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Era de împăcare absolutistă.
A fost bătetor la ochi, că deu

năzi, când delegatul ceh Pașak a 
avut cunoscuta convorbire cu Ma
iestatea Sa, el s’a rugat de repeți- 
te-orl de monarchul se nu permită 
a-se pune în ființă și promulga le
gile privitbre la dreptul limbilor în 
Boemia și Moravia pe basa §-lui 14 
al constituției.

Conducătorul ceh a prevăzut 
fără îndoâlă, că, nefiind prospecte 
pentru Cehi de a dobândi condițiu- 
nea, ce au pus’o pentru curmarea 
obstrucțiunei lor, și prin urmare fiind 
împiedecată și în viitor funcționarea 
parlamentului, guvernul Koerber se 
va gândi serios la espedientul de a 
forța împăcarea cu ajutorul §-lui 14.

Eventualitatea aeâsta îi îngri- 
jesce pe Cehi, căci atunci ar tre
bui se tragă consecențele din refu- 
sul lor categoric de a întră în vorbă 
asupra proiectatelor legi a limbilor, 
pe cari le declară din parte-le neac
ceptabile. De aceea Papak a atras 
atențiunea monarchului, că într’un 
asemenea cas s’ar manifesta în si
nul poporului boem o iritațiune cum 
n’a mai fost și că introducerea ace
lor legi prin ordonanțe împărătesc! 
ar însemna lupta în permanență.

Majesta,tea Sa, precum seim, n’a 
răspuns decât prin gesturi de repro
bare la insistenta rugare a delega
tului ceh, fapt, pe care cei mai mulți 
l’au esplicat ca nefavorabil pentru 
Cehi.

Sunt semne, cari arată, că aceș
tia au avut dreptate. Duminecă, în 
Jiua de Rosalii, un redactor al cția- 
rului „Neues Wiener Journal" a vi- 
sitat pe ministru-președinte Koerber, 
cerendu-i unele deslușiri asupra situa
ți unei parlamentare. Dr. Koerber se 
fi declarat, că. conform informațiunilor 
sale sigure, Cehii vor continua ob- 

strucțiunea lor și după redeschiderea 
parlamentului în Iunie. T6tă speranța 
și-o pune el în conlucrarea solidară 
a celorlalte partide pentru a desarma 
în mod energic și a paralisa cu to
tul obstrucțiunea Cehilor.

Der se vede, că însu-și Koerber 
nu prea are mare încredere în rea- 
lisarea acestei speranțe, căci între
bat fiind, dâcă în cas, când parla
mentul s’ar face cu neputință, gu
vernul are vre-un plan stabilit, a 
răspuns, că pănă acuma încă nu 
pote fi vorba de un plan hotărît: 
că decisiunea este reservată Majes- 
tății Sale, dâr acesta decisiune „ame
nință eventual a schimba viața de 
stat, dându-i altă direcțiune".

Cu alte cuvinte, ministru-preșe- 
dinte a dat să se cunoscă, că decă 
parlamentul nu-și va sci ajuta, pbte 
să înceteze pe multă vreme consti
tuționalismul în Austria și să se in
troducă acolo o „eră de împăcare" 
absolutistică.

A ajuns așa-der în Austria cu
țitul la os, dâcă singura speranță în 
susținerea stărilor constituționale se 
razimă în solidaritatea dintre parti
dele atât de eterogene din drâpta 
și stânga, pentru a respinge obstruc
țiunea cehică, și decă — de vor fi 
esacte cele relatate de foia vienesă 
— Koerber declară, că nici nu se 
pote gândi a împlini dorința Cehi
lor relativ la limba internă oficială, 
fiind-că adi are a lupta cu o ob- 
strucțiune făcută de 61 deputațl 
ceh!, er atunci ar avă o de furcă cu 
obstrucțiunea germană de-o sută de 
membri.

Așa-dâr din afirmările ministru
lui, — care pentru cașul, când par
lamentul n’ar mai putâ de loc 
funcționa, admite și posibilitatea 
unei crise ministeriale — resultă 
cu destulă claritate, că influința 
germană, sprijinită desigur și de 
aceea a guvernului unguresc, a ajuns 

covîrșit-âre în situațiunea de față și 
că monarchul aprobă curentul ei.

Cu atât mai hotărîtă urmâză se 
fiă atitudinea Cehilor, dâcă nu voesc 
să- cedeze nicl-docum, ci voesc să 
porte tbte consecențele pașilor, ce 
i-au întreprins pănă acum în causa lor.

Nevoind să cedeze însă nici o 
parte, trebue să vină mult temu
ta catastrofă, care nu amenință nu
mai parlamentarismul din Austria, 
ci și dualismul, căci va esecuta o 
înrîurință surprinejătăre și asupra 
stărilor din Ungaria, cari sunt des
tul de putrede.

Planuri ciudate.
Guvernamentalul „Magyar Nemse.t^ a 

publicat de curând un artieul scris de unUr- 
mossy L. în care acesta îșl ia aerul de a da 
sfaturi cu privire la soluțiunea cestiunei na
ționale in Ardeal pe basa „bunei conviețuiri" 
a Maghiarilor cu naționalitățile. Și cum 
statul singur nu pote eS resolve cestiunea 
acesta, autorul articulului dice, că are ne- 
încunjurată lipsă de societatea maghiară, 
care pote sS-i dea o puternică mână de 
aj utor.

Mai înainte de a-și arăta planurile și 
părerile, ce le are cu privire la „soluțiune", 
d-1 Urmosy, ține să facă puțin studiu etno
grafic și geografic. Spune, că ori cât de 
numărosă ar fi populația română a Ardea
lului, totuși „Românii n’au nici un oraș în 
Ardeal, de nu cumva vom considera de 
atare micul Blașifi, care însă are un este- 
rior atât de nepretențios". Orașele, (jice eh 
sunt partea oea Fmai mare în mâna Ma
ghiarilor, cari le-au și imprimat timbrul 
specific unguresc. Nici Sașii nu mai au 
orașe, căci Bistrița, Mediașul, Reghinul și 
Sighișora numai cu numele mai sunt orașe 
săsescl, dâr în realitate nu. Așa stând lu
crurile, e firesc, ca Sașii să se oontopâscă, 
6r dâcă e vorba de contopire, ei se vor 
apropia mai bucuros de Maghiari.

Revenind la Români, soriitorul din 
„Magyar Nemzet" desfășură nisce păreri 

ciudate. Mai întâii! susține, că „massa cea 
imposantă a Românilor" nu e tocmai așa 
cum o presentă diarele. Ea e condusă, ce-i 
drept, de clasele inteligenței ultraiste, ceea- 
ce dă românimei neta antimaghiară. Dâr 
decă clasa inteligenței maghiare s’ar pune 
în mișcare, „ea ar putâ sS câștige definitiv 
pe poporul român pentru națiunea maghiară. 
Societatea maghiară are teren potrivit pen
tru așa ceva, fiind-că ea constitue în co
mitate faotorul dominant".

Pentru sprijinirea acestei din urmă 
afirmări, coconul Urmossy ia comitatele rend 
pe rend și spune, că în 12 comitate ale 
Ardealului se găsesc 2146 proprietari ma
ghiari (oalculâză dela 100 jugâre în sus) 
țață cu 439 români și 101 sași. Românii 
sunt puternici în comitatele Făgăraș și 
Uneddra, der totuși nu pot face nimic față 
cu Maghiarii, cari deși puțini, au cu tote 
acestea proprietăți forte estinse. Așa stând 
lucrurile, după chibzuâla Iui Urmossy, pro
prietarii unguri ar putâ să tragă întreg po
porul românesc spre Maghiari — dâcă ar 
voi. Apoi n’are să-i supere pe Unguri nici 
băncile românescl. Ele pot fi contrabalan
sate — vorba lui Szell — prin societatea 
maghiară, căci si așa băncile românesc! se 
înființâză mai mult spre a da pâne inteli
genței române.

După tote acestea vine d-1 Urmossy 
a reoomanda proprietarilor maghiari să iâe 
în mâna lor conducerea în comunele mai 
mici, să se intereseze de tot ce se face în 
oomune, să desfășure interes față de spiri
tul instruoțiunei copiilor și a progresului 
în limba maghiară; la sărbători „naționale", 
ca fiiua St, Ștefan bunăoră, proprietarii un
guri să țină poporului vorbiri despre în
semnătatea dilei, să împartă cărți de cetit 
și, ca pupăză pe colac, să invite la masa 
lor pe preotul și învățătorul valah. De 
preot ca de preot, dâr de învățător să nu-șl 
uite mcl-odată. Astfel procedând, poporul 
român va putâ fi atras spre Maghiari, va 
simți dragoste și alipire față de nația ma
ghiară, căci „noi nu vrem să-l desbrăoăm 
pe popor de naționalitatea lui, ci vrem 
numai să-1 atragem spre noi, ca se ne pu-

EO1LETONUL „GAZ. TRANS".

Din viața Regelui Carol. 
(Introducere la „Reminiscences of King of Rou- 

niania“, de Sidney Whitman).

Nu de mult a apărut în Lon
dra o traducere prescurtată în limba 
englesă a „Amintirilor Regelui Ro
mâniei" de Sidney Whitman („Remi
niscences ofKing of Roumania, 1 vol. 
8°, London, 1899").

Traducătorul engles în întroduc- 
țiunea ce o face, dă o interesantă 
schiță, biografică a Regelui Carol al 
României, conținând și aprecieri asu
pra însușirilor personale și asupra 
metodei politice a Regelui, cu scop 
de-a ajuta pe cetitorii „Amintirilor", 
ca se aprecieze, ce om este și ast
fel se înțelegă mai lesne causa și 
efectul.

După ce arată, că întâiul în
demn pentru întocmirea și publica
rea originalului în limba germană 
a „Amintirilor Regelui Carol" se 
datoresce întâmplării și că ideia, ce 

i-a fost sugerată de un scriitor strein, 
a luat încetul cu încetul ființă în 
mintea Regelui, care pe de-o parte 
dorea ca lumea se dea mai multă 
luare aminte României, de altă parte 
dorea a vedâ desfășurată înaintea 
ochilor supușilor sei o espunere ade
vărată a tot ce s’a făcut în Româ
nia în timpul domnirei sale ; și după 
ce arată, că lucrarea, care a trecut 
peste marginile programului primi
tiv, a reclamat o muncă de mai 
mulți ani, der și resultatul dobândit 
este vrednic de acâstă muncă, d-1 
Whitman cjice:

„Amintirile Regelui României" 
sunt un document istoric de-o în
semnătate politică covârșitdre.......
sunt o pagină de căpeteniă din is
toria Europei. Și nu sunt numai 
atâta, ci cuprind și un document în
semnat de destăinuire de sine, care, 
privind pe Suveran, este singur atât 
de complect. Acâstă scriere se es- 
tinde pe un restimp mai mult de 
25 de an! în viața unei tinere na
țiuni europene, care și-a dobândit 
neatârnarea sa și a luptat cu isbândă 
pentru a și-o păstra, sporind tot-o- 

dată prin muncă pacinică și stărui- 
tore avuția sa..."

Lasă se urmeze apoi schița bio
grafică, de care am vorbit mai sus*).

*) O dăm după „Constituționalul". — Red.

Etă-o :
Ragele Carol al României este al doi

lea fiiu al răposatului principe Carol Anton 
de Hohenzollern-Sigmaringen: ramura mai 
vechie romano-catolică din Germania de 
sud, a casei de Hohenzollern, al cârui cap 
este împăratul Germaniei. Pănă la 1849, 
cassa de Hohenzollern-Sigmaringen, ale că
rei domenii sunt situate între Wurttemberg 
și Baden, aprdpe d6 obîrșia Dunărei în 
Pădurea Neagră, poseda drepturi suverane 
depline ca una oe era în capul unuia din 
principatele neatîrnate din Confederația 
germană. Principele Carol Anton a oedat 
Prusiei, de bună voe și formal, la 7 De- 
cemvre 1849, drepturile suverane ale sale 
și a urmașilor săi. Despre acest Principe 
ni-se spune, din isvor sigur, următorele :

Principele Carol Anton se arată în 
istoria poporului german ca un bărbat cu 
idei liberale și cu un caracter Înalt, care 
de bună-voe jertfi prerogativele sale suve
rane în interesul causei Unității Germaniei. 

Amintirea sa trăesce în iuimele copiilor săi 
ca idealul unui tată, care, cu tâtă asprimea 
și disciplina sa, nu era temut, ci respectat 
și iubit de familia sa. El a fost totdâuna 
cel mai bun prietin și sfătuitor al fiilor sei 
ajunși în verstă. Scrisorile sale călră fiiul 
său Carol, cari sunt adese-ori citate în 
aceste „amintiri", justifică pe deplin cele 
spuse atât asupra relațiunilor prietinesol 
aprope ideale a aoestui principe cu copiii 
săi, precum și în privința mărinimiei, ce 
’i-se atribue în deobște.

Despre mama Regelui, Principesa lo- 
sefina de Baden, ni-se spun următârele : 
Principesa Ioeefina a fost totdeuna forte 
evlaviosă, fără a fi câtuși de puțin bigotă. 
Lipsa la ea de cel mai mic egoism îi câș
tigă iubirea și devotamentul tuturor acelor, 
cari au ounoscut’o. Viața ei ca soție și ca 
mamă a fost cât e cu putință de liniștită 
și fericită. Marele respect, pe oare Regele 
Carol l’a arătat totdâuna femeilor, îșl are 
isvorul în ver.erațiunea oe el a avut tot
deuna pentru mamă sa.

Principele Carol s’a născut la 20 Apri
lie 1839 în castelul strămoșesc al Hoben- 
zollernilor la Sigmaringen pe Dunăre, unde 
domnea atunci bunicul său Principele dom
nitor Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.
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tem înțelege unul cu altul și să țină, strîns 
cu noi, să nu inai considere nația maghiară 
de streină"....

Nu-i vorbă, planul pe hârtiă apare 
destul de frumos. D-l Urmossy greșesoe 
îusă din capul locului în cel mai cardinal 
punct: crede atât de idioțl și păcătoși pe 
cărturarii români, încât să-i pdtă domnii 
„birkotoșl" unguri ameți și cumpăra ou un 
cuifl de rachiă. Căci ce alta vrâ să 
prin îndemnarea proprietarilor unguri de-a 
ospăta la mesele lor pe preoții și învăță
torii români? Decă într’asta stă planul de 
„îndulcire", atunci păcat de ostenâla, oe 
șl-a dat a îndruga frase late și umflate. în
cât e pentru disertații „patriotice" cu pri
lejul sărbătorilor „naționale" unguresci, nu 
are să-și frământe creerii d-l Urmossy. In 
loc de a țină disertații, proprietarii unguri 
vor faoe și pe viitor ceea-ce fac și au fă
cut pănă acum: vor trage la sudălml asu
pra eterilor „valahi" să dea zor la lucru, 
că-i apucă ploi l ori săra cu stogul des
făcut dinaintea mașinei de treerat. In 
loc de cărți cu ilustrații, unii din poporul 
„valah" vor căpăta mai curând oâte-o palmă, 
ori câte-o lovitură de sbicia dela „tisztar- 
tăul“ d-lui „birtokos".

Cam așa se face „îndulcirea" de care 
visăză d-l tirmdssy. Maghiarul, și mai ales 
proprietarul cu peste 100 jugăre, se crede 
un „kicsi krisztus" în felul său și habar 
n’are de ceea-ce e dreptul altuia și datoria 
lui. Nu că Bă încerce a ne apropia, dâr di 
de <ji ne resping prin faptele lor de ile
galitate, de nedreptățire și prigonire, căci 
esemplul li-sa dă de sus, dela stăpânire, și 
cei mici tirani de prin comune și oomitate 
nu se vcr lăsa dor’ mai pe jos decât „mel- 
tosagoșii" și „escelențele" de sus. Pacea și 
îndulcirea o vor numai cu prețul renunțării 
la tot ce constitue caracterul național al 
poporelor nemaghiare, și pe câtă vreme ei 
vor să fiă Dumai stăpâni și poruncitori, er 
noi robi și esecutori ai porunoilor lor, nebucu- 
rându-ne de drepturi și libertăți individuale 
ca și naționale — pace nu pâte fi!

Cronica externă.
Succesul cabinetului Waldeclc- 

Dousseau. Ședința de Sâmbătă a Sena
tului frances a fost de mare importanță pen
tru guvern. S’a continuat deoisiuuea asupra 
proiectului amnestiei și s’a primit cu mare 
majoritate. Ministru - președinte Waldeck- 
Rousseau a pronunțat cu prilejul acesta un 
remarcabil discurs. Spuse, că la primul 
proces Dreyfus au fost aote, cari nu s’au 
comunicat apărării. Prin proiectul de față, 
guvernul vre 6ă ștârgă orl-ce urmă a unui 
trecut dureros. Guvernul crede, că trebue 
să se arunce vălul asupra unor slăbiciuni, 
pentru a-se înlătura obligațiunea de a-le 
pedepsi. In acâsta constă totă legea am-

nestiei. Oratorul aocentuâză apoi părțile 
politice ale legii și conjură pe senatori să-i 
dea, prin votarea legii, o dovadă de încre
dere și să respingă amandamentele presen- 
tate. Decă agitațiunile în afaoerea Dreyfus 
vor urma și după votarea acestei legi, se 
va soi în ce parte este dorința de-a stîrni 
erășl discordiile civile. Sfîrșesce rugând 
Senatul să nu lase în mâna vrășmașilor re
publicai arma decisivă mortală, ce o po
sedă. Momentul a sosit ca afaoerei odiose 
să i-se pună capăt și să nu se lase liberă 
acțiune celor ce printr’o campaniă de min
ciuni criminale, isbutesc să creeze o atmos
feră așa de turbure, așa de necurată, încât 
republicanii chiar nu se mai cunosc și nu 
mai sciu, ce să facă.

Proiectul s’a primit cu 238 oontra 34 
voturi, hotărîndu-se tot-odată, ca declara- 
țiunile ministrului-președinte să fiă afișate.

liesboiu vamal. Din Constantinopol 
se telegrafeză, că Porta otomana a avisat 
pe representanții României, Serbiei, Greciei, 
Bulgariei și Muntenegrului despre introdu
cerea unui tarif de vamă diferențial și că 
va presenta un proiect pentru încheierea 
de convențiunl comerciale ou fiă-care din 
aceste state. In nota adresată representan- 
tului Serbiei, Porta declară, că refusă pre
lungirea convenției vamale provisorice, însă 
e aplecată a întră în tratări relativ la în
cheierea unei convenții definitive. Se sus
ține, că acâstă pășire a Portei a produs 
surprindere neplăcută și că statele intere
sate nu vor întârdia de-a lua și ele contra 
măsuri.

Alegerile in Italia pentru cameră 
s’au făcut de astă-dată în tâtă liniștea. In 
Roma a reușit lista guvernamentalilor și 
doi republicani. In Palermo a fost reales 
Crispi. La Milan au reușit republicanii și 
socialiștii, er la Veneția au fost aleși trei 
candidați ai oposițiunei constituționale.

Din Spania. 0 soire telegrafică din 
Gibraltar vestesce, că Sâmbătă după amiadl 
s’au produs turburărl seriose la frontiera 
spaniolă. Câte-va mii de Spanioli, munci
tori, cari se reîntorceau în patriă, au fost 
somați să plătâscă un imposit. Muncitorii 
s’au opus și gendarmeria a trebuit să in
tervină, ba a descărcat ohiar și arma asu
pra lor rănind pe câțl-va din ei. In urma 
acâsta s’a produs o mare învălmășală și a 
trebuit să mergă miliția la fața locului pen
tru restabilirea ordinei.

Congresul internațional studențesc 
din Paris (1900).

Cartierul latin e în mișcare. Nu se 
vorbesce decât de primirea, care se va face 
în August delegațiunilor de studențl venițl 
din cele patru părți ale lumei.

In anul 1889, eu ooasiunea frumose-

lor serbări neuitate prin entusiasmul și ve
selia lor, dspeții junimei universitare au 
fost în număr de. 600; în anul acesta vor 
fi 1500.

Asociațiunea generală a studenților 
franoesl, și cele mai numărose grupări din 
cartier au luat, ca și în 1889, inițiativa 
serbărilor.

Invitațiunile studenților francesl au 
fost trimise acum două luni. Deja răspun
surile au început să curgă.

O sută de grupări de studențl străine 
au promis delegați. Mai mult, nouă delega- 
țiunl sunt așteptate mai ales din Rusia, 
căci fiind-că în acâstă țâră nu esistă nici 
o asociațiune de studențl, invitația a tre
buit să fiă adresată prin ministerul de in
strucțiune publică.

Răspunsul ministerului a fost favora
bil: scrisorea studenților francesl va fi afi
șată, prin îngrijirea rectorului, în tote uni
versitățile.

Care ar fi programul serbărilor ? In 
acest scop s’a numit o comisiune cu o în
treită însărcinare : a compune programul, 
a prepara congresul internațional și a or- 
ganisa materialicesoe șederea studenților 
străini în Paris.

Acestă comisiune nu șl-a luat încă 
hotărîrile definitive.

Etă ce s’a hotărît:
Ospeții cartierului latin vor sosi Vi

neri 3 seu Sâmbătă 4 August săra. Fiă- 
care deputațiune va fi primită la gară de 
câte un grup cât se pdte de număros, de 
studențl francesl; ea va fi oondusă imediat 
la sedial Asociațiunei, unde vor ave loo 
primele accolade. In săptămâna, care va 
urma, dela 5 la 15 August va avă fiă-care 
ocupată câte-o dup’ amiadă său câte-o sără 
cu o recepțiune seu serbare. Ca și în 1889 
se vorbesce de-o sără de gală la Operă 
său la Comedia-Francesă, de-o recepțiune 
la primăriă, de-o mare esoursiune la țâră. 
Unde se va face escursiunea? Se esită în
tre Versailles și Saint-Germain. Versailles 
e comod; dâr se pot duce studenții ger
mani se visiteze palatele dela Versailles ? 
Aci e dificultatea. Pdte că va fi alesă terasa 
Saint-Germain.

După banchet se va organisa o retra
gere triumfală, prin întrâga Esposițiă cu 
tote ^tracțiunile sale.

Duminecă, 5 August, la 2 dre d. a. 
se va ține în marele anfiteatru din noua 
Sorbonă ședința solemnă de deschidere a 
celui de-al doilea congres internațional de 
studențl. Președintele Republioei va fi in
vitat să presideze ședința; vor mai asista 
ministrul instrucțiunei publioe, vioe-recto- 
rul Academiei și profesorii Universității din 
Paris. Apoi, totă săptămâna următore, în 
fiă-care diminâță la nouă dre — seu mai 
târcjiu — se vor face în sala de serbări a 
arondismentului al 6-a pe piața Saint- 
Suplice, lucrările congresului.

Mai grea decât organisarea serbărilor 
este soluțiunea problemei încartirărei a 
1500 de studențl, așa de grea, încât acâstă 
soluțiune nu s’a găsit pănă aouma.

Ajutorul de stat în diecesa Oradiei.
De lângă Oradea-m., 26 Maia.

Ajutorul dela stat, acest urgisit mij- 
loo de corumpere pus în practică față cu 
preoțimea nâstră de cătră ministrul ungu
resc de culte și instrucțiune publică, sub 
cuvânt de întregire a salarului preoțeso, s’a 
împărțit pentru anul 1899 și în diecesa 
română unită a Oradiei mari și încă îna
inte cu mai multe luni oa în celelalte 
diecese.

Din lista propusă și recomandată de 
Veneratul Consistor mul ți preoți au fost 
șterșl, și aceștia n’au căpătat niol creițarul 
orbului. Nu, deâre-ce aceștia după informai 
țiunile notarilor și solgăbirăilor sunt „ră- 
patrioțl", căci nu abonâză foi unguresci, 
ceteso și scriu în foi românesol, școlele ro
mâne de sub oonducerea lor nu le lasă să 
oadă victimă în ghiara „statului maghiar", 
luptă în contra nelegiuirilor și caută a 
apăra interesele adevărate ale poporului. 
Din tdte aceste cause preoții noștri sunt 
luațl la ochi și perseoutațl, fiind soriși în 
oartea cea nâgră a stăpânitorilor fanatici 
și apoi desconsiderați și dațl pradă pe 
mâna tuturor slujbașilor șoviniștl.

Oe-i mai trist, acești preoți buni ai 
noștri se văd desconsiderați ohiar și din 
partea fraților lor, cari au fost împărtășiți 
de aoestă milă ungurâsoă; aceștia în în
gâmfarea lor dau celor dintâifi lecțiunl și 
sfaturi, ca să faoă și ei asemenea, să se 
aoomodeze împrejurărilor, să slăbesoă din 
simțămintele și faptele naționale românesol, 
căci „dela Români n’au oe aștepta". Aoestora 
le cjic ou Ieremia profetul: „limba vostră 
este oa o săgâtă uoicjătdre, ea vorbesce 
amăgire". Ar fi o mare generositate din 
partea Ven. Ordinariat și o nespusă încu- 
ragiare pentru preoții buni și consoiențioșl, 
dâcă acestor preoți desconsiderați de stă
pânirea ungurâscă li-s’ar pută da din vre-un 
fond dieoesan anumite ajutore, oăol și așa 
ei sunt cei mai lipsiți dintre preoți și în 
cele mai slabe paroohii.

Sortea școlelor nâstre oonfesionale din 
di în cji devine mai critică. S’ar pută face 
mai. mult și în privința ajutorărei șcâlelor, 
dâcă nobilele fapte de generositate și bu
nele intențiunl ale capului diecesei nostre 
ar fi îmbrățișate, imitate și susținute mai 
cu inimă și de cătră cei ce se află în ju
rul său.

E trist, că în sînul prea multor preoți 
ai noștri sentimentul național pare a se fi 
stîns cu totul. Ei cărți și tțiare românescl nu 
cetesc și nu țin la casa lor. In familiile 
multora se vorbesce unguresce. Au uitat, 
se vede, că ori cât s’ar împărtăși din po-

Castelul nu era pe atunci comora artistică 
și istorică, ce este astădl. Regimul bătrâ
nului Principe era ou totul patriarhal, 
aprope despotio: orl-ce amănunt al aface
rilor casnice era stabilit cu cea mai strictă 
renduială. Deși pe atunci luorul acesta era 
pote neplăcut, în urmă însă s’a dovedit, că 
a fost un învățământ neprețuit pentru tî- 
nărul principe, a cărui sdrte finală a fost 
de a domni asupra unuia din poporele cele 
mai risipitore (?) din Europa. Regularitatea 
vieței era strict păzită: la nouă ceasuri bă
trânul principe îșl întorcea ceasornicul ca 
semn, că cjiua a început și la dece săra 
întunerecul și tăcerea domnesce peste în- 
trâgă locuință.

Principele Carol a fost în copilăria 
cam gingaș și tot astfel îl soooteau toți și 
în tinerețea sa, deși în realitate, sănătatea 
și puterile sale fisice erau cât se pote de 
mulțumitâre. Cei dintâiG ani fericiți ai co
pilăriei i-a petrecut la Sigmaringen și la 
reședințele de vară în Ingkofen și Krau
chenwies. Traiul liniștit a fost întrerupt 
prin visita făcută în 1816 bunei sale din 
partea mamei, marea ducesă Ștefania de 
Baden. Atunci principele Carol a atras 
asupra Iui luarea aminte și interesul d-nei 
Hortense Cornu, prietina și confidenta

principelui Louis Napoleon, viitorul Napo
leon III.

Nu se pdte d'oe, că tînărul principe 
înainta pote repede în studiile sale: dâr 
deși învăța încet, memoria sa se arăta dela 
început forte bună și puternică. Firea sa 
neaternată și hotărîtă pe lângă acâsta, îl 
împiedeca de a primi de-a gata și cu în
lesnire părerile altora și acâstă însușire a 
păstrat’o. Căci, deși ca Rege al României 
el caută tot-deuna să asculte părerile al
tora, hotărîrea însă o ia el singur.

In anul 1818 sosesce în aoest prin- 
oipat din Germania de Sud o periodă ne
liniștită, în care valurile revoluției, si
lesc pe bătrânul principe să abdică în fo
losul Aiului său Carol Anton. Agitațiunile 
unui „Comitet de siguranță publică" silesc 
pe familia de Hohenzollern să părăsâscă 
Sigmaringen la 27 Septemvre. Copii obicl- 
nuiau a numi acâsta „întâiul sboru, spre a-1 
deosebi de al „doilea", oare s’a întâmplat 
la vre-o șepte Juni în urmă. Deși princi
pele Carol Anton a isbutit să biruâscă 
mișcarea revoluționară din 48, turburările 
au reînceput în 18ă9, din causa răscolei 
din Marele Ducat de Baden. îndată ce li
niștea a fost pe deplin restabilită, princi
pele Carol Anton îndeplini planul, ce de

multă vreme îl avea în minte, de a ceda 
regelui Prusiei suveranitatea principatului 
de Hohenzollern, și, în o cuvântare ținută 
cu acest prilej la plecare, el a declarat, că 
singurul cuvânt, care îl îndemnă este: „do
rința de a înlesni și ajuta la uniunea, mă
rirea și puterea poporului german". Fami
lia se așecjâ întâia la Neisse în Silesia Pru- 
siană, în urmă la Dusseldorf, unde princi
pele Carol Anton fu numit la comanda di- 
visiunei a 14-a militară, er principele Ca
rol și mai târdiu și fratele său Friderio 
fură instalați cu un preceptor la Dresda, 
unde principele Carol petrecu șâpte ani.

Mai înainte de a se reîntorce la Dits- 
seldorf, unde erau părinții săi, Principele 
Carol trecu cu succes esamenul de oficer, 
deși avă drept ca Principe din Casa de 
Hohenzollern să ceră numirea sa ca ofițer, 
fără a ave nevoiă se trecă vre-un esamen. 
Drept răsplată pentru succesul său, el a fost 
învoit să călătorescă cât-va timp prin El
veția și Italia de sud, mai înainte de a fi 
pus sub direcțiunea învățătorului militar, 
care se alesese, căpitanul von Hagens. 
Acest bărbat era din tote punctele destoi
nic ca să dea tinărului Principe instrucțiu
nea trebuitore și se-1 pregătescă pentru ca
riera sa, desvoltând în ei puterea sa de

inițiativă și de acțiune personală. Potrivit 
dorinței sale el fu trecut ca al doilea loco
tenent în artileria prusiană a guardei, dâr 
nu lu nevoit să mergă la corp înainte de 
a-șl fi isprăvit studiile. El dobândi ounos- 
cința deplină a părței practice a profesiunii 
sale în cetatea Iulich, după oare a urmat 
o visită la vestita usină Krupp dela Essen 
și o ședere de cât-va timp pentru instruc
țiune la Berlin.

Logodirea surorei sale, Principesa Ște- 
fania, cu h’egele Portugaliei, Pedro V, în 
tomna anului 1857, fu urmată de căsătoria 
prin delegațiune la Berlin, la 29 Aprilie 
1858. O altă întâmplare însemnată de fa
milie s’a petrecut în Noemvrie a aoeluiaș 
an. Principele Wilhelm al Prusiei (devenit 
în urmă Regele Wilhelm I), care luase re
gența în vremea bolei fratelui său, Regele 
Frederio Wilhelm IV, numi pe Principele 
Carol Anton de Hohenzollern președinte 
al ministerului prusian. Fiiul său Carol a 
arătat de pe atunci un interes forte viu 
pentru afacerile politice și dobîndi astfel 
pe nesimțite un fond de cunosoințe și es- 
periențe diplomatioe, care erau menite să-i 
fie de un folos neprețuit în cariera sa 
viităre.

i'Ya urina.)



Nr. 115—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

mana ce li-o împarte stăpânirea, ei na 
de-acolo trăeso, ci din presoura și eclesia 
românfiscă, față ou care durere, se arată 
atât de nerecunoscători.

Rău stăm și în privința învățătorilor, 
căci mulțl dintre ei lăcomind la ciolanele 
contrarilor s’au lăpădat de șcfilele nostre și 
au treout la școlele de stat. La asta a oon- 
tribuit în mai multe locuri, pe lângă lăco
mia lor, și tratarea unor preoți îngâmfați, 
oarl par’că înadins caută cfirtă cu învăță
torul pentru a îngreuna susținerea șofilei și 
a-0 face la urmă imposibilă.

X.

SOIRILE D1LEL
— 23 Maiti v.

Serbare câmpenescă în Bucovina. 
Deputatul român bucovinean, d-1 Dr. oav. 
de Flondor, a dat Duminecă o frumosă 
serbare cămpenfisoă la moșia sa din Storo- 
jinețl. Au luat parte la acăstă sărbare elita 
românfiscă a Buoovinei, studenții univer
sitari români din Cernăuți și număroșl ță
rani români. Serbarea a avut un caracter 
de manifestația națională românfiscă.

Generalul Gorjan, comandant al di- 
viziunei din Roman, a încetat din vifiță 
Sâmbătă săra la Viena, unde mersese a-se 
supune unei operațiuni în sanatoriul d-rului 
Wolf. Corpul răposatului va fi transportat 
in țfiră, unde i-se vor face funeralii mi
litare.

Generalul Gorjan a fost unul din cei 
mai munoitorl militari. Năsout în Ploescl 
în 1 August 1837, studiile și-le-a făout în 
țâră. In Aprilie 1856 a întrat în armată 
oa soldat și peste două săptămâni avan
sase la gradul de sergent. In 1860 sub-lo- 
cotenent, 1862 locotenent, 1864 căpitan, 
1867 maior, 1872 loo.-colonel, în 1895 ge
neral de brigadă.

In 1871—72 M. S. Regele îl trimise 
în Germania, unde șl-a oomplectat studiile.

A luat parte la răsboiul independenței 
ou gradul de loo-colonel comandant de 
brigadă, luptându-se cu bravură la Smârdan 
și la Vidin.

In 1891 a fost aprfipe un an de flile 
direotor al poștelor și telegrafelor.

Dela 1895 a fost comandant al di
viziei din Roman, unde șl-a asigurat multe 
simpatii atât în corpul ofițeresc, cât și în 
societate.

Generalul Gorjan a fost și autor de 
cărți didaotice, lucrând mai multe geografii 
și cărți șoolare.

Distincțiune. M. S. Regele Carol a 
conferit d-lui lonescu-Gion, inspector școlar, 
crucea de oomandor al ordinului Cortina 
României.

Societatea „Transilvania" din Bu- 
ouresol a ținut MerourI adunare generală 
în localul șofilei normale a sooietății pentru 
învățătura poporului român. La ordinea 
Zilei a fost alegerea comitetului pe anul 
cureut. D-1 Al. Lupașcu, care în decurs de 
32 ani a servit ou dragoste și mult devo
tament în calitate de casier societatea, și-a 
dat demisiunea din acestă funcțiune, din 
causa etății înaintate și a sănătăței. Socie
tatea, ca un omagiu adus d-lui Al. Lu
pașcu, l’a proclamat in unanimitate president 
de ontire. Proclamarea d-lui Al. Lupașcu ca 
președinte a fost primită cu aplause fre
netice. După aceea s’a procedat la ale
gerea comitetului, care s’a constituit astfel: 
Președinte: G. Misail; vice-preșidențl: A. 
Laurian și V. Mândreanu; secretar: D. 
Rațiu; membrii: Manliu, Cliuoiu, Popa, 
Hențescu, Otescu și Gârboviceanu; casier: 
V. Orghidan. — Societatea „Transilvania" 
are un fond de 221,000 lei în scrisuri fon- 
ciare urbane cinol la sută și dă în fiă-oare 
an peste 10,000 lei ajutore la elevii săraci 
ai șofilelor de meserii și studenților din 
Transilvania. In acfisiă societate s’au mai 
înscris peste 20 de membri în ședința de 
MercurI, parte advocațl, medici și profe
sori. Adunarea generală s’a terminat la 
firele 4’/4 d. a.

Curtea în Sinaia. Curtea regală și 
princiară română vor lua reședințele la 
■Castelul Peleș și Foișor între 8 și 10 Iunie 
v. Până la începutul lunei vii: fire întreg 

■corpul diplomatic îșl va stabili reședința la 
Sinaia.

Liga culturală. Duminecă s’a făcut 
la sediul Ligei Culturale alegerea delega- 
ților pentru Congresul Ligei, care se va 
țină în Zilele de 28 și 29 Maiti. Au luat 
parte 101 membri votanțl șj s’au ales de
legați d-nii: Adamesou Gheorghe, profesor, 
Alevra Vasilie, funcționar la Banca Națio
nală, Boambă G. I., proprietor, Răduleecu 
L, colonel, Cosaoescu N., profesor, Cantilli 
P. G. funcționar, Delavrancea B. St. avo
cat, Demetresou M. Z., casier la Banca 
Națională, Floresou A. D., Furcă C. N., 
avocat, Ionesou Eft. T., funoționar c. f. r., 
Ionesou G., tipograf (Gobi), Lambru Ște
fan, funcționar, Lupașcu Alex., proprietar, 
Miclescu Al., proprietar, Moroianu George, 
funcționar, Nenițescu Dim. S., avocat, Pe- 
rietzeanu-Buzău S., avocat, Păltineanu Bar
bu, avocat, PopovicI Max., doctor, C. Ră- 
dulesou-Motru, profesor univeeitar, Smi- 
deanu, Mateiîi, funcționar, Tălășescu C. 
funcționar o. f. r., Tudoriu, looot.-colonel, 
Ureohiă V. A., profesor universitar, Vale
rian, Ursianu, profesor universitar, Vlădescu 
Mihail, profesor universitar, Vanicu Anton, 
rentier, Zlotesou N. N., funcționar.

Escursiune scientifică. Duminecă, 
scrie „Oonstit.", a plecat d-1 Maior, pro
fesor de agricultură la șofila centrală dela 
Ferăstrău, cu 19 elevi ai șcfilei în esour- 
siune sciențifică în Bănat. D-sa va visita 
de astă-dată moșia Sân-Nicolau-mare, pro
prietatea contelui Coloman de Nakfi, care 
este unul din domeniile cele mai frumfise 
din comitatul Torontal. De-acolo se vor 
întfirce prin Predeal înapoi.

Colonia italiană din Bucuresci a 
serbat Duminecă sfira în sala Ooloseului 
Oppler aniversarea a 52-a a statului, adecă 
acordarea constituției mioului Piemont, care 
a devenit apoi constituția întregei Italie. 
S’a dat un banchet presidat de marohisul 
Beccaria d’Inoisa, ambasador italian.

Un proces mare se pertractfiză de 
trei fiile încfice la tribunalul r. din Sigetul 
Marmației. E vorba de defraudarea întâm
plată la „banca poporală" ungurfiscă („Nfip- 
bank") al căruia direotor a fost „patriotul" 
Hubert Rudolf, aousat numai pentru patru
efeet și cinci cașuri de înșelăciuni și de- 
fraudărl. Pe banGa acusaților se află ală
turi cu acest erou ortaoii’ săi Feh&r lanos 
prim-comptabilul institutului și marele pro
prietar Zurcker Alajos dela Saploncza, 
membru în direcțiunea băncii. Foile un- 
gurescl spun, că acești trei erai au jucat 
un rol în societatea alfisă a Maghiarilor și 
de aceea mulțime de curioși asistă la per
tractare, care va dura încă câte-va dile. 
Până acum s’a constatat numai atât, oă 
nimenea n’a controlat manipulațiunea is
cusitului Hubert și că consiliul de direc-’ 
țiune nu șl-a sfărmat capul cu conducerea 
institutului. Sigur, vor fi fost ocupați cu 
realisarea „ideei de stat" și nu li-a rămas 
timp să-și vadă de afaoerl.

Sărbătorirea patronilor Bucures- 
cilor. Un Te-Deum a fost oficiat Joi 
diminfița la Metropoliă pentru sărbătorirea 
patronilor Capitalei, Sf-ții Constantin și 
Elena. Regele și Principii moștenitori cu 
micii Principi au asistat la serviciu. După 
sf. liturgiă familia regală a trecut în pa
latul Metropolitan unde Regele și Prin
cipele s’au întreținut cu persfinele presente. 
— Principele Ferdinand a asistat și la 
banchetul dat regimentului de infanteria 
din garnisfina capitalei, care ’șl sărbătorea 
patronul. Mai multe toasturi au fost pur
tate în onfirea Suveranilor, familiei prin- 
oiare și armatei.

Timbru rusesc în Finlanda. Gu
vernul ruseso e bogat în ucazuri pentru 
rusifîcarea Finlandei. După cum se anunță 
din Helsingforst, ministrul rusesc de interne 
a dat un nou ucaz prin care impune folo
sirea timbrului imperial rusesc ia tote scri
sorile, ce se trimit din Finlanda în străi
nătate. In circulația internă se pot folosi 
timbrele finlandese pănă 'în Ianuarie 1901, 
fir de atunci încolo se vor întroduoe și 
pentru Finlanda timbre indentice cu ceie 
rus9sol, însă valorea lor va fi esprimată în 
bani finlandesl.

Adversarii principelui Bulgariei. 
Din Sofia se anunță, că editorul cj'^rului 
„Roșta*  a fost arestat, fiind-că a Zis despre 
principele Ferdinand, oă e vrednic de spen- 
ejurătore. Sangov, așa se numesce editorul, 
publică în ffiia sa caricaturi de tot felul; 
într’una din aoestea presentă pe principele 
Ferdinand o’un nas estraordinar de lung 
cum șfide în tren mergând spre Peters 
burg, fir trenul trece peste cadavrele țăra
nilor. Un adversar tot atât de înverșunat 
al principelui este și Rizov, redactorul 
Ziarului „Kristo Botea, care scrie mereu 
despre aceea, oă nu guvernul, ci principele 
trebue atacat, fiind-că el este pricinuitorul 
tuturor nenorocirilor Bulgariei.

Pe drum spre America. Autoritățile 
din Galați au fost însciințate Sâmbătă-nfiptea, 
oă directorul sucursalei locale a Bănoei 
Agricole, oare a fugit cu suma de peste 
40,000 de lei, s’a îmbarcat la Hamburg pe 
un vapor al agenției germane, cu desti
nația la New-York. îndată ce s’a aflat 
aefista, autoritățile, prin consulatul german 
din Galați, au telegrafat ambasadei ger
mane din New-York să dispue 'arestarea 
delapidatorului în momentul debarcării sale.

Avis părinților! Dela oficiul poli
țienesc din loo primim soirea, că erl cam 
pe la firele 3 d. a. a fost aflat înecat în 
apa Sprenohiului de pe hotarul Brașovului 
un băiat cam de 14 — 15 ani, despre care 
pănă în momentul de față nu s’a putut 
oonstata cine și al cui fiu este. După îm
brăcăminte s’ar părfi a fi fost vre-un elev 
meseriaș. Cadavrul său e depus în spitalul 
civil din loc.

Victimele unei biserici surpate.
Din Lugoș sosesce vestea despre o 

mare nenorocire, ce s’a întâmplat dilele 
acestea în comuna TergoveșVt din comitatul 
Oaraș-Severin.

Turnul bisericei române gr. or., oe se 
clădea acum, s’a surpat, a sdrobit coperi- 
șul și oeriul bisericei și ruinele au acope
rit pe toți muncitorii, în număr de trei-deă.

Concursul pentru clădirea bisericei se 
publicase anul trecut și cel mai eftin ofert 
l’a făcut antreprenorul Lazar Tomics din 
Timișfira, care pentru două mii fior, luă 
angajamentul de-a edifioa biserioa. Ofertu! 
său era cu 1000 fl. mai eftin, ca al celor
lalți lioitanțl. Inoă de atunol se esprimau 
îngrijiri și prevestiri, că în asemeni împre
jurări anevoiă se va face un lucru de dai 
Domne.

Luorul era pe sfîrșite, oând ou un 
sgomot îngrozitor se surpa turnul. Tfită po- 
porațiunea oomunei alergă spăriată spre 
terenul catastrofei. Inginerul constructor 
Iosif Schmerey, cară a oondus lucrările și 
era responsabil pentru vifița munoitorilor, a 
voit să fugă, dfir gendarmii au pus mâna 
pe el și l’au prins.

Mulțimea în mare încuroătură se puse 
pe lucru, oa să sc.fită viotimele de sub 
ruine, dfir în lipsa de conducere și de-o 
procedere sistematică luorul mergea ou 
greu. Se telegrafâ la Balinț, de unde veni 
fisolgăbirăul Darvas și medicul Dr. Halle. 
Sub conducerea lor s’a continuat apoi lu
crarea. Printre mai mulțl greu răniți, fir 
alții răniți de morte, au fost și trei, după 
alții 5 morțl, între cari și lemnarul Stefan 
Bon și lucrătorul său G. Vas din Ti
mișfira.

InformațiunI directe ne lipsesc pănă 
acum.

Adventiști la Clașiii.
Din Clușiti se scrie, că de cât-va 

timp s’a înrădăcinat aoolo confesiunea ad
ventiștilor, cari în Ardeal pănă acum nu
mai între Sași se qice, că au aflat câțl-va 
aderenți.

Adventiștii din Clușiil țin prelegeri 
biblice desohise în fiă-care fli de Marți și 
Vineri, în cari s’au obicinuit a tracta des
pre vifița viitfire, despre principiile funda
mentale ale stăpânirei lui Dumnecjeu, doc
trina judecății și altele de acestea.

Se (j'c0, oâ nu de mult un adventist 
misionar din America a faout o oălătoriă 

prin Ungaria și ou deosebire în oomitatul 
Aradului a desvoltat mare zel, oa să câș
tige aderenți pentru oonfesiunea sa. S’a și 
constituit o oomunitate de adventiști în 
comitatul Aradului, oare însă puțini mem
bri are.

Dogma principală a adventiștilor este, 
oă Christos va veni pentru a doua-firă pe 
pământ și aci va înființa un imperiu, oare 
va dura o miiă de ani și în oare drepții,
oe vor fi înviațî din morțl, se vor buoura
de tote plăcerile și grațiile pămentesol.

Intemeiătorul acestei ourifise seote
este Vilhelm Miller, oare din 1831 încfice
în mai multe state din America de mficjă- 
nfipte a grupat în jurul său număroșl ore- 
dincioșl, oarl, după numele întemeiătorului 
confesiunei lor, se numeso și milleriți.

Miller a „profețit", oă venirea lui 
Christos pe pământ se va întâmpla în luna 
lui Martie 1843, dfir nu s’a întâmplat, apoi 
a profețit, că va veni în Martie 1844, der 
fiind-că „profețirea" lui nici de astă-dată 
nu s’a împlinit, mare parte dintre oredin- 
oioșii săi și-au pierdut răbdarea de-a mai 
aștepta și l’au părăsit. Pentru aceea însă 
au rămas înoă destui aderenți ai învățătu
rilor sale.

In 1849 Miller a murit și de atunol 
numărul aderenților săi e în continuă 
crescere.

NECROLOG. Petru Suciu, protopre- 
tor al cercului Iara inferifiră, a răposat la 
1 Iunie n. c. în anul al 60-lea al vieții. ’L 
jălesc întristații săi părinți lacob Suoiu cu 
soția Paladia și numărose rudenii, între 
cari și doi fii adoptivi. —

— Fiă-i țărîna ușfiră.

ULTIME SC1KI.
Roma, 4 Iunie. Alegerile pentru 

parlamentul italian au decurs li
niștit. Majoritatea a eșit întărită din 
luptele electorale.

Pretoria, 5 Iunie. Burii vor se 
resiste pănă la sfîrșit. Krtiger a de
clarat din nou, că va continua res- 
boiul.

O I W 15 S 15.
Un enorm premiu academic in 

Rusia. Academia de sciințe din Rusia, 
din care fac parte toți savanții marelui im
periu și toți ducii și marii duel, — numai 
că aceștia din urmă nu iau parte nicl-o- 
dată la ședințe, — a întemaiat premiu da 
un milion și jumătate de ruble pentru o operă 
istorică. In 1833, generalul Grakczeijew a 
legat Academiei 50.000 de ruble, ou sti- 
pulațiunea ca aefistă sumă, cu interesele 
sale capitalisate pănă la 1915, să fîă data 
prin conours autorului celei mai bune lu
crări în limba rusescă asupra epocei Țarului 
Alexandru I. Pănă la darea acestui colo
sal premia care pfite fi întârziată, — dtîpă 
legatul donatorului, — pănă la anul 1925, 
suma donată va atinge cifra de 1,918,000 
de ruble. Autorul luorărei premiate va 
primi trei sferturi din aefistă sumă, adecă 
1.438.5C0 ruble; ce-1 de-al patrulea sfert 
va servi la tipărirea unei edițiuni de lux, 
care va fi răspândită în 10.000 de esem- 
plare și destinată bibliotecilor, șcfilelor și 
institutelor sciențifice; apoi jumătatea si- 
mei rămase disponibilă, după ce se vor 
scote cheltuielile acestei edițiuni de lux, ■ < 
va lua autorul lucrărei care a obținu’> 
premiul al doilea, — fir cea-l’altă jumătate 
va servi la traducerea lucrărei în franțu- 
zesce și în nemțesce.

Literatură.
în editura „Tipografiei", societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toți“, întocmită după ideile lui Sam. Smiles, 
de Teodor V. Păcățian. Prețul 40 bani 
(plus 5 b. porto). E o cărticică cu povețe 
forte folositore despre muncă și sîrguință; 
obicinuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna rânduielă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu“ 
din Ss’aswv.J •”

se pot procura nrmatârele cărți:
Scrieri BiRerar® pentru popos’.

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
cr. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acesta e una din cele maipre- 
țiose colecțiun! de povesti, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui se lipsâscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (.cu posta 
1 fi. 80.)

Tfilele lui lUesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Leivis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., ertom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.45 
(cu posta fi. 1-60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii șl constitue o lectură esoelentă 
și forte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de Antoruu Povp. Se reco- 
r.andă mai ales pentru cei ce vreu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
rrtoral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecătore, 
de 1. P. Edițiuneaa doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carte forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Georqe Sinw. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. Georgiv Popri. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămenare cu 
mărimea ei, der și mai ieftină în asă- 

menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
cu povești diu Bănat, împărțită în 3 to
muri,. de G. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

J'Zw.s«So»?e.ș<măeste o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Bucnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Ruticescu. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșertă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Awtomw 
Pop. Prețul-20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de Grorge Simți. Prețul *30  cr. 
(cu posta 33 cr.)

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Pop Reteganul. Sunt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 cr. 
(ou posta 45 cr.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la 
început 1 fl., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

Vipia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde ou prețul redus dela 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 or. porto.)

„Preotul din NoienF, narațiune 
istorică din vâcul nos ru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acestă interasantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848 - 49. Prețul 10 
or. (plus 2 cr. porto.)

„Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii popbrelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Acăsta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sei- 
ință. Prețul 1 fl., (-j- 5 cr. porto.)

„Amicul bun“, coleoțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
gidsă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprăpe de timpul 
scăpărei din închisăre) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
corecțional din GheEa. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
ciațiuneiutât si de favorabil aprețiată din 
partea diarelor nostre. Conține vre o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estinde pe 30 pagine 
și conține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 
12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihoreni, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, der frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

To aste pentru tot felul de persone și 
ocasiuni, de Tit. V. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel sdu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Poesii de Vasiliu Ranta JButicescu. E 
o bogată colecțiune de poesii, tipărite pe 
hărțiă fină și formând un volum de lux 
Prețul era la început 1 fl. 20 cr., acum nu
mai 60 cr. (cu posta 70 cr.).

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, cătrș 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca
siuni scolastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeami. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
eu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu“. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

Rîsete și zîmbete, de A V. Gheaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțini ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe care te fac să-ți mai 
uiți de nâcasurile lumei și să isbucnescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

Cursul Ea bursa din Vâena.
Din 4 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 116.10
Renta de corone ung. 4%- • • • 91.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 119.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/o • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.70 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 91.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii........................159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75 
Renta de argint austr........................ 98.—
Renta de hârtie austr.............................97.80
Renta de aur austr................................116.25
LosurI din 1860..................................... 125.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.60
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 718.25 
Napoleondor!.......................................... 19.27
Mărci imperiale.................................118.321/2
London vista........................................ 242.20
Paris vista..............................................96.27’/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.15
Note italiene...........................................90.15

Cursul gjieteâ brașov.

Din 5 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.— Vând. 19.04
18.80 Vend. 18.84
19.24 Vend. 19.28
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.72 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

„ Gazeta Transilvaniei “ 
cu numârul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.
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Krașov, Tergal Siaidiii Rfr. 3®.
Acest stabiliment este provefjut 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 a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE 8CIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMS ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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Z-ĂCREGISTRE și IMPRIMATE

pentru fote speciile de serviciuri-

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sou/veArtcL, în lolă mavimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTA URANTE.PRETURI-CURENÎ'E ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARL

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MURZȘIANU, Brașov.
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Plecarea și sosirea trenurilor de stat reg. ung. 11 Braw
VaBabfil din i Vlasfs st. n. «»<»<>.

Plecarea trenurilor din Brașov
Deîa Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 miu. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7-48 min. săra.
IV. Tr. ace. la 6ra 10'26 min. săra. (Arad)

Dela Brașov Ia Bucurescl:
I. Trenul de persone la ăra 3'55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

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

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

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

II. Trenul mixt la ăra 8'50 min. a. m.
III. Trenul da pers, la ora 3'15 m. p. m.

(are legătură cu Jiuia Tușnad-Oluc-Szereda).

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

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

De^i Brașov la Ciuc-Gyinies:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim
ii. Trenul de persone la ăra 8 dim.

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

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

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

III. Trenul mixt, la ora 9 27 min, p. m.
(din Maiu lb — 15 Sepț.),b

IV. Trenul acelerat, la 6ra 10’14 m. săra.
V. Tren de pers, la <5ra 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tdte sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșox’lieiu la Brașov:

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

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

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

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

Dela Zerriesci la Brașov (uar. Bartolomeiu)..
I. Trenul mixt la ora 7-2 min. dim.

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

Dela Citic-Ghimes la Brașov:
1. Trenul de pers, la ăra 825 m. dim.

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

(din Palanca dela Iul. 1 — ÎS Sept în tăte- 
serbătorile).

X s.
Prenumerațiunilo la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

i>n și când «lela 1-raa și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiaseă a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonesâ din non binevoiaseă a scrie adresa. 

Umori» Sfi. arate și posta ultim,. XdlklnîStrWț. „882. Tras/
j;

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


