue drepturile pe 
deplin, și se arată neînduplecați în 
apărarea lor.

Suveranul însuși caută să-i în
duplece aci cu binele, aci dojenin- 
du-i aspru. Le spune, că anume s’a 
adus în Cameră o lege a limbilor 
numai ca să-i mulțumescă pe ei. 
Dâr rămân neînduplecați,’declarând, 
că nu o pot primi.

Și pe lângă tote aceste încer
cări de sus și de jos de a-i împăca, 
Cehii figureză de fapt nu numai ca 
naționalitate recunoscută în stat, dâr 
au autonomia lor, dieta lor, au uni
versitatea și școlile lor naționale pe 
tâte terenele și limba lor ocupă o 
posițiă puternică în administrațiă și 
justifiă. Și totuși se simt neîndreptățițî, 
nu-șl văd încă asigurată esistența și 
viitorul lor național.

Se asemănăm acum un moment 
starea nostră cu a lor și să ne în
trebăm, dâcă relativ cu împrejurările 
și puterile poporului nostru româ
nesc, suntem noi conscii în aceste 
clipite de marile postulate ale esis- 
tentii nostre naționale și de grbz- 
nicul pericul, ce o amenință?

Dâcă am fi conscii de aceste, 
atunci, desigur, nu am trebui se es- 
periăm atât de trist, că în mijlocul 
confusiunei de idei, ce domnesce în- 
tr’o parte a clasei nostre inteligente, 
iese la suprafață un fel de resignare 
umilitâre, un soiu de sevilism păcă
tos, care nu ne pbte duce, decât la 
totala destrămare și peire.

Să ținem sămă de tote cele de 
lipsă, dâr să nu uităm nici un mo
ment, că legile, după cari se dirig 
destinele poporelor, sunt pentru tote 
unele și aceleași și vai de poporul, 
care nu le înțelege.

Delegaiiunile și luptele interne.
(Din delegațiunea ungară.)

Iu ședința de Marți a delegațiunei 
ungare s’a terminat desbaterea asupra bud
getului ministerului de esterne, primindu-se 
budgetul și esprimând recunoscință conte
lui Groluchowski pentru „dibacea, dâmna și 
succâsa“ conducere a afaoerilor esteribre. 
Au vorbit numai raportorul Falk și contele 
Apponyi asupra raportului oomisiunei pen
tru afacerile esteribre.

Ceea-ce s’a c|is este 0 parafrasă a 
acelui raport. Remarcăm însă pasagiul aoela 
din vorbirea raportorului Dr. Max Falk, în 
care amintesce de aousațiunea, oe s’a ridicat 
în delegațiunea austriacă contra guvernului 
unguresc. Falk dise:

„Nu void să ascund, oă trebue să mă. 
stăpânesc mult, ca să nu reflectez la acele 
imputări, ba pot dice acusărl, ce s’au ridi
cat la alt loc ârășl din incidentul desba- 
terii budgetului ministeriului de esterne în 
contra nostră — în contra națiunii ma
ghiare și în oontra guvernului unguresc. Nu 
voesc să o fao însă, din două cause. întâii!, 
pentru-oă nu mi-se pare cuviincios, ca o 
delegațiune să suprarevideze, așa dicând, 
aserțiunile făcute în cealaltă delegațiune. 
De-altmintrelea sunt convins, că acestă afa
cere se va discuta acolo, unde e locul ei, 
și oă aousațiunile nedrepte ridicate în oon

tra nbstră, vor întâmpina acolo ouvenita 
respingere. (Așa e). A doua oausă este, că 
nu voesc să urmez răului esemplu și n’așl 
vrâ să introduc Gestiunile de naționalitate 
și în politica esteribră. Sunt din oontră de 
convingerea, că fiă-cine, care voesce sincer 
esistența monarohiei austro-ungare, trebue 
să lucre ou totă puterea, ca cel puțin te
renul politioei esteribre să rămână cruțat 
de epidemia certelor de naționalitate.

„De ani de dile am făout trista espe- 
riență, ce influință distrugătore au esercitat 
aceste lupte de naționalitate într’o parte a 
monarchiei asupra politicei interibre a aces
teia. Ar fi o nenorooire necalculabilă, dâcă 
aoeste rivalități și frecări naționale ar fi 
introduse și în politica esteribră, a cărei 
problemă este tocmai, de-a apăra acele in
terese, cari sunt comune tuturor popbrelor 
monarohiei fără deosebire de naționalitate/

Măi, măi, înțelept mai e d-lFalk! De 
ce nu le spune dâr atunci celor dela gu
vernul Ungariei, să se porte așa, oa să nu 
dea prilej să se vorbâsoă nimio rău des
pre ei niol în delegațiunl, nici afară de de- 
legațiuni ?

Românii din Bucovina și Polonii. 
„Neue Freie Prese“ a c}is privire la cu- 
nosoutul discurs al delegatului bucovinean 
Dr. Popovicî, oă acesta ar fi vorbit și de 
o luptă a Românilor în contra Polonilor. 
In privința aoâsta numitul diar vienes pu
blică în numărul său de MerourI următbrea 
rectificare:

„Delegatul Dr. Popovicî ne rogă să 
oonstatăm, că în disoursul său din ședința 
de Sămbătă a delegațiunei, el nu a vorbit 
de o luptă a Românilor în oontra Poloni
lor; gravammele sale s’au referit mai mult 
la posiția Românilor față cu Rutenii. O 
aserțiune în contra Polonilor din Bucovina 
n’ar fi corespuns intențiunilor partidei sale, 
debre-oe aoâsta nisuesce a stabili o înțele
gere ou Polonii în interesul unei cooperări 
contra Rutenilor14.

Prândurî perlamentare.
Marți și MercurI, în 29 și 30 Maifi n. 

c., au fost la palatul regal din Budapesta 
prândurî parlamentare, date de Majesta
tea Sa.

La primul dineu, la oare au fost in
vitați presidiul delegațiunii austriaco și 
oapii partidelor, a participat și deputatul 
român Dr. Popovicî din Bucovina.

A fost bătător la ochi, oă după masă 
Maj. Sa, vorbind cu mulțl dintre delegații 
austriacl și unguri, nu s’a adresat ou nici 
un cuvânt oătră delegații cehi.

Cu atât măi mult a vorbit Maj. Sa 
la prândul de MercurI cu delegatul ceh 
tînăr, Dr. Paoac.

*
După masă monarchul a ținut obiol- 

nuitul „cerole“, care de astă-dată a fost 
de mai scurtă durată. Cu totul Maj. Sa a 
convorbit cu vre-o 15 delegați unguri și 
austriaol. Mai întâii! a vorbit ou miuistrul 
de esterne Goluchowski. După aceea cu cei 
doi miniștri-președințl.

„P. Lloyd“ spune, că Maj. Sa când 
s’a adresat cătră Szell, a avut „față veselă“ 
și „surîdea". Când s’a întors însă spre Dr. 
Koerber „era forte serios11. Cu Fale a con
versat „fbrte lung“ eto.

Din partea austriaoă se raportâză, oă 
după avorbirile amintite, Majestatea Sa a 

întrat cu delegatul ceh Dr. Pacac într’o 
conversațiă politică neobiclnuit de lungă. 
După împărtășirile delegatului ceh, conver
sația a durat peste cjeoe minute și a de- 
ours astfel:

*
Majestatea Sa întreba pe Pacak, dâcă 

plâcă la Praga și după-oe aoesta a răspuns 
afirmativ, monarchul vorbind despre gre
lele jurstărl politice, a desaprobat categoric 
obstrucțiunea partidei Cehilor tineri cu cuvinte 
mustrăttire.

Dr. Pacac răspunse: Da, Majestate! 
jurstările sunt în adevăr grele; noi toți, 
câți luăm parte la viața parlamentară, o 
simțim. Dâr nu este vina nbstră. Majestatea 
Vbstră soie, că noi am fost impuși în 
aoâstă situațiune. Am indicat guvernului o 
oale, oa să iese din situațiunea de față. 
Ne rugăm de Maj. Vbstră, să binevoiți 
a lăsa să Vi-se presente indicările nbstre 
ș: să Vă convingeți, că postulatele nostre 
sunt numai drepte. Și noi dorim să se resta- 
bilâscă raporturile priinciose, și nisuim a 
ne împăca ou compatrioții noștri Germani, 
dăr cerem să ni-se restitue și dreptul nostru, 
ce ni-s'a luat.

împăratul se pronunța apoi asupra 
atitudinei dușmănbse, oe au observat’o Cehii 
tineri în delegațiune față cu guvernul co
mun, blamându-o.

Dr. Pacac: „Ași minți, dâoă nu ași 
reounbsce aoâsta. Atitudinea nbstră n’a 
fost oausată numai de motive ale politioei 
esteribre, oi și de acele ale politicei in
teribre. Nu este pe fața pământului na
țiune, căreia să i-se fi făcut o astfel de 
nedreptate ca nouă...“

Monarchul dădu din oap oa semn de 
hotărîtă negare.

Dr. Pacac continua însă: „ Cu itită ve- 
nerațiunea dinaintea înălțimei cortinei, trebue 
să-ml susțin cuvintele. Noi de altmintrelea 
ne-am opus numai în mod parlamentar, 
d-1 ministru de esterne însă a vorbit într’un 
ton, oare mai nainte nu era obicinuit în 
delegațiune11...

împăratul întrerupse aici pe delegat, 
amintind de proiectele de lege relativ la 
dreptul de limbă, oarl au fost presentste ca
merei și cari îșl aștâptă resolvarea* lor.

Dr. Pacac: Majestate, aoeste legi sunt 
pentru noi cu totul neaoceptabile, și dâoă 
ar fi introduse cu §-ul 14, atuuci mă tem, 
că se va manifesta în țâră o iritațiune, oum 
n’a mai fost. Rog pe Maj. Vbstră a nu 
lăsa, ca aoâsta lege să fiă introdusă pe oa- 
lea §-Jui 14...“

Împăratul făcu ârășl un gest de ne
gare.

„Rog a sousa Majestate“, continua 
Dr. Pacak. „Eu cunosc prea bine relațiu- 
nile. Vorbesc oa boem sincer și oa austriac 
sincer în interesul poporului meu, ca și în 
interesul imperiului și al dinastiei. Să nu 
lăsațl, Majestate, ca acesta lege să fiă intro
dusă cu §-ul JZ4; acăsta ar însemna lupta in 
permanență*.

In fine Dr. Pacac rugă din nou pe 
împăratul de a chibzui jurstările. Cehii au 
fost împinși în situația, în care se află as- 
tăfll; să li-se dea putința, prin restituirea 
drepturilor lor, să ajungă ârășl în posițiu- 
nea cuvenită față ou statul...

împăratul se întorse; oonversațiunea, 
oare deșteptase generala atențiune, se sfîrși.
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Cronica externă.
Din Francia. Se anunță din Paris, 

că ministru de râsboifi .Gallifet șl-a dat 
alaltăerl dimisiunea și ministru-președinte 
Waldeck-Rousseau a primit’o. Demisia bă
trânului general e motivată ou bila de care 
sufere acum de timp mai îndelungat ; re
tragerea lui însă are alte cause mai adânci 
politice. Se cj’00 anume, oă dimisia lui 
Gallifet stă în legătură cu afacerea-Dreyfus, 
despre care actualul ministru-președinte a 
declarat în cameră, că este definitiv în
cheiată. Ministru de răsboiă însă a aflat, 
că într’o'secțiă a ministeriului de răsboiă 
s’a întâmplat ârășl o înstrăinare de acte 
din dosarul secret. Gallifet a ordonat în
dată cercetarea și descoperirea autorului 
furtului. Acâsta a dat ansă la învinuirea, 
oă guvernul voesce să scormonâscă din nou 
afacerea-Dreyfus. Gallifet s’a apărat contra 
acestei acusări în cameră, (țLend, că din- 
potrivă el a voit să împiedece reînoirea 
afacerei. Ministru-președinte Waldeck-Rou- 
seau n’a fost de-o părere cu el și a dojenit 
pe funcționarii ministeriului de răsboiii, că 
luorâză în contra intențiunilor guvernului. 
Acestea sunt antecedențele, în mare.

Așa se pare, că curentul afacerei- 
Dreyfus nu încetâză a neliniști republica 
francesă și dreyfusiștii, în frunte cu Zoi a, 
vor să readuoă ârășl la ordinea cjilei afa
cerea odiâsă. Zola publică în „Aurore* o 
scrisore, care ocupă șâpte colâne și e adre
sată senatorilor, cari sunt contra amnestiei. 
El cjice. că naționaliștii și antisemiții se 
folosesc încă de acesta afacere pentru a 
domina cu ea situațiunea și prin terore a 
pune mâna pe Francia. O mai folosesc și 
ca armă eleotorală. Zola revine ârășl cu 
aousărl grave contra lui Eszterhazy, pe 
care-1 învinuesce, că a vândut fostului ata
șat german Schwartzkoppen documente cu 
privire la viața privată a șefilor armatei. 
Iebucnind un răsboifl, dice Zola, Germania 
ar publica acele revelațiunl și ar defaima 
Francia mai înainte de luptă.

In locul lui Gallifet a fost numit mi
nistru de răsboiii generalul Andre, coman
dantul garnisonei din Paris.

Imp&ratul Wilhelm in Viena. 
„Neue Wiener Tageblatt* anunță din isvor 
sigur, că împăratul Wilhelm va visita pe 
Majestatea Sa Francisc losif în Viena din 
incidentul aniversării a 70-a a nascerei. 
împăratul german va sosi în Viena la 18 
August și încă în aceeași fli se va reîn- 
tdrce la Berlin.

Pericol în China. Așa numita re
voltă a Boxerilor amenință serios nu numai 
pacea interidră a Chinei, ci și pe străinii 
creștini din imperiu. Mișcarea Boxerilor 
este îndreptată mai ales în contra sistemu
lui de guvernare din Peking și a luat pro
porții însemnate în părțile nordice ale im
periului și în imediata apropiere de capi
tală. Boxerii au incendiat și nimicit sta
țiunea Linliho, situată la 29 chim, de Pe
king. Au întrerupt oomunioația pe linia 
ferată, au distrus mulțime de vagone și 
au uois pe mulți împiegațl. După soirile 
telegrafice mai nouă, răscâla Boxerilor se 
lățesee într’una. Englesii și Belgienii au 
părăsit Fengtai și s’au refugiat în Tsien- 
tsing.

Lui „Times* i-se anunță din Peking, 
că mișcarea Boxerilor a produs mare ne
liniște și că tdte puterile străine interesate 
au luat măsuri pentru ocrotirea supușilor 
lor creștini.

Trupele americane în Filipine 
sufer înfrângeri peste înfrângeri. Etă bilan
țul pe luna Martie:

La 6, lupta dela Rio-Grande : 210 pri- 
sonierl și 2 tunuri Maxim pierdute. La 15, 
Americanii surprinși nâptea la San-Fer- 
nando: 2 compănii nimicite.

In sfîrșit, după câte-va 4^e, e* au 
pierdut un convoitt de 29 mii dolari în aur 
în provincia Cavite și au fost siliți să de- 
■șerteze porturile Luigayan și Duet.

Totalul esaot al morților și răniților 
americani pe primele 3 luni ale anului 1900, 
e de 6479.

Situațiunea în Austria.
Unul din delegații cehi a avut dilele acestea 

un interwiev mai luDg cu corespondentul unei foi 
din Budapesta. Cu prilejul acesta delegatul s’a 
pronunțat asupra situațiunei în Austria și a lup
telor dintre Cehi și Germani. Etă, în reasumat, ce 
a <jis el:

Fostul ministru-președinte Badeni a 
creat prin ounoscuta sa ordonanță de limbă 
o situațiă, oare e prescrisă în legea Boemiei 
din Aprilie 1848 și sancționată de împăra
tul Ferdinand. In sensul aoestei legi limba 
cehică e recunoscută ca limbă internă ofi
cială. Sub Maria Terasia și în epoca, ce a 
urmat, folosirea oficială a limbei cehice era 
în vigore și n’a fost desființată, decât la 
1852 sub Back. Badeni a recunosout îndrep
tățirea pretensiunilor nostre și fără de a 
vătăma câtuși de puțin drepturile Germa
nilor, a restabilit aplicarea limbei cehice în 
serviciul intern.

Partidele germane însă n’au tolerat 
acesta și au pornit lupta contra lui Ba
deni, care a culminat în obstrucțiune. A 
fost lupta minorității pentru căderea majo
rității. Factorii cei mai înalțl ai Austriei 
încă s’au plecat în fața obstrucțiunei ger
mane, când se prefăoeau a crede, că es va 
decide asupra esistenței statului. A fost o 
fatală greșală acesta. Dâr s’a întâmplat. Po
porului oeh 'i-s’a luat și puținul, ce ’i-s’a dat 
din drepturile lui și prin acâsta s’a aplicat 
Cehilor o lovitură, pe care nu o puteau su
feri liniștiți.

Cu tote acestea după căderea lui Ba
deni, Cehii s’au pus pe teren de așteptare. 
Au așteptat să vadă, ce va face Clary. Dâr 
n’a făcut nimic. Ei n’au obstruat atunci, ci 
au făcut oposiția cea mai cinstită. Germa
nii însă, cari de-odată cu căderea lui Ba
deni au încălecat calul cel mare, au zădăr
nicit orl-ce resolvare paeinică a neînțele
gerilor. Atunci s’au validitat acele influențe 
germane esterne, oarl au făcut pe cercurile 
normative să crâdă, oă din Boemia nordică 
s’ar putâ crea un nou Schleswig-Holstein. 
Și așa s’a întâmplat, oă poporul cehie a 
fost despoiat în cel mai bruta) mod de 
drepturile sale și pentru fidelitatea seou- 
lară i-au răsplătit cu strivirea. Contra 
acâsta trebuia căutat un remediu. Ni-am 
dat silința de a crea mai întâii! un milieu, 
oare să pregătâscă paclniea soluțiune. Când 
acesta n’a suooes sub Clary, am fost tîrîțl 
din oposițiă în obstrucțiune. A venit Koer- 
ber, despre care recunosc bucuros, oă e 
funoționar escelent, are multe intenții bune 
și se <ijice, că e neutral. Un timp ore-care 
am fost ou îngăduire și față de el, dâr 
oând am văcjut, că nici el nu vrâ serios 
restabilirea drepturilor nâstre, am hotărît 
să continuăm și față cu el obstruoțiunea... 
Una din căușele acestei obstrucțiunl este 
forte însemnată. Prin conducerea ad de
monstrandum a obstrucțiunei, vrem să dove
dim, că trebue aduse astfel de regulamente 
pentru cameră, oarl facă imposibilă ob- 
strucțiunea orl-cărui factor parlamentar. Prin 
acâsta trebue restabilită putința de lucrare 
a parlamentului și a garanta în ohipul 
acesta domnia majorității asupra minorității. 
Acesta este unicul principiu parlamentar 
acceptabil, pentru care și ostenim.

„ Vătămarea adusă poporului cehie este 
mult mai gravă, decât să se pdtă remedia prin 
ore-carl concesiuni. Sincer mărturisesc, oă 
mă mir de liniștea, cu care poporul cehie 
sufere acâsta. Insă fierberea internă e mare, 
și dâcă guvernul vrâ ordine, trebue să res- 
titue Cehilor drepturile lor. Cum stau ra
porturile acjl, sunt mult mai puține pros
pecte, deoât sub Badeni și Thun. Am in
trat in tratările de împăcare, dăr nu credem 
în succes*.

R&boiul — pe sfîrșite.
Boberts a intrat în Johannesburg! Așa 

vestesc cu mare bucuriă și alaiC. soirile cele 
mai nouă din Londra. Ele se confirmă 
acum și oficial, și londonesii sunt siguri, că 
pe (jiua de alaltăerl seu cel mai târdiu erl, 
Roberts a ocupat și capitala Pretoria. 
După o scire a lui „Daily Flail* T căpitanul 
orașului, Krause, s’a pregătit deja înainte 
să prițnâsoă pe Roberts și a adresat o oir- 
culară cătră toți funcționarii orășenesol 

provooându-i, să fiă cu băgare de sâmă, oa 
aventurieri străini să nu comită fapte de 
violență și atentat în contra minelor.

Bucuria în Londra este cu atât mai 
mare, cu cât minele de aur au rămas neatinse. 
Englesii nici nu se mai tem, oă minele vor 
fi aruncate în aer. Roberts a sosit destul 
de cu vreme la Johannesburg, pentru 
ca să asigure minele. Vor avâ dâr En- 
glesii aur destul, cu care să-și acopere 
oheltuelile răsboiului.

Burii s’au retras la Pretoria, dâr fără 
speranță, că vor putâ apăra capitala. O 
soire privată spune, că avangardele Engle- 
silor au întrat deja și în Pretoria fără 
de nici o resistență. După ele va merge și 
Boberts, a cărui întrare va fi primită prin 
capitulare. Se susține, că și președintele 
Krtiger ar fi deolarat, că nu vrâ nici el să 
se mai opună și că e gata a-se preda, dâcă 
va fi lăsat să petrâcă în țâră. O altă soire 
spune, oă chiar dâcă ar voi, Kruger n’ar 
mai putâ să se refugieze, deore-ce Roberts 
a luat măsuri, ca oomunioația liniei ferate 
cu Lourenzo-Marqueze să fiă tăiată așa, că 
din Transvaal nimeni nu mai pote să fugă.

Piarele din Londra spun, că guver
nul transvaalian a mai făcut o ultimă în- 
oercare la diferite locuri pentru a primi 
ajutor străin. Răspunsul însă n’a putut fi, 
decât negativ, căci guvernul a decis să în
tre în tratări cu Anglia asupra păcii.

încercarea acâsta însă nu va ave nici 
un resultat. Guvernul engles nu va întră 
în tratări despre pace cu Burii. Pe oum 
Roberts a ocupat statul Oranje cu arma, 
așa va ocupa și Transvaalul.

Dumineoa treoută lord Roberts, oând 
a ajuns la rîul Vaal, în numele reginei 
Victoria a proclamat statul Oranje de anec- 
tat Angliei sub numele de „Oranje Biver 
Terrytory*. De-odată cu acâsta esistența sta
tului liber Oranje a încetat și de aici înainte 
burgherii oranjenl vor fi considerați ca re
beli, er nu ca adversari, cari stau sub scu
tul dreptului ginților.

Tot așa va faoe Roberts și ou Trans- 
vaalul, după-oe va fi întrat în Pretoria. 
Acâsta apare și dintr’un discurs, ce l’a ți
nut ministru-președinte Salisbury la clubul 
conservativilor și din oare reiese, că An
glia vrâ să anecteze simplamente Trans- 
valul și despre independența Burilor nu 
mai pote fi vorba. „Intenția oategorioă a 
guvernului este — <j’se Salisbury — de a 
împiedeca repețirea răsboiului, a apăra pe 
indigeni și îndată-ce va fi posibil, va aduce 
împăcarea, ca tote statele din Africa su
dică să fiă membre fericite ale marelui im
periu britanic*. Salisbury a cjis la finea dis
cursului: „Nu putem fi în siguranță pănă 
când celor două etate sud-africane le vom 
lăsa și cea mai neînsemnată părticică din 
independența lor44.

Va să desființarea republicelor
bure și anectarea lor la imperiul britanic.

— 19 Maift v.

Eblema mutilată, piarele un gureșei 
din Budapesta spun, că alaltăerl' dimineța 
s’a aflat, că a mai fost ruptă o cruce de pe 
o eblemă dela universitate și că pe altă 
emblemă se vede o lovitură de baston. 
Acest obraznic atentat dovedesoe, că de 
fapt se află o adevărată conjurația contra 
oruoei.

Direcția serviciului sanitar român 
superior a stabilit carantine pentru intrarea 
animalelor în țâră în următârele punote: 
La Bwrduje.nl (pentru Austria); la Ungheni 
(pentru Rusia); la Ostrov (pentru Bulgaria); 
la Predeal (pentru Ungaria); la Vârciorova 
(pentru Ungaria și Serbia). Animalele nu 
vor mai putâ întră în țâră, decât numai 
prin punotele acestea stabilite, unde vor fi 
supuse celor mai severe oercetărl medicale 
veterinare. De asemenea vor fi oprite la 
carantină și auimalele destinate pentru 
export din România, timp de 24 ore, și vor 
fi supuse de asemenea supravegherii medi- 
oale. Aceste măsuri sunt luate în vederea 
deselor oonflicte și pentru a nu se mai 
aduce acusărl de vecini, că vitele esportate 
din țâra românâscă sunt bolnave.

Manevrele din tdmna anului acestuia 
ale oorpului 12 de armată din Transilvania 
se vor ținâ în ținutul Tergu-Mureșului. 
Deprinderile finale vor fi între 3—8 Sep- 
temvre, la cari vor lua parte brigada Nr. 
35 din Clușiîi, oea din Sibiiu Nr. 16 și 
brigada honvecjimei din Transilvania.

Camera advoeațială din Brașov 
aduce la cunoscința publicului, că d-1 Dr. 
Nicolae Mănoiu a fost introdus în lista ad- 
vocaților camerei, cu sediul în Brașov.

Oprirea creditării în cârciume. 
Congregația oomitatului Clanad a adresat 
ministrului de comerciu o representa- 
țiune, în care, pentru a se pune stavilă lă- 
țirei alcoolismului, oare ia proporțiunl tot 
mai mari, cere să se oprâ3oă de a se mai 
da în cârciumi beuturf pe credit. Se dice, 
oă ministrul .ar fi apleoat să ia disposițiunl 
în privința acâst$.

Din Cristian, lângă Brașov, primim 
soirea, că erl a răposat acolo veteranul în
vățător George Popovicl. înmormântarea ’i-se 
va face mâne Sâmbătă.

Din Tulcea, în Dobrogea, se anunță, 
oă consiliul da aoolo a hotărît, ca pe viitor 
maroa orașului Tuloea să fiă monumentul 
reanexărei Dobrogei. Marca acâsta este 
forte frumosă. — Sămănăturile din tot ju
dețul Tulcea sunt minunate. Săcara a cres
cut oa niol-odată — și pe aloourea paiele 
întrec lungimea de doi metri.

Cununia. D-1 Dr. Alexiu Bogdan, vice- 
notar reg. la tribunalul din Bistrița, și d-ra 
Octavia Barițiu din Năsăud se vor cununa 
în 4 Iunie n. o. în biserica română gr. cat. 
din Năsăud. — Urăm ferioire tinerei pă- 
reohl!

Tesarul dela Petrosa, piarele fran- 
cese aduc vestea, oă museul Luvru din 
Paris a primit în deposit tesaurul dela 
Petrosă, oare i a fost încredințat de d-1 To- 
cilescu. Acest tesaur a fost trimis la Paris 
pentru a figura la esposițiunea universală 
în pavilionul României. Din prioina marei 
sale valori însă, d-1 Tocilesou a cerut pen
tru tesaur ospitalitatea Lnvrului. Tesaurul 
e espus sub o vitrină specială în sala giu- 
vaerurilor vechi. El va rămânâ acolo pănă 
în Noemvre.

Serată literară. Se scrie din Iași: 
Duminecă săra la 9 bre p. m. elevii liceu
lui Național din Iași, de sub direcția d-lui 
V. M. Burlă, au dat o serată literară mu- 
sicală în sala de gimnastică a aoelei școli, 
ou concursul mai multor elevi ai conserva
torului, în folosul tînărnlui Zaharia David, 
eliminat din școlile ungurescl. Un program 
variat a delectat numărosul publio, care 
venise să ajute pe prigonitul din Ungaria.

Defrăudare. Un funcționor dela posta 
centrală din Budapesta, ou numele Beosky 
Ignâcz, a defraudat în paguba poștei 10,000 
corone și apoi a pleoat la preumblare, dâr 
nu se soie pe unde, poliția și gendarmeria 
nu-i pot da de urmă. Păcat de el, căci 
Becsky era un patriot de „bune speranțe*4; 
după cum se vede din subscrierea sa, era 
„nemeș14, e numai de 28 ani și a dat în 
scurta sa viâță străluoite probe, că scie 
cum se risipeso banii. A făout datorii prin 
tote părțile și ar fi făout păte și mai multe, 
dâoă nu și-ar fi dat în petec ou defrau- 
darea dela postă.

Eligibilitatea femeilor în Anglia. 
Numai de curând oamera comunelor a pri
mit cu mare majoritate o lege, după care 
femeile pot fi alese în nouele consilii mu
nicipale din diferitele arondismente ale 
orașului Londra, oarl consilii au fost create 
prin legea dela 1899 asupra administrației 
locale în Londra.

Licitațiune- Dela administrația tram
vaiului din loo primim următorul avis: Se 
aduce la cunosoința p. t. publio, că în 5 
Iunie n. la firele 10 a m. se vor vinde pe 
cale de lioitațiă la gara de pe promenada 
de jos, diferite obiecte aflate în tramvai, 
ca: plouare, bastâne eto.

Societatea internațională a lucră
torilor din lcc, după oum vedem dintr’o 
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invitare, ce ni-s’a trimis, va arangia poi- 
mâne, Duminecă, o „festivitate poporală 
împreunată ou concert, joc, postă interna
țională, tratare cu prăjituri, alergări eto. 
în . grădina restaurantului „Trânengrube“. 
Inoeputul la 2 ore. La cas de timp nefa
vorabil serbarea se va ținâ Luni.

Concert în Nou. Duminecă și Luni, 
din inoidentul Rosaliilor la apuseni, va 
oonoerta la „Elisium“ în Nou musica lui 
G. Dicu.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
otografie pentru salon și voiaj forte renumite ; 

aparate pentru fotografii la moment, precum șț 
iote articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferantul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
auben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Apucături pervers. Cetitorii noștri 
ounosc oașul cu mutilarea emblemei ungare 
la universitatea din Budapesta și atentatul 
mârșav contra crucei, săvârșit nu se scie 
încă de cine. Foile din Budapesta spun, că 
atentatul s’a repetat și alaltăerl, căci ace
eași mână miserabilă a mai lovit o cruce 
de pe una din emblemele, cari, ca din gra- 
țiă, au fost lăsate neatinse. Mai mult decât 
tote acestea însă trebue să revolte pe ori
ce om de bun simț împrejurarea, că s’au 
aflat gazete — jidano-maghiare, firesce — 
cari in loc să se rușineze de acâstă ispravă 
vandală, au obrazul de a bănui pe ascultă
torii de universitate nemaghiarî cu comiterea 
acelei ticăloșii. Aprdpe tâte foilen liberale11 
jidano-maghiare stau înainte ou suspițiu- 
nea acâsta, fără însă de a putâ da cel 
mai mic indiciu. Este de însemnat, că în
suși decanul Timon Akos s’a vScJut îudem- 
nat, într’o scrisdre trimisă lui „Alkotmanyu, 
a deolara în fața suspiționărilor de felul 
acesta, că „tinerii de naționalitate nemaghiari 
nici odată n’au fost mai liniștiți și mai 
paolnicl, deoât în decursul anului școlar 
curent1*. Și numai deolarația aoesta este de 
ajuns pentru a spulbera bănuelile gazetelor 
jidano-maghiare și a-le face să se rușineze 
de apucătura infamă cu oare vor să arunce 
vina și răspunderea atentatului în câroa 
universitarilor nemaghiari. Mai amintim, că 
■studenții șerbi au și trimis cj’are^or 0 de
clarația catogorică, în care eu indignare res
ping bănuiala și protesteză în potriva in
juriei, ce se aduce tinerimei nemaghiare 
dela universitate.

De cumva lucrurile nu se vor cooo- 
loși, are să iasă adevăratul atentator la 
ivâlă, și atunci înșiși șoviniștii vor vedâ 
■oât de ridicoli se fac și oât de greu păoă- 
tuesc când ridică arma suspițiunei contra 
celor nevinovați.

Directoriul fundațiunei Sulu- 
țane. Precum ni-se scrie din Blașiii, direc
toriul fundațiunei fericitului metropolit 
Alexandru St. Șuluțiu, este convocat pe 
Vineri în 8 Iunie n. c., âr senatul admi
nistrativ al aceleia la ședință estra-ordinară 
pe Sâmbătă în 9 Iunie n. c. După progra
mul statorit, ședința directoriului se va des
chide la 9 bre a. m. în sala archiereilor 
prin Metropolitul Dr. Victor Mihalyi. După 
constatarea numărului membrilor, adminis
tratorul fundațiunei, oanonioul capitular 
Dr. Vasiliu Hossu, va raporta despre fasele 
și starea presentă a fundațiunei, despre 
cassa fundațională din Blașiii, bunurile dela 
Spring, Cenade și Vidrasău ; tot d-1 Dr. Hossn 
va presenta budgetul pe anul 1901. —Ad
vocatul archidiecesan Dr. Iuliu Maniu îșl 
va face referada despre oausele juridice 
•și procesele relative la fundațiune și în 
urmă eomisiunea censurătore permanentă 
de 3 (prepositul I. M. Moldovan, inspec
torul reg. școlar Iuliu Bardosy și directo
rul financiar George Pop) va raporta des
pre revisiunea rațiunilor din anul 1899 și 
■despre scontrarea oassei fundaționale.

Senatul fundațional va avâ, pe lângă 
programa de mai sus, de-a lua la pertrac
tare interpretarea unor disposițiunl din li- 
terile fundaționale și completarea directo- 
■riului ales pe periodul 1897—1902, în lo- 
.eul membrilor decedați: Iosif Hossu din 

Budapesta, Baron David Urs din Sibiiu, 
Iuliu Mihalyi din Blașitt și loan Gherasim 
din Alba-Iulia. In present se află în direc- 
toriu oa membri ordinari, afară de capitn- 
lariștl: Dr. loan Rațiu advocat și Iosif St. 
Șuluțiu jude reg. de tribunal în retragere 
din Sibiiu; Leontin Pop jude r. de tribu
nal în retragere din Clușiii, Iosif Pop jude 
de Curiă din Budapesta, Iuliu Bardosy, 
inspector r. școl. în retragere din Sibiiu, 
loan Mezey jude r. de Curiă din Buda
pesta, George Pop director financiar din 
Nyiregyhâz, Al. Onaoiu jude r. de Curiă 
din Budapesta și Vas. Hossu jude r. de 
tablă din Clușiii. — Membri suplențl sunt: 
Vasiliu P. Hărșanu adv. Sibiiu și Dr. Al. 
Pop medio arohidieoesan din Blașiii.

Membrii senatului administrativ sunt, 
conform disposițiunilor literilor fundațio- 
nall, toți funcționarii reg. de stat români 
gr. cat. din archidiecesă, carî au rang de 
secretar dela fostul guvern reg. transil
van din Clușiii.

Loteria „Casei Naționale11. Ni-se 
comunică, că comitetul central al Asocia- 
țiunii în ședința sa din 29 Maiu a. c., con
siderând, că din causa scurțimii timpului 
nu s’a putut desface un număr atât de 
mare de bilete, cari ar asigura un profit 
mai însemnat pentru „Casa Națională11, pe 
basa ordinațiunii ministrului reg. ung. de 
finanțe Nr. 40757 din 21 Maiu a. c. a amâ
nat tragerea la sorți pe 20 Octomvrie nou 
1900.

Bilete se pot comanda la biroul Aso- 
ciațiunii în Sibiiu, str. Morii N. 8. Depo
sit general pentru România la D-nii C. 
Steriu & Comp. BucurescI, Str. Lipscani 
Nr. 19.

0 statistică.
Ofioiul statistic regnicolar din Buda

pesta a publicat cjilele aoestea raportul 
asupra mișoării poporațiunei din țările co
ronei St. Stefan pe anul 1897.1

Soim cum se fac statisticele ungurescl 
și de aceea n’are să se minuneze nimeni 
asupra resultatelor, ce le dau ele, ori de 
câte-orl sunt publioate pentru lumea mare. 
Foile maghiare sunt „în plăcuta posițiă11 a 
constata pe basa celui mai prospăt raport, 
că maghiarismul se întăresce văcjend ou ochii 
și că acjl-mâne vor putâ se dioă : numai 
Unguri locuesc în Ungaria. Firesce, statis
ticele ungure3Cl îi fac Unguri pe toți cei-ce 
sciu rupe două trei vorbe din vocabularul 
limbei maghiare, apoi pe toți Jidanii, oarl 
și-au maghiarisat numele din Erger-Berger- 
Schossberger în Iștoc-Piștoc-Țenoalloo. Der 
să vedem oum s’a sporit „nația“.

Spune statistioa din cestiune, că spo
rul total în 1897 a fost de 219,097, din 
care pe Ungaria se vin 197,952, er pe 
Croația-Slavonia 21,145. In 1898 sporul a 
scăcjut în Ungaria la 157,519, în Croația 
însă s’a urcat la 24,924.

După recensământul din 1890 numă
rul tuturor sufletelor în „imperiul ungar11 
era de 17,463,791, la care adaugendu-se 
sporirea anuală pănă la finea anului 1898, 
numărul tuturor sufletelor ar fi trebuit să 
se urce cu finea acelui an la 18,953,000. 
Dâr din numărul acesta trebue să se sub- 
tragă soăcjămentul cnusat de emigrări, cari 
pănă la finea lui 1898 au fost de 220,000, 
așa-că la finea anului 1898 totalul popora
țiunei a fost de 18,730,000, din oare pe 
Ungaria cad 16,460,000, pe Croația 2,380,000.

Maghiarii, d’ce raportul statistic, s’au 
sporit ou 115,057 din 197,952 cât a fost 
sporirea generală. S’ar fi sporit așa-dâr po- 
rodița lui Arpad-Levi cu mai mult de58°/oi 
pe când la 1890 se sporiseră numai cu 
48’53%.

Desvoltarea elementului maghiar a 
luat avânt mai ales în orașe. In Budapesta 
s’a sporit ou 94,7°/0.

E curios, că raportul însu-șl con
stată, că numărul nascerilor este în oon- 
tinuă decrescere. Cum vine dâr, oă totuși 
„rassa maghiară11 se sporesce? Constatarea 
acâsta dovedesce involuntar, că Ungurii nu 
se sporeso prin nascerl, ci prin achisiții de 
renegați, maghiarisațl și maghiaronl, că
rora le vine bine la socotâlă a-se mărturisi 
de „Maghiari11, pentru-ca să se căpătuâsoă.

Congresul medicilor în lași.
Luni s’a desohis în aula universității 

din Iași congresul medicilor din România, 
la care au sosit forte mulțl medici din tote 
părțile țării.

La propunerea președintelui Ascocia- 
țiunii generale a medicilor din România, 
congresul a proclamat ca președinte al său 
pe Dr. Petrini-GalațI, âr vicepreședinți au 
fost aleși Dr. Thiron și Dr. Peșteli.

Președinți onorifici au fost aclamați 
D-rii: Obreja, Rusa, Botez, Manolescu, Pe- 
ride și Rojniță, âr membrii onorifici d-nii 
A. D. Xenopol, rectorul universității Iași, 
A. C. Cuza, C. Ollănescu, președintele Ca
merei și G. Boerescu, președintele Sena
tului.

După-ce d-nii D-rl Besnea și Drăgesou 
cetesc raportul general și financiar al Aso- 
oiațiunei, se trece la ordinea (jilei.

Dr. Leonte, președintele Asociațiunii 
generale a medicilor din țâră, vorbesce des
pre Liga contra tuberculosei și propune a 
se lua măsuri severe contra întinderei aces
tui flagel. Este sprijinit de Dr. Manolescu.

Se mai vorbesce despre tratamentul 
orbirei, apoi despre administrația societății.

In fine Dr. Luoa rogă oongresul, ca 
să interviă pe lângă direațiunea căii ferate 
spre a o obliga să așe4e în vagone scuipă
tori cu antiseptice, spre a împedeca propa
garea tuberculosei.

Luni sâra s’a dat o representațiune 
în ondrea congresiștilor. S’a jucat „Docto
rul croitor11.

In ședința de Marti, la care a asistat 
și Dr. Emil Pușcariu, ca representat al mi
nistrului de instrucțiune publică, s’a vorbit 
despre măsurile, oe sunt a se lua contra 
alcoolismului. Au vorbit despre acâstă temă 
d-nii Dr. Posa și Dr. Riegler.

In fine d-1 dr. Obregia, directorul ge
neral al serviciului sanitar, a luat cuvântul. 
D-sa a făcut o espunere asupra alcoolismu
lui în România, dovedind vădita lui esis- 
tență în țâră, și arătând că în acâsta pri
vință România egalâză țerile cele mai al- 
coolisate, după oum reese din cantitatea 
enormă a băuturilor spirtuose, ce se consu
mă (366 miliâne litri anual) și din mulți
mea cârciumilor (în număr de 60 mii).

D. dr. Obregia a arătat apoi prin ta
bele grafice, întinderea alcoolismului în 
țâră, și a propus reduoerea numărului câr
ciumilor în orașe și sate și legi restrictive 
contra abusului de spirtuose.

Sera s’a dat un mare banohet la ote
lul „Traian“.

Soiri mărunte din România. 
— După sesiunea din Iunie decanatele 
tuturor facultăților dela universitatea din 
BucurescI vor întocmi tablouri de stu
denții, cari n’au făcut niol un esamen în 
timp de doi ani. Aceștia, conform regula
mentului, vor fi șterșl din matrioulele uni
versității.

— Alaltăerl au plecat din Galați cele 
două regimente de infanteriă, cari vor lucra 
la stîrpirea lăcustelor din Dobrogea.

— In BuourescI s’a pus basa unei 
societăți de asigurare numită „Coral11 cu 
un capital de 1 milion lei, reversibil în 
actii de oâte 100 lei. Nu vor fi admiși ca 
acționari, decât Români.

— Luni sâra s’a serbat la șcâla ve
terinară a 22 a aniversare a societăței me
dicilor veterinari. Au luat parte la ședință 
toți medicii veterinari din BucurescI, pre- 
oum și d-nii D-rl Viotor și Aurel Babeș.

ULTIME SC1K1.
Londra, 31 Maiu. Englesii au in

trat eri la 2 6re în Pretoria, ocupând 
capitala fără de resistență. Prisonierii 
englesi au fost liberați. Kruger s'a refu
giat. Tbte cjiarele esprimă părerea, 
ca răsboiul s’a sfîrșit.

Din Pretoria se anunță, că ofi
țeri englesi dicteză condițiile de ca
pitulare a Johannesburgului.

Tientsin (China), 31 Maid. Acji 
au sosit corăbiile rusesc! „Cremja- 
chcsuu, „Dimitrij11, „Sisoj Veliki11, 
„Gfajdamac11 și „Vsatnik11 cu doue 
canoniere; apoi corabia francesă 
„Descartes11, corăbiile englese „Or
lando11 și „Algerine11 și corabia ita
liană „Elba“. De pe tbte corăbiile 
au debarcat soldați marinari și ma
trozi. Voind se între în Peking, ei 
au întâmpinat resistență.

Londra, 1 Iunie. Pănă acuma n’a 
sosit nic! o confirmare oficială, că 
Englesii au întrat în Pretoria.

Flori de teiti.
Diminâță... Racjele sorelui de Maiti 

se oglindesc răsfățându-se în stropii de rouă 
și pajiștea pare că-i un covor argintat. Prin 
tufișuri cântă păsărele și fluturași neastîm- 
părațl sbâră de pe flâre, pe flore. Zefirul 
se lâgănă visător, împrăsoiând sărutări în 
tote părțile. Natura pare aiurată; deștep
tată din somn, stă nedumerită văcjendu-se 
așa de frumosă.

Singură, dusă pe gânduri, merge spre 
mănăstire...

In jurul ei plutesce atâta viață și 
atâta poesiă..., dâr nimio nu pâte să-i 
atingă sufletul... nimic; cu capul plecat, 
cu ochii pe jumătate ’nohișl înaintâză, în
gânând încet o rugăoiune. Par’ c’ar fi o 
statuă mișcată de-o putere nevăcjută .... 
Din marginea poteoii o viorea îșl scâte 
sfiiosă oapul dintre firele de erbă șl-o pri- 
vesoe lung..., par’ că ar întreba-o: „soii 
tu ce-i viața?“...

Ea n’aude nimic, și pârâiașul de din 
vale plângând răspunde viorelei: „Las’o... 
nu-i mai tulbura rugăciunea...; e ’nzadar“. 
Pe marginea poteoii, icl-colo stau tufele de 
liliac înflorit, printre cari oântă pe ’ntre- 
cute vrăbiile guralive.

Singură..., dusă pe gânduri, merge 
spre mănăstire.

Pe fața ei tristă nu se pote ceti 
aprâpe nimic; ouoernicia dor îi înpodobesce 
fruntea, după cum niece norișori se lasă 
ușori peste sdrele, care apune. Și totuși... 
priviți-o cât e de frumosă; o floricică de 
câmp sfidsă și nevinovată...

Dâr tăoere ..., a început se cânte ... 
încet, par’ c’ar fi o șâptă ângerâscă. Ce 
tristă și ce duiosă melodiă !

Când mi-ai jurat întâiă iubire,
— E mult de-atuncl.. .. par’ că-i un vec... 
Cântau drăguțe păsărele 
Prin tufele de liliac....

A cântat mai mult, dâr zefirul, leneș 
din fire, n’a putut prinde mai mult; atâta 
’mi-a spus........................................................

Când era aprdpe de mănăstire, un 
puișor de pasăre, căruia încă nu-i crescuse 
bine aripile, se tîresce pe potecă și ajun
gând la un loc încăldit de sore, nu mai 
scie ce să facă de bucuriă. „Și tot e fru
mosă viața11 ar cjioe el, dâc’ar putâ să 
vorbesoă.

Ea nu-1 bagă în sâmă.
Singură.... dusă pe gânduri trece 

pragul mănăstirii, pe când cei doi salcâmi 
dela ușe se clatină ușor, privind ou com
pătimire în urmă-i...

Veturia.

„ALBINA" institut de credit și de economii 
IFSîiala SSirașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Maiu 1900. 
Intrate;

cor. 574,341.37

Numărar cu 1 Maia 1900 . cor. 20,573.19
Depuneri spre fructificare n 206,631.55
Cambii răscumpărate 71 222,903.66
Conturi curente .... n 38,196.53
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 10,804.—
Monetă............................. n 4,878.66
ComisiunT, cupâne și efecte 16,062.25
Bănci.................................. n 13,267.20
Interese și provision! . . ti 31,517.59
Diverse............................. 71 9,506.74

cor. 574,341.37
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 208,000.—
Cambii escomptate . . 71 244,586.28
Conto curent.................... n 12,656.19
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 27,975.32
Monetă ....... )1 2,456.20
Oomisiuni, cupâne și efecte 77 26,606.20
Interese și provisiuni . . 7) 1,645.89
8nese și salare . . . . 71 3,105.65
Bftnol.................................. n 30,054.25
Diverse............................. 71 8,119.08
Numărar cu 31 Mai ii 1900 . r 9,136.31

C. Aisăr m. p.
capsai.

N. P. Petroscu m. p.
dirigent.

Iosif Oncioiil m. p.
comptabil.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu"
din llrașov.

se pot procura următorele cărți:

Cărți de rugăciiuni și predici.
Anghira mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufietâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 36 cr. (plus 5 cr. porto.)

mărgăritarul Suflatului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora44 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 60 cr. (cu posta 55 cr.)

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și oântărl, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora14 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruonorea Preacuratei Fecidre Maria, pen
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventărl bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuventărl funebrall și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Fop fiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odimoră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de Vasiliu Christ?. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elefterescu, 
cunoscut atât de bine în oerourile româ
nesc! din nnmSrdsele sale scrieri atât de 
mădudse, instructive și o<> atâta gust ce
tite. E o oarte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

Scrieri economice.
Tot dela Tipografia „A. Mureșianu44 

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

Pentru economii de 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 cui 
îl cere. „Zootechnia* 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- 
techniau 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 adi singură în felul său în 
literatura română.

„Cartea Plugarilor^ său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractăză despre legumărit, gu- 
noiii, lucrarea pământului, sămănăturl, 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.

„Stupăritul*, 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 164 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
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. (Ou 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 Ioan I. 
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 cr. porto).

Vinuri dinpbme, de Grigorie Halip. 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*

„Desboiul pentru neatenție, por- 
vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
buc*, este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem-- 
plar în format mare 8° de 283 pagine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit să se răspândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fiind ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor44.

*
Dietetica poporală, cunoscuta și 

mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde eu prețul 
scădut dela 1.60 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

Proprietar: Dr. Ăure! fâ'ureșiansi. 
Redactor responsabil: Sregor/u fâa/w.

Cursul la bursa din ¥iena.
Din 31 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.50
Impr. căii. fer. ung. în argint . 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 91.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... Ir 9.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr...........................97.95
Renta de hârtie austr...........................97.55
Renta de aur austr................................ 116.75
Losurl din 1860.................................  135.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 717.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 716.50
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale..............................118.37’/2
London vista.................................... 242.21
Paris vista...............................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.40
Note italiene.......................................90.70

Cursul pEeiei Srasow. 
j j

Din 1 Iunie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump.
Napoleond’orl. Cump.
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.— Vend.
18.80 Vend.
19.24 Vend.
11.30 Vend.

127.— Vend.
58.50 Vend.
10.72 Vend.

100.— Vend.

19.04
18.84
19.28
11.40

101.-

Publicațiune de licitația.
Comitelui parochial al bisericei ro

mâne ort. or. a Sf. Treimi din Brașov, 
suburbiul Tocile va da în antepriză 
prin licitațiă p u b 1 i c ă minuendă 
adaptarea școlei române de pe TccKe 
și a casei de ședințe a Comitetului 
parochial, precum și zidirea unei case 
de locuință pentru eeliserul bisericei.

Licitația se va ține în șcâlă 
Duminecă în 21 Maiu st. v. (3 Iunie st. n.) 
1900 la 2 ore d. a.

Prețul strigărei pentru adapta
rea șcdlei și a casei de ședințe este 
de 1923 fl. 28 cr., eră pentru zidi
rea casei de locuință a ecliserului 
de 1071 fl. 57 cr., la olaltă 2994 fl. 
și 85 cr.

Amatorii de licitațiă vor depune

©

vadiu de 10°/0 dela prețul strigărei 
în bani gata seu în hârtii de valore.

Pănă la licitațiă se primesc și 
oferte închise, la care trebue aclu- 
dat același vadiu.

Planurile de adaptare și zidire, 
preliminarele de spese și coudițiu- 
nile de zidire se pot vede la oficiul 
parochial al bisericei.

Brașov, în 7 Maifi 1900.
Comitetul parochial.

Vasile Sfetea, loan Suciu,
președinte. (3— ) notar.

„Gazeta Transilvanieia 
cu minierul ă 10 fiL se vinde 
la librăria Nic. I. Cinrcu și 
la Eremlas Nepoții.

5
ale lui

Veritabile Miioaai, «Eeeă fiăeiwe eutiă este j»r®ve«|ută ew marea de 
agierare a Stai A. Moli și eu subscrierea ea.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto-

A mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorlioidelor și 
Vk a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorească.

q Fraswibraîm'twem și sar® a lui Moli.
masoni decă fiecare sticlă este provSdută cu marca de scutire și cu 

M veniduiiiu smmaii, piumbui iui a. m©h.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă, 
uj Pr0îui une' sticle originale plumbate, Corone 1.80.

Săpun de copii a lui Moli.
(A Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul-

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

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. WOIjEi,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnciilauteii 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele proveoțute cu iscălitura și marca 
M de aperare a lui A. mOLL.
yț Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
W D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
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A. Mureșianu Krașev, Tergail leului 1W. S®.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodice.
BILETE DE’VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGAWTE.

BILETE DE LOGMĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

a putG esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Sou/ve/Z/lh, în lela mati/nm-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 80, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


