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SIHÎSTRAȚIUSE în Brașov ți o 
imnătâselo Birouri da an«tiohifl:

Iii Viana: K. Dukas bTachf. 
Sex. Auoonfeld feEpiorltih Leanar, 
Hdîtrloh Sohalefc. Rudolf Roasa. 
A. Oposllks Naohf. Anton Oppollk. 
’a Eu.dapcnta : A. V: Boliibor- 
Har, Ekstoisi Bornat. Xn Ifam- 
Sujg.- Karolyl St MoDmonn.

PREȚUL IfiSERȚIUHlLCR : o SO- 
siă garmond pe o eolonă 6 or. 
ți 30 or. timbru pantra o pu- 
bllaaro. — PublieArl mai deae 
dnpa tarifă iți învoială.

RECLAHE pe padina a B.a o 
sariă 10 or. aăn 30 bani.

LȘmi.

„gazeta* * lege în flecare $1.

Răsboiul din 1864 terminându-se, Prin
cipele Carol se roîntorse la monotonia, în
tru cât-va greoiă, a vieții degarnisonă din 
Berlin. Acâstă, fârte firesce, îl duse curând 
la un sentiment de plictisâlă, având ca ur
mare logica nisuință pentru oeva mai cu 
interes și mai viu decât ocupațiunile fiil- 
nioe, tot-dâuna aceleași, a vieței și disci
plinei militare. Nimio, însă, atunci nu-1 fă
cea să-și închipun, că în curând va eși din 
obscuritatea relativă-, în care trăia, și va 
lua un loc ou vacjă pe întinsul câmp al 
politicei europene, prin primirea unei po- 
sițiuDl îndrăsnețe și nesigure, deși de oea 
mai mare însemnătate, în Europa Orientală 
— și anume tronul Principatelor-Unite a 
Munteniei și a Moldovei, care mulțumită 
străduinței sale neobosite și devotamentului 
pentru îndeplinirea datoriei, sunt astăzi cu
noscute ca regatul României.

*
Principele Carol avea un capital de 

esperiență îndestulător, de oare se putea 
folosi aourn, chiar la început, când a pri
mit sarcina acesta nesigură, ca să nu dicem 
primejdiosă. Mai întâii! puțini din aceia, a 
căror menire a fost ca să oălăuzâsoă sorții 
unei națiuni, au primit în tinerețe o edu-

Abonamente muu Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca £ fl. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.

N-rii do Duminecă 8 franol.
Se prenumora la tote ofî- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Brațev
Adminislrațiunea, Piața mare 

Târgul Inului Nr. 30, a ta gir 
I.: Pe un an 10 fl., pe ș^st 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 cr. 
Ou dusul în casă: Pe un ar 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pc trei 
luni 3 fl. — Un osemplar 5 cr. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a ae plăti înainte.

fc 116. Brașov, Joi 25 M (7 Iunie). 1900.

Sesiunea de vară a dietei.
Mâne se redeschide și dieta 

ungurâscă. Ea găsesce, în capitală 
chiar, spiritele forte agitate. Sub sem
nul crucei, vătemate de mâni sacrilege 
cu ocasiunea celor petrecute la univer
sitate, tinerimea creștină universitară, 
condusă de combatanții pentru prin
cipiile creștinesc! și „supremația ras- 
sei creștine", în frunte cu cei din 
partida poporală, a declarat resboiu 
discipulilor și aderenților liberalis
mului neconfesional și în deosebî 
jidovilor, representanții lui cei mai 
devotați.

Fierberea în sînul grupurilor li
berale și frecările dintre partide 
merg crescând, âr în iond se ridică 
amenințător la granița austriacă 
semnul de întrebare, ce capătă din 
oră în oră, din rninută în minută tot 
mai mari proporțiunl, și care pri- 
vesce viitorea sorte a dualismului.

De un an și trei luni ministru-pre- 
ședințe Szell a mers, în aparența, 
tot din succes în succes în cestiu- 
nile raporturilor cu Austria. Cu tote 
dificultățile, cărora le-au dat nas- 
cere încurcăturile de dincolo de 
Laita, a putut pană acuma — călă
torind încolo și încbce între Buda
pesta și Viena — să susțină formal 
așa c}isele garanții constituționale, 
pe care se basâză pactul dela 1867.

Acâstă a facut’o condus mereu 
de speranța, că totuși va succede în 
cele din urmă înțelepciunei de stat 
austriace de-a salva parlamentaris
mul și printr’asta și constituționalis
mul în Austria. De mult înse pre
zicerile optimiste ale lui Szell au 
fost date de minciună, și acum este 
de tot aprope periculul, ca în Aus
tria se se restabilescă domnirea ab
solutismului. Deja ministru-președinte 
Koerber l’a semnalat într’un mod 
destul de neîndoios d'cend, că dâcă 
Cehii vor continua obstrucțiunea în 

luna acesta, împăratul se va vede 
constrîns a lua o decisiune, „care 
pe am de ZAe pote se schimbe viața 
de stat austriacă și se o împingă în 
altă direcțiune".

Bine seim, că din partea un
gară tot-deuna s’a accentuat cu deo
sebit aplomb, că la încheierea pac
tului Deak a legat afacerile comune 
de condițiunea hotărîtă, că în țările 
și la popbrele austriace se domnâscă 
deplinul constituționalism. Ministru- 
președinte Szell s’a presentat ca 
continuatorul direcțiunei deakiste și 
a asigurat de repețite-orl, că ține 
la aceste condițium, cari au fost în
tărite din nou prin votul dietei.

Păna aici a mers cum a mers. 
Ce va face însă Szell, când va fi 
definitiv dovedit, că nici faimosa sa 
formulă n’a putut să salveze acea 
condițiune primordială a pactului 
dualist?

S’a fiis și s’a scris mult din 
partea maghiară, că într’un ase
menea cas Ungaria va merge pe 
căile ei proprii. Dâr cum ? In ce 
mod și cu ce mijloce? Căci tot din 
acea parte s’a constatat cu priso
sință, că statul ungar nu e pregătit 
pentru idependența economică și că 
o crisă mare s’ar produce în sînul 
lui nu numai în privința economică 
der și în privința politică, dâcă îm
prejurările ar aduce cu sine o rup
tură a legăturilor cu Austria.

Și cum-că așa este o dovedesce 
de pe acuma atitudinea adversarilor 
guvernului Szell, a adversarilor ce-i 
are chiar în sînul partidului guver
namental, cari abia așteptă mo
mentul, ca se potă Zice: etă că 
Szell n’a fost în stare se împiedece 
sohimbarea condițiunilor fundamen
tale ale pactului în Austria, n’a 
sciut să validiteze drepturile Un
gariei, cari pretind, că o delătu- 
rare său o schimbare eventuaiă a 
constituției în Austria nu se pote 

face fără a-se ave în vedere dreptul 
public și interesele Ungariei.

Atârnă dâr dela evenimentele, 
ce vor urma Zilele viitore în Aus
tria, ca sesiunea acesta de vară a 
dietei să fiă ori nu una din cele mai 
furtunâse din câte s’au veflut dela 
1867 încâcc. In cas când preZicerea 
pesimistă a lui Koerber s’ar împlini, 
va fi decisă și sortea cabinetului Szell, 
care cu greu va pute se scape din 
strîmtâre. Atunci se va uni povoiul 
conflictului cu Austriacii cu acela 
al conflictelor interiore și nu va mai 
ajuta nici o formulă bine ticluită, de 
a-le pune stavilă.

Pentru a pută aduce ordine în 
stările caotice, ce se pot nasce, tre- 
bue să între în acțiune alți bărbați 
mai puțin doctrinari și mai ener
gici. Unul din aceștia se crede a fi 
d-1 de Kallay, guvernatorul Bosniei, 
care este ținut în reservă pentru ase
menea eventualitate. De aici se es- 
plică și atitudinea puțin prietinosă 
a pressei guvernamentale unguresc! 
față cu el. Critica, ce i s’a făcut lui 
Kallay se fi avut de scop mai mult 
a face imposibilă eventuala sa ve
nire la cârma țării.

Auspiciile sub cari se întrunesce 
mâne parlamentul din Budapesta nu 
sunt dâr bune.

Camera ungară se va redeschide 
mâne în 7 Iunie. După tote prevederile 
ea va lucra cu iuțâlă de vapor, ea să sfîr- 
șescă agendele, ce-i stau înainte. Foile 
din Budapesta spun, că ministru-președinte 
Szell se încrede așa de mult în bunăvoința 
deputaților de a-i vota proiectele, încât a 
stabilit deja terminul începutului vacanței 
de vară. Două săptămâni îi vor fi de ajuns 
lui Szell, ca să macine proiectele, ce-i stau 
grămadă înainte. Intre aceste proiecte sunt 
și de acelea, cari se refer la crearea de 
instituțiunl nouă, ce tae adânc în raportu
rile economice, sociale, său cari sunt un 
fel de preambul al plănuitei reforme admi

nistrative. Se accentuâză din mai multe 
părți, că cu totă importanța acestor pro
iecte, desbaterile nu vor lua un caraoter 
mai avântat, afară dâr’ dâcă se vor ivi eve
nimente, cari să producă surprinderi neaș
teptate.

Visitatiunea canonică la Seliste.’ >
Primirea, oe s’a făcut la Săliște I. P. 

S. Sale Metropolitului /oara Mețianu, a fost 
din cele mai splendide. Raporturile, oe se 
comunică în privința aoâsta din Săliște, 
sunt pline de entusiasm și servesc spre 
onâre Românilor săliștenl și celor din îm
prejurime, oarl sciu să se manifeste în mod 
atât de imposant. Etă, pe scurt, cum au 
decurs festivitățile primirei:

Metropolitul a plecat din Sibiiu în
soțit de Preacuvioșia Sa d-1 vicar Dr. I. 
Pușcariu, asesorii consistoriali N. Cristea, 
Dr. E. Roșea, I. Droc, N. Ivan, Dr. E. 
Cristea, Dr. D. P. Baroianu, Dr. I. Stroia, 
Dr. L. Lemeni, S. Stroia, protonotar corn., 
Dr. N. Vecerdea și Elie Câmpian, arohivar 
consist.

La Cristian, archiereui a fost întâm
pinat în drumul țărei, lângă biserica să- 
sescă, de locuitorii Sași în frunte cu preotul 
lor d-1 Dr. I. Oonert, âr credincioșii bise- 
ricei gr. or. l’au bineventat lângă șoâla 
lor. De aid arohiereul f'u însoțit de un 
banderiu de 40—50 călăreți.

La comuna Săcel era ridicată o fru- 
mâsă pârtă de triumf. Aci d-1 Petru Juga, 
adm. protopopesc, înounjurat de preoțime 
și mulțl fruntași din tract, a bineventat pe 
arohiereu, de-asemenea și d-1 prim-pretor 
Drăgits, âr 1. P. S. Sa a răspuns oălduros, 
mulțumind și lăudând îndeosebi activitatea 
desvoltată de d-1 Drăgits pe tereuul bise- 
rioesc școlar.

Serbările, să ’nțelege, au culminat în 
Săliște, unde tâte stradele, pe unde avea 
să trâcă înaltul âspe, erau admirabil îm
podobite. Piața plină de popor, de față 
fiind toți membrii representanței biserioescl 
și comunale, âr tinerimea școlară forma un 
lung și frumos spalir. Ordinea o susținu 
reuniunea pompierilor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".Din viața Regelui Carol.
(Introducere la „Reminiscences of King of Rou- 

niaiiia*,  de Sidney Whitman).
— Urmare. —

In mijlocul petrecerilor din Berlin 
sosi pe neașteptate principelui durerosa 
veste a morții aurorei sale Stefania la 17 
Iulie 1857. Căsătoria, doi ani în urmă, a 
fratelui sâu Leopold cu Infanta Antoinette 
a Portugaliei, îi dădu prilejul dorit, ca să 
mergă să visiteze locul de veclnioă odihnă 
a atât de iubitei sale surori, lângă Lisa
bona. După îutârcerea sa din acâstă călă
toria, principele Carol cere să fiă strămu
tat în un regiment de husari, oăol artileria 
nu părea pe atunci a ave în considerația 
publică looul, oe i-ee cuvinea. Acâstă stră
mutare însă fu amânată pănă după întor- 
oerea sa din o oălătoriă prin sudul Fran- 
ciei, Algeria, Gibraltar, Spania și Paris. 
După o scurtă trecere prin Universitatea 
din Bonn, Principele Carol relua din nou 
ocupațiunile militare ca prim-locotenent în 
al 2 lea regiment al Dragonilor din guardă, 

ou garnisona din Berlin, unde el îșl căștigâ 
repede locul, ce avusese mai înainte în so- 
oiatates din capitală. Familia regală și mai 
ales Principele moștenitor, îmbrățișară cu 
oăldură pe rudele lor din Germania de sud 
și prietenia, ce s’a născut atunol, aresistat 
în urmă și vremei și depărtărei.

O a doua visită la Curtea imperială 
în Francia în 1863, de rândul acesta în 
urma ÎDvitațiunei lui Napoleon III, avea de 
scop în mintea aoestuia a-se termina prin 
logodirea ou o princesă din oasa sa, der 
proiectul nu isbuti, fiind-oă condițiunile 
propuse nu fură primite de Regele Prusiei. 
Principele Carol fu nevoit a-se mulțumi cu 
mângăirea, ce i-a dat’o Regele Wilhelm, 
că va uita în ourând pe înoântătorea prin
cipesă în mijlocul întâmplărilor răsboiului 
(în Danemarca). Ca oficer de ordonanță a 
prietenului său principele moștenitor al 
Prusiei, Principele Carol lua parte la ase
dierea și atacul întăriturilor dela Duppel, 
la luarea Friedericei și la năvălirea îu Jut
land. Esperiența, ce a căpătat atunol des
pre răsboiul și traiul în tabără, i-a fost de 
un folos neprețuit când, mai târdiu, a fost 
dat să dobendescă neatârnarea României 
pe câmpiile Bulgariei. 

oațiune atât de prielnică, înzestrați din fire 
cu însușiri, care în cașul acesta, cu drept 
cuvânt se pote dice, că le-au moștenit 
de adreptul dela părinții săi. El a trăit 
cei dintâiî! și cei mai impresionabili ani ai 
săi în sînul unei familii, neasămănat de fe
ricită și unită, și aoâsta ar fi fost de-ajuns, 
ca să fiă una din garanțiile cele mai sigure 
pentru un trail! cumpănit și fericit în viitor. 
Amândoi, și tatăl și mama sa, au căutat 
din tote puterile lor să facă ca mintea co
piilor lor să-și dea bine sâma de deosebi
rea ce este între priveliștea esteriâră a 
lucrurilor și starea lor intimă și adevărată 
și aoâsta alcătuesce însușirea de căpetenia, 
ce trebue să aibă edueațiunea pentru prin
cipi ca și pentru orl-oine, fără deosebire 
de rang.

Iu aoâstă privință e forte semnificativ 
ceea ce ni-se spune despre Principe și sen
timentele sale la începutul carierei lui : „El 
nu putea suferi acel spirit „Junker", țanțoș 
și înveohit, care era atunci atât de răs
pândit în Prusia și la Berlin și mai cu 
eâmă în flore la Curtea Prusiană. Firea sa 
era prea simplă, prea sinceră, pentru-ca să 
se pâta obiolnui cu acâstă însușire sâcă și 
ca să se oălăuzâsoă de nisoe formule rugi-
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In sunetul olopotelor dela tdte trei 
bisericile sosi conductul, călăreții făcură 
spalir și metropolitul în trăsură ou patru 
cai trecu peste „podul mare11, prin- 
tr’o frumâsă portă de triumf. Aci ar- 
chierul s’a dat jos din trăsură, âr oorul 
elevilor a eseoutat cântarea arohiereilor. 
Apoi d-1 Dr. Nioolau Comșa salută pe I. 
P. S. Sa în numele comunei biserioescl, âr 
Metropolitul răspunse cjicend, că a urmat 
esemplul antecesorilor săi, când șl-a ales 
orașul Săliște ca început al visitațiunilor 
sale canonice, dedrece este și densul deplin 
convins, că Săliștea e fala archidiecesei.

De aoi Metropolitul fu condus la casa 
d-lui preot Alesandru Borcea, unde i-se 
pregătise ouartirul. Calea sa a fost o ma
nifestația din cele mai înălțătdre. Con
ductul a fost imposant, în fruntea lui oorul 
elevilor eseoutând căutări biserioescl, âr pe 
de margini spalirul școlarilor, oare și el 
înainta împreună cu publicul.

La ărele 9 urmă oficiarea serviciului 
divin, care a fost solemn. Esoelența Sa fu 
asistat de 9 preoți și 3 diaconi, 6r cântă
rile le a eseoutat corul Reuniunei române 
sub conducerea dirigentului său, a d-lui I. 
Crișan.

După eșirea din biserioă urmă pro
cesiunea religiosă în curtea școlei, unde 
era o altă portă de triumf, âr șcâla îm
podobită cu multă măestriă. Aici s’a ser
bat hramul șcâlei, făcendu-se sânțirea apei 
de cătră Metropolitul, care stropi șalele 
șcdlei. A ținut și o vorbire însuflețitore, 
dând multe povețe praotioe poporului. A 
cetit cu ocasiunea acâsta și numele tuturor 
dăruitorilor, morțl și vii, cari s’au dis
tins prin daruri făcute în favorul șodlei. 
In fine a urmat stropirea credinoioșilor cu 
apă sfințită și apoi Metropolitul fu condus 
la locuință unde urmă primirea diferitelor 
deputațiunl din partea tuturor autorită
ților și corporațiuuilor din Săliște și alte 
părți.

Pe la 4 ore urmă un banchet. Mâu- 
oările au fost servite de 12 fețițe române 
fruntașe. S’au rostit numărose toaste, dintre 
cari primul din partea I. P. S. Sale pentru 
monarch, apoi d-1 Dr. Nio. Comșa un toast 
prinoipiar mai lung și bine cugetat, după 
aceea vorbi P. S. Sa Dr. II. Pușcariu, d-1 
P. Drăgits etc.

Metropolitul a făcut visite pe la frun
tașii comunei, âr săra s’a reîntors la Sibiiu, 
fiind în toți pașii săi însoțit de ovațiunile 
poporului.

Conoertul, ce a urmat săra în Săliște, 
a succes fârte bine.

Cronica externă.
Prințul moștenitor al Austro- 

Ungariei în Serbia. Se sorie din Bel
grad: Arohiducele moștenitor al Austro- 
Ungariei, Franciso Ferdinand, oare a fost 
în cjilele din urmă la venătore în Smirnia, 

pe țărmii Dunărei, a petrecut o cji incog
nito la Belgrad, sub numele slav Paul Io- 
vanoviol. El a visitat orașul și împrejuri
mile, fortărăța, terasa Kalimegdan, paroul 
Topcider, însoțit de unul din adjutanții săi. 
S’a remarcat mult, că arohiducele nu s’a 
presintat la palatul regal, ou totă intimi
tatea, ce domnesce între Austro-Ungaria și 
Serbia dela retragerea regelui Milan. E in
teresant apoi faptul, că regele Alexandru, 
audînd de presența archiducelui în Belgrad, 
n’a lipsit un moment diu palat și — de- 
ta iu amnsant — ex-regele Milan s’a dus 
la Topcider să se întelnâsoă cu archiduoele, 
der n’a reușit să dea față ou el. S’a inter
pretat aoâstă abstențiune ca o dovadă a 
dorinței fârte abile a Austro-Ungariei de 
a nu da Rusiei nici un pretext de a se 
îndoi de sinceritatea înțelegerei lor în 
cestiunea balcanică. Arohiducele Franciso 
Ferdinand, oare debaroase diminâța pe 
cheiul Savei, s’a întors săra la Semlin ou 
drumul de fer.

Evenimentele în China. Răscdla 
Boxerilor nu vre să înceteze. Din Tiencin 
i-se anunță agenției „Reuter“, că misionarul 
engles Robinson, care făcea partea din mi
siunea Chinei de nord, a fost omorît de 
Boxeri dimpreună cu alțl 5 indigeni oreș- 
tinl. Pe misionarul Norman, oare încă apar
ținea aceleeașî misiuni, l’au prins în Vucia- 
Jung. — Aceleași agenții telegrafice i-se 
anunță, că o trupă de cazaci, care plecase 
în căutarea refugiaților, a avut o luptă 
sângerosă cu Boxerii; 16 din aceștia au 
fost omorîțl și mulțl din ei vulnerați. Din 
partea Rușilor un ofițer și trei soldați au 
fost răniți, Din Paotingfu se vestesoe, că 
situația misionarilor englesl și americani e 
forte îngrijitore.

Din Pelting vine soirea, că o trupă 
germană încă a sosit acolo. De asemenea a 
sosit o trupă de apărare austro ungară.

Alegerile în Italia, cum am sem
nalat și erl, s’au făcut în tâtă liniștea. După 
„Popolo Romano11 majoritatea din cameră 
a eșit și mai întărită din campania elec
torală. Un buletin oficial spune, că au fost 
aleși 271 guvernamentali, 89 oposiționall 
constituționali, 68 din stânga estremă și 8 
independenți. In 39 cercuri vor fi balotagii. 
Resultatul a 33 alegeri nu este cunosout 
încă.

^7/escarea statului Oranje. In 
diua de 15 Maiîî v., s’a declarat formal în 
Oapstadt anexarea statului liber Oranje. La 
înoeput, proclamarea încorporărei Oran- 
jului în imperiul oolonial britanic se hotă- 
rîse să se facă la 11 Maiil, aniversarea 
nasoerei reginei Victoria. Nu se soie din 
ce motiv s’a amânat anunțarea anexărei. 
Se pite, din causă, că teritoriul statului 
liber nu e încă ocupat întreg de cătră tru
pele englese. Der nici acjl el nu e ooupat 
pe totă întinderea lui. Partea răsăritenă a 

Oranj ului, și anume districtele Bethlehem, 
Harrysmith și Vrerede n’au fost supuse 
încă, și guvernul statului liber îșl are și 
acum reședința la Frankfort, adecă pe te
ritoriul Oranj ului. Cu t.6te aoestea, anexarea 
trebue considerată ca fapt îndeplinit. Cu 
fliua de 15 Maia statul liber Oranje a în- 
oetat de a mai esista — și acâsta va avă 
o influință și asupra mersului răsboiului, 
de-orece burgherii oranjiștl, cari mai oon- 
tinuă lupta în contra Englesilor, nu mai 
pot fi considerați ca răsboinicl sub scutul 
dreptului ginților, ci ca răsculațl.

— 24 Maifi v.

•f- Dionisiu Vajda. „Tribuna" aduce 
trista scire despre încetarea din viață a 
distinsului fruntaș român, mare proprietar 
și membru în comitetul institutului „Tipo
grafia11 și al cjiarului sibiian. Numai câteva 
flile sunt de când a murit fratele său cel 
mai mare loan și acum s’a dus după el și 
Dionise, binecunoscut și stimat ca unul din 
cei mai inimoși și devotați causei națio
nale. înmormântarea se va face Joi la orele 
12, în comuna Olpret. — Adresăm întris
tatei familii a răposatului condolențele nâs- 
tre cele mai sincere!

Pressa din Ungaria. O nouă foiă 
ungurâscă, ce a început să apară în Buda
pesta sub titlul de „Ujsăgkiadok Lapja“, 
publică în numărul său de probă un arti- 
oul despre literatura cjiaristioă din Unga
ria. Constată, că în timpul de față apar în 
Ungaria ou totul 2000 de <4,a-re- In Buda
pesta apar 20 (jiare politice cotidiane și 13 
săptămânale. In provinciă, 24 politice-coti- 
diane și 63 politice-săptămânale. Foi săp
tămânale și de cuprins diferit apar în Bu
dapesta 36, în provinciă 199. Foi redao- 
tate în limba maghiară se află în Ungaria 
cu totul 925, în limba germană 155, în 
limba sârbă 31, în cea slovacă 25, în limba 
română 19, foi croate 2, rutene 4, polone 
3, franoese 3, italiene 2, de-ale bunevați- 
lor 2 etc.

linperatul Wilhelm nu va merge la 
18 August în Viena, după cum se anun
țase cjilele aoestea prin foile din Berlin și 
Viena. Soirea despre visita împăratului ger
man la curtea vienesă o desminte ofioiosa 
„Nordd. Allg. Zeitung".

0 mare nenorocire s’a întâmplat în 
4 Iunie n. în Budapesta. Un tren electrio 
era să plece din Ziigliget la 8 ore 50 m. 
săra. Publicul era nerăbdător să-l urce și 
o mare mulțime de omeni năvăli în tren. 
Abia se urcară însă, și trenul, care nu era 
înfrânat, a înoeput să plece devale o’o iu- 
țâlă înspăimântătâre. In spaima grozavă, 
care cuprinse pe nenorociții pasageri, nici 
unul din ei n’a avut atâta presență de spi
rit, ea să înfrâneze vagonul. Străbătuse 

deja distanță de un chilometru, când ajunse 
la prima- curbă. Forța teribilă a oelerității 
făcu, oa aici trenul să sară din șinl și sbu- 
rând în aer cam 5 metri, marele oolos se 
răsturnă ou sgomot teribil în apropierea 
unei vile. Ferestrile erau desohise și se pu
teau aucji țipetele sfășietâre. Lumea alergă 
îndată la looul sinistrului și ce văflu? Va
gonul era răsturnat pe o lăture. Sub el 
s’au aflat trei cadavre grozav mutilate a 
trei âmenl omorîțl. Aceștia erau: nevasta 
inspectorului suprem al liniei ferate Oașo- 
via-Oderberg, Fabry Alfred; nevasta lui 
Gromma Gyula, comeroiant, și oalfa de 
comerciant Schneider R. Din vagon a fost 
tras apoi inginerul-șef, Brandtweiner Mor, al 
căii ferate Oașovia-Oderberg, a cărui oăpă- 
țînă era sdrobită rău. El trăia încă, dâr 
pănă să fiă dus la spital, a murit. Au fost 
răniți grav alte 7 persone, între oarl 4 
fete, un copil de 6 ani. Numărul oelor ușor 
răniți e mare. Direcția trenului eleotrio 
aruncă tâtă vina asupra publicului, care n’a 
voit să aștepte pănă-oe personalul de ser
viciu să pună trenul în stare normală de a 
pută porni fără perioul.

Procesul dela Siget, în causa marei 
defraudărl dela banca ungurâscă de-aoolo 
(Nepbank) întâmplată anul trecut, s’a ter
minat în 3 Iunie n. c. Direotorul Hubcr 
Rudolf a fost osîndit pentru defraudare, 
administrare neconsciențiosă și falsificare 
de acte la patru ani temniță, fiindu-i între 
aceștia socotit și anul petrecut în închi- 
s6re preventivă. Fehâr Jănos și Ziircher 
Alajos au fost achitați. Apărătorii s’au de
clarat mulțumiți ou sentința, proourorul 
însă a înaintat recurs contra achitărei lui 
Fejer și Ziircher.

Restaurantul român dela Esposi- 
țiă. Tote (jiarele parisiene sunt pline de 
laude la adresa restaurantului român. O 
depeșă particulară din Paris anunță, că Joi 
a visitat restaurantul român, între mulțl 
alțl străini, și prinții d’Orleans, A. S. R. 
prințul Albert al Belgiei, prințul de Rot- 
ohonbey, ducele și ducesa de Vendome, 
contesa de Flandra, contele Boni de Cas- 
tellane, princesa Bibesou, ilustrul composi
tor Saint-Saens și mai mulțl comisari ge
nerali străini. Succesul restaurantului român 
e pe deplin asigurat.

„Nedeia“ de pe „Câmpul pânei“, 
proiectată pe a doua rji de Rosalii, după 
cum ni-se anunță din Deva, s'a amânat ptina 
la St.-Petru, când publicul va fi avisat de 
timpuriu.

O nouă societate cooperativă de 
consumațiune este pe oale de a se înfi
ința în Buourescl. Basele avantagiose, pe 
care este înființată sooietatea, care va da 
dividende nu numai acționarilor, ci și con
sumatorilor, ohiai' nefiind acționari, dă si
guranță succesului întreprinderei. Sâmbătă 
a fost o întrunire a unui mare Bumăr de

nite și deșerte. Educațiunea sa a fost prea 
adevărat aristocratică, pentru-ca el să nu 
fiă adânc pătruns de simplioitate și spon
taneitate, în tâte acțiunile sale. Din instinct 
el e aplecat, ea să țină sâmă numai de 
ceea ce este înlăuntru lucrurilor, âr nu de 
înfățișarea lor dinafară11.

In curând Principele avu prilejul să 
pună în practică aceste precepte. Nici ca 
domn, nici ca Rege al României, el nu a 
voit vre-odată, oa să fiă prigonit cine-va 
pentru atacuri personale împotriva lui, cri
ma de lesei majesty nu esistă în România — 
său, cel puțin, disposițiunile legilor nu se 
aplică nicl-odată.

țliare anti-dinastioe, ani întregi nu 
au încetat de-a ataca pe Rege, politica sa 
și persona sa — de multe-orl îu chipul cel 
mai îndrăsneț. Deși miniștrii săi l’au îndem
nat cu stăruință, ca să se autoriseze urmă
rirea insultătorilor, Regele nu a consimțit 
nicl-odată la acâsta. El a refusat a lăsa să 
se urmărescă, chiar pe acei ce au atacat 
pe Regina, fiind de părere, că soția, Re
gina, este o parte din el însu-șl, și deci, 
ca și el însu-șl, trebue să nu țină nici o 
sâmă de insulte și trebue să sufere durerea 
de-a nu fi înțeleși său chiar calomniațl, lă

sând ou încredere sarcina răsbunărei în 
sema dreptății neînșelătâre a vremei.

Firea liniștită și egală a Regelui l’a 
făcut să fiă în stare, ca se fiă necontenit 
pe de asupra acestor lucruri, căci să nu 
uităm, că se pote oa cine-va să fiă îngă
duitor și chiar iertător față ou calomnia, 
și totuși să sufere chinuri și dureri pentru- 
ca să pâtă să-și potolâscă și biruâsoă sen
timentele sale astfel lovite. Se <jice, că Re
gele Carol a oetit multe scrieri și cj'are 
defăimătâre, îndreptate împotriva lui și di
nastiei sale, — căci a avut în mână spe
cimene de cele mai violente, — și totuși 
el une-orl a putut chiar să descopere un 
fond de humeur în cele mai neînchipuite 
neadevăruri, ce ele cuprindeau.

Vorbind despre unul din acele mai 
insultătâre atacuri, ce i-s’a adus vre-odată, 
se dice, că el a spus, oă asemenea lucruri 
nu-1 pot nici atinge, nici săi facă ceva,—■ 
căci el este prea sus, oa să potă ajunge 
pănă la el. Aici se pot potrivi bine vor
bele lui Goethe asupra prietenului său 
Schiller, care murise:

Und hinter ihm im wesenlosen Scheine
Lag was uns alle băndigt; das Gameine.
(Și ceea ce ne biruesoe pe toți: lu

crurile obștesol, erau îndărătul lui în o lu
mină fără ființă).

Desăvârșita lui nepăsare în privința 
calomniei este, fără îndoială, datorită con- 
vingerei, ce are, oă vremea îi va face drep
tate, — că un conducător trebue să-și ur
meze calea înainte și că întot-dâuna la 
urma-urmei posteritatea judecă bine.

*
Cine-va, care ă trăit mai mulțl ani în 

relațiunl strîuse ou familia regală a Româ
niei, ne dă următdrea descriere simpatică, 
dăr vădit sinceră, despre impmsiunea per
sonală, ce Regele face asupra cui-va:

„Regele Carol împlinise cinol-cjecl de 
ani, când l’am vădut pentru întâia-dată. 
Pote oă nicl-odată în viață un om nu este 
mai deplin „el însuși11, dela aoestă vârstă. 
Desvoltarea fisică la un om de 50 de ani 
este de mult îndeplinită, er pe de altă 
parte el nu a suferit încă nici o micșorare 
de putere său agerime. Individualitatea sa 
spirituală este asemenea deplin dezvoltată, 
întru cât se pdte 41C0> e& 0 natură puter
nică și hotărîtă este vre-odată la sfîrșitul 
deplinei sale desvoltărl. Faptul, că impre- 
siunea dintâiG, pe oare Regele o face asu

pra unui străin, nu pare de îndată impu- 
nătore, se potrivesce, întocmai, cu acea 
adevărată noblețe, care se feresce de orl-ce 
efect nefiresc seu pregătit și calculat; el 
este o natură prea delioată, pentru-oa să 
atragă de-odată luarea aminte. El este prea 
natural, pentru-oa să făurescă efecte pen
tru ochii lumei. Unui artist pâte să-i placă 
fisionomia delioată a Regelui, însă îi lip- 
sesce statura înaltă și aerul strașnic, care 
sunt însușirile eroului de roman și care 
stîrnesc entusiasmul mulțimei. Pe de altă 
parte însă Btatura subțire, de înălțime mij
locie, este elegantă și deosebită; mersul 
său este hotărît și nobil. Ochii săi, albaștri 
oa marea, adânci sub sprâncenile negre, 
care se împreună drept de-asupra nasului 
său aquilin, iau din când în oând o espre- 
siune cercetătore și neastâmpărată. Ei sunt 
oa nisce oohl de vultur, asemănare banală, 
care s’a făcut adese-orl pănă acum. Chiar 
vioiciunea și marea lor putere de vedere 
justifică și mai mult aoestă asemănare cu 
regele pasărilor11.

i'V’a urma.) 
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membri ai nouei societăți. S’au cetit ape
lul și statutele și s’au aprobat. S’a hotărît, 
ca subsoripția să încâpă la 1 Iunie, stil 
vechili. In aceeași sără s’au subsoris 500 
de acțiuni. Capitalul societăței este de 
200.000 lei și acțiunea de 25 lei, plătindu-se 
5 lei lunar. Apelul și statutele societății 
„BucurescI" se vor împărți în mai multe 
mii de esemplare.

Baron arestat. Foia „Șopron11 sorie, 
că a produs mare sensațiă în tâtă împre
jurimea arestarea baronului Edmund Got- 
tran. El a fost dus la proouratura din Șo
pron, unde fu imediat pus sub lăoat. Cău
șele arestării sunt necunoscute încă, der se 
șoptesoe, că baronul e acusat cu crima uoi- 
derii unui copil.

Censură bură. Un cliar engles po- 
vestesoe următorele: Un ofițer engles, oare 
se află prisonier în Pretoria, scrie într’o 
scrisore cătră o soră a sa: „Mă plictiseso 
grozav. Am oetit fiă-care carte din biblio
teca închisorii și acum nu mai soiu ce să 
mai fac". Censorul bur, care a cetit acestă 
scrisdre, adaugă într’o notă jos, după oe a 
subliniat cuvintele de mai sus: „Acum să 
vedeți, ce minciuni spun prisonierii în scri
sorile lor. Biblioteca închisorii numără dece 
mii șâpte sute patru-cjecl și unu tomuri".

Râmlunele „criminale". Să nu gân
diți oumva, că în Ierusalimul Palestinei 
s’au ivit aceste pasărl-minune. Ele s’au ară
tat chiar în centrul Palestinei jidano-ma- 
ghiare, în capitala ungurâscă botezată de 
mult „Judapesta". Rigorosantul în drept 
Por f tidy Laszlo a adresat cjiarului „Buda- 
pesti Napld" o scrisdre, în care spune ade
vărate minuni cu privire la atentatul asu
pra crucilor de pe emblemele dela univer
sitatea din Budapesta, care a produs atâta 
sânge rău la oatolicii Unguri. Numitul Por- 
joldy spune, că făptuitorii oriminall nutre- 
bue căutațl între omeni. Nisce rândunele 
au fost, cari au „săvârșit" atentatul. Spă- 
riate de „furtună", ele s’au refugiat în inte
riorul universității, s’au pus pe oruoile, cari 
-erau slab aninate, și dând din aripi au lo
vit crucile și le-au rupt. — Așa dâră s’ar fi 
dat de urma făptuitorilor: „rândunelele". 
Asta o spune Porfoldy pe cuvânt și oine 
are atâta minte, n’are decât să-i crâdă. Der 
dre tot rândunelele au fost, cari în lo
cul crucilor au desenat sttita, simbolulju- 
daismului? Și de ce tocmai oruoile dela 
universitate să fi scos ochii bietelor rându
nele? Ori doră sunt și ele filosemite? Glu
ma prea e bocănă și prea mirăsă a scor
nitură israelită.

Femeile la universitatea din Ber
lin. Pentru semestrul de vară s’au înscris 
la universitatea din Berlin 285 asoultătdre. 
Dintre aceste 26 femei studiază medicina. 
Afară de aoăsta două mai studiază dreptul, 
două teologia (protestantă) ca studiu prinoi- 
•oipal. Tâte celelalte studiâză filosofia.

Jubileul universității din Craco
via. Mâne, în 7 Iunie st. n., universitatea 
din Cracovia, înființată în anul 1364 de 
Cassimir ce) mare, îșî serbâză aniversarea 
de 500 de ani dela reorganisarea ei făcută 
în 1400 de Vladislan Jagello. La serbarea 
acâsta vor lua parte representanții tuturor 
universităților europene și chiar și a celor 
din Amerioa. Universitățile unguresci din 
Budapesta și Clușiti vor fi representate prin 
rectorii lor și vor preda adrese, în oare se 
•stăruesce mult asupra simpatiilor ' dintre 
Maghiari și Poloni.

Moscva fără apă. De oâte-va <j'l0 
locuitorii Mosovei duc mare lipsă de apă 
de beut. Ambele țevi principale, cari con- 
duo apa din isvârele Mytisena la Moscva, 
au crepat. Un butoitt de apă costă acolo 
.'85 ruble, 6r un ceaiti 1 rublă.

Florea morții. In Oroshaz», Unga
ria, două fete fiind surprinse pe oâmp de 
ploiă, și-au căutat adăpost în casa păzito
rului dela cimitir. După încetarea ploii, fe
tele au plecat acasă și trecând printre mor
minte, una dintre ele a rupt o vinețea („nu 
mă uita") de pe mormânt, ou tote, că sdță-sa 
ceroa să o oprescă dela acâsta, dmându-i, 
că acestea’s „florile morții" și nu e bine să 
Je rupă omul. Păzitorul cimitirului a con
dus pe fete la preot, care le-a înfruntat și 

li-a t}is, că nu e lucru creștinesc a rupe 
florile de pe morminte. Una dintre fete s’a 
rugat de iertare, aceea însă, oare a rupt 
fldrea (Tulia Dudic, de 16 ani) nu a flis 
nimio, ci s’a dus acasă și luând otravă s’a 
sinucis; a murit ou florea pe piept.

Reuniunea de cetire și cântări din 
Gavosdia va arangia în Dumineca Rusalii
lor, 10 Iunie n. o. în ospătăria lui St. Fole 
din Lugoshely un concert împreunat ou 
petrecere de joc. Intrarea: de persouă 80 
bani. Venitul ourat e destinat fondului reu
niunii. Oferte marinimose în bani ori cărți 
de cetire pentru biblioteca reuniunii se pri- 
meso cu mulțumită chitându-se în publici
tate și sunt a se trimite d-lui președinte 
al reuniunii Nicolae Groza preot gr. or. în 
Gavosdia.

Program: 1) „Moto" cor mixt. „Răsai 
lună", cor mixt de G. Musioesou. 2) „Tot 
ți-am flis", cor bărb. de T. PopoviciQ.
3) „Serenadă", cor bărbătoso de I. Vidu.
4) „Păourarul", monolog predat de Lazar 
Blidarin. 5) „Bobocele și inele", oor bărb. 
de I. Vidu. 6) Oșteanul român", oor mixt 
de G. Musioesou. 7) „Ileana" cor mixt de 
G. Musicescu. In fine joo.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat următârele oon- s
tribuirl:

a) Pe lista nr. 71: (Oolectant părintele 
Iosif Comanescu din Oodlea), cu totul 20 
Cor. 80 bani, și anume: Iosif Comanescu 
preot 6 cor., Ananie Bolder învăț. 2 cor., 
I. Pascu 1 cor., Sandu Bumnar 1 cor., Sandu 
Lazar 60 b., I. Pripiș 40 b., I. Ragozea 
40 b., Nio. Munteanu 1 cor., I. Vigheciîi 
1 cor., Neo. Toma 1 cor., G. Tecușan ciung. 
60 b., I. Arnăuțiu 40 b., Neo. Fătu 40 b. 
I. Cârstolovean 60 b., I. Coalcan 40 b., G. 
Adam 40 b., I. Surdu 40 b., Moise Iacob 
1 cor., G. Cârstea 40 b., G. Tecușan mare 
40 b., N. Cârstea Lupu 40 b., G. Marcu 
1 cor. —

b) Pe lista nr. 221: (coleotant d 1 di
rector al institutului „Zlăgneana 1* din Zlagna) 
cu toiul 42 cor. 40 b., și anume: N. Cris- 
tea preot 4 cor., I. Lucacel învăț. 1 cor., 
Ios. Magda paroch 2 cor., Mih. Moldovan 
ospătar 2 cor., Elena Olariu 2 oor., Iosif 
Paul 2 cor., Onea Ștefan 2 cor., Const. 
Ciurea-Irimia a subscris 6 cor. anual pe 
timp de 8 ani, începând cu 1 Sept. 1900, 
la subscriere a plătit interese pro a. c. 40 
bani; Petru Petringen viceprimar 2 cor., 
„Zlăgneana*  instit de cred. 20 cor. (anual) 
și Emanuil Beșa paroob gr. or. 5 cor. 
(anual).

c) D-l paroch gr. or. român din Bun
dorf: loan Curta ni-a trimis 2 cor. 20 b. 
p. masa studenților.

Primâscă marinimoșii donatori oele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șctielor 

Sciri mărunte din România. — 
In (jiua de 26 Maia v. M. S. Regele va 
inspecta școla de ofițeri din Dealul Spirei. 
Maj. Sa va esamina pe mai rnulțl elevi 
asupra următorelor puncte : Istoria militară, 
limbele francesă, germană și rusă. Se va 
face la urmă și un joc de răsboiG.

— Serbări in Cismigiu. In dilele de 
Rosalii, 28 și 29 MaiG vor fi mari serbări 
în Cismigiu, date de „Societatea Tinerimea 
Română" și „Maternă" din Bucuresol sub 
patronagiul M. S. Reginei. Cu acestă oca- 
siune se va face concursul de educațiă fi- 
sică a! Societăței Tinerimea RomâDă, între 
toți elevii școlelor din BucurescI și tragerea 
loteriei Materna. Serbările vor fi din cele 
mai atrăgătore. Săra va fi splendidă ilumi
nație a grădinei, iluminație venețiană a lo
calului și strălucite artificii.

— La 25 1. c. Secția I. a Tribunalu
lui Ilfov va avă să judece prooesul inten
tat evreului editor Ignatz Hertz de d-l Ni
colae Bran profesor, pentru motivul că 
Hertz a reprodus tabloul „Peneș Curca
nul". D-l Bran s’a constituit parte civilă 
pentru suma de 18,000 lei.

— In Norvegia, o societate de petroleu 
și de rafinărie de uleie de mașină, eu un 
capital de 1,000,000 de corâne, a înființat 
la Cristiania o mare fabrică pentru rafină
ria petroleului român.

— O telegramă sosită la Galați spune, 
că Ungurean, fostul director al „Băncei 
agricole" din Galați, care a fugit, a fost 
prins. Autoritățile din New-York refusă es- 
tradarea.

— Se anunță din Paris, că șeful bona- 
partiștilor, Cassagnac, răspumjend la o scri
sâre a prințului Bibesou, i-a scris într’un 
mod insultător. Prințul Bibescu l-a replicat

ou următârele cuvinte: „Cum te-ai purtat 
ca o lichea și un laș, moralmente nu mai 
trăesol". Este iminent un duel în urma aoes- 
tor inoidente.

— Pentru congresul agricol, ce se va 
țină între 1 și 8 Iulie la Paris și unde se 
vor trata mai multe cestiunl importante de 
economiă rurală, învățământ agriool, agro
nomia, economia vitelor, meoanica agri
colă etc., s’au înscris din România o mul
țime de agricultori, cari vor partioipa.

— Banița, De Luni s’au început sece
rișurile da rapiță. Dâoă nu va ploua, atunci 
România va avă, anul acesta cea mai abun
dentă recoltă de rapiță. Sunt în unele părți 
lanuri de Navetă, oare vor da 2 jum. chile 
la pogon, și sunt lanuri de Colză, care vor 
da 4 chile de pogon; acesta e ceva feno
menal.

— S’a acordat de M. S. Regele d-lui 
Theodor Nica, director la Banca Națională, 
înalta autorisațiă de a purta însemnele or
dinului Trântise losif, în gradul de Co
mandor.

— D. Pompiliu Eliade, profesorul de 
limba și literatura francesă dela facultatea 
de litere din BucurescI, a primit din par
tea miuisterului instruoțiunei din Franța 
gradul de ofițer de Academiă. Alinistrul 
Franței, d. Arsene Henry, a remis d-lui 
Eliade însemnele gradului.

® V O C a 1‘ e.
Membrii fundatori, ordinari și spriji

nitori ai Reuniunii învățătorilor români gr. 
or. din diecesa Caransebeșului, aparținători 
despărțământului Caransebeș, sunt invitați 
a partioipa la ședința despărțământului, ce 
se va țină Joi în 1 (14) Iunie a. e. în lo
calitatea școlei gr. or. din Caransebeș. în
ceputul la 9 ore a. m.

Ordinea cjilei: 1) Deschiderea ședinței. 
2) Publicarea circularului comitetului cen
tral în afacerea coleotei pentru ridicarea 
unui modest monument la mormântul de
cedatului președinte al Reuniunii loan Io- 
nașiu. 3) Lecțiune practică din Aritmetică, 
ținută de înv. Nicolae Velcu. 4) „Cestiunea 
esamenelor", disertațiune de George Lipo- 
van, George Cătană și Elena Bîjti. 5) „Des
pre stupărit", disertațiune de înv. Pavel 
Jurchesou. 6) înscrierea membrilor noi. 7) 
Incassarea taxelor curente și restante. 8) 
Propuneri.

Caransebeș, 18 (31) MaiG 1900.
Dr. P. Ionescu, N. Velcu,

președinte. notar.

NECROLOG. Văduva Elena Coma- 
nescu nă>c. Maczedonfi, și frații defunctului 
Anna și Ocfavi'an Comanescu, în numele lor 
și al tuturor consângenilor cu inima frântă 
de durere aduc la cunoscință, că iubitul 
soț și resp. frate

Alesandru Comanescu,
jude de tablă în pens.,

în al 58-lea an al vieții și 21 al fericitei 
sale căsătorii, în 5 Iunie n. 1900 la 2 ore 
a. m., după o suferință îndelungată a de
cedat.

Rămășițele p&mentescl ale defunctului 
se vor înmormânta după ritul gr. oat. în 
7 Iunie 1900 Ia 4 ore d. m. dela locuința 
sa din piața principală nr. 34 în cimiterul 
comun din ClușiQ lângă decedații săi copii. 
— Fiă-i țărîna ușoră și memoria binecu
vântată !

ULTIME SUI Hi.
Viena, 5 Iunie. „Reichsrath“-ul 

se va deschide mâne. Cehii se pre
gătesc strașnic de obstrucțiune. îna
inte de deschiderea ședinței, tote 
partidele vor ține conferențe.

Viena, 6 Iunie. Cehii tineri con
tinuă obstrucțiunea. Din causa acâsta 
nu se va pută întră în ordinea cai
lei, care este prima cetire a legei 
budgetare provisorice.

Bruxella, 5 Iunie. Agenția trans- 
vaaliană comunică, că Kruger s’a 
învoit la predarea Pretoriei numai cu 
consimțământul unanim al consiliului 
de răsboih, la care au luat parte 
toți comandanții buri.

Londra, 5 Iunie. Foile publică 
o telegramă necontrolată din Pre
toria, în care se cjiee, că Englesii au 
încunjtirat Pretoria. Burii nu se vor 

opune. Primarul va preda orașul 
îndată-ce va fi provocat formal.

Londra, 5 Iunie. După rapbrtele 
consulare sosite aici, situația în 
China este fdrte amenințătbre. O 
trupă rusescă a fost atacată de 
Boxeri, și câte-un misionar a fost 
omorît. In urma acesta representanții 
Europei au decis blocarea la Peiho, 
100 chilometri depărtare de Peking.

Bruxella, 5 Iunie. Conform seri - 
sorilor, ce le are consulul belgian 
din Peking, Boxerii au distrus tre 
linii ferate, au rupt sîrmele telegra 
fului și au dat foc la numerose edi 
ficii. Pasagerii unui tren au fost jă 
fuițl, 6 funcționari belgieni ai tre 
nului au fost grav răniți.

D 3 1 15 n S £5-
Liberarea Alafekingului șiLon- 

donesii. Corespondentul din Londra al 
diarului parisian nTempsu dă amănunte fârte 
interesante cu privire la modul în care au 
sărbat Londonesii liberarea Mafekingului. 
La opera curții — scrie corespondentul — 
se representa „Lohengrin", de față fiind și 
principele de Wales. Tocmai când repre- 
sentația era la nivel, un murmur tîmpit 
se aude la intrarea operei și se vădu numai 
decât un bărbat purtând în mână copia 
unei depeșl și strigând : „asediarea Mafe
kingului a încetat". Număroșii privitori S9 
ridioară de-odată ca un singur om, cortina 
cade și din mii de piepturi isbucni striga
rea: „Trăesoă Baden-Powel".Inoepură apoi 
să cânte „Got save the Queenu. Prințese, mar- 
chise, milionari și toți fără deosebire cântă 
fluturând marame, afișe, programe și mii 
de stegulețe, cari se sporeau într’una, par’că 
ar fi eșit din pământ. Curând eșiră ou toții 
la stradă. Toți părăsiră Opera, ca să ia 
parte la cortegiul festiv, ce se aranja mo
mentan. Pe stradă mișuna mulțime uriașă 
de omeni, în mijlocul oăreia circulau în 
tote părțile trăsuri elegante. Pe acoperișele 
trăsurilor se urcară dame decoltate și d-nl 
în frac fluturând stegulețe. Carăle lăpta
rilor și vândătorilor de verdețuri formau 
un șir lung, pline cu âmenl. Pe la miedul 
nopții delirul Londonesilor fu la oulme. 
Bărbați și femei, tineri și fete erau nebuni 
de bucuriă și damele tinere făceau eseroiți 
gimnastice, pe cari censura le-ar fi decla
rat oprite și imorale. Mult au suferit mai 
ales bieții, „policemanl". Erau prinși de 
spate de ființe „gingașe", cari îi sileau să 
jooe ou ele, ca să nu-șl pârdă „echilibrul". 
Matrozii și soldații erau ridicați în slavă 
de civili. In Abraham, în teatrul Tivoli, în 
oluburl, sufragerii, cârciume sgomotul era 
tot așa de mare. Așa a ținut totă nâptea. 
Diminâța la 4 ore se puteau vedâ încă pe 
strade forte multe femei și fete diu socie
tatea cea mai distinsă. Cavaleri eleganți și 
muncitori, drojdia stradelor și reginele 
sărbătorite ale balurilor, femei sărace și 
bogate se însuflețiau la fel, cu toții și tote 
fiind răpiți de amețâla gloriei.

*
Damele din Persia. „N. Wr. Tgbl." 

primesce din Teheran următorea soire; Da
mele elegante din Persia în cele din urmă 
s’au decis a-se despărți definitiv de costu
mele orientale și a purta de aici în colo 
haine europene. Fiind-ca tâte damele din 
Teheran ar voi de odată să aibă rochii 
lungi, talii bine potrivite, s’a arătat lipsa 
de croitorese, deore-ce în întreg orașul se 
află numai două-trei, cari soiu găti haine 
după moda europână. Croitoresele din străi
nătate din causa acâsta au urcat prețul 
croitoriei. Pentru lucrul unei simple haine 
se ia 30—40 ruble. Damele din Persia însă 
sunt cam risipitâre și plătesc bucuros astfel 
de prețuri, der oftâză amar sărmanii băr
bați. Urmâză acum întrebarea, dâcă vor 
primi persianele și corsetul, care le este 
cu totul necuuosout. Dâcă în Teheran de 
fapt, moda europână se va introduce, atunci 
orașul va fi un adevărat Eldorado pentru 
croitorese.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
dim BSa’aswv, 

se pot procura următârele cărți:

Cărți de risgăcîîuns și predici.
Attghira mânticirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
suflet,âscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunca IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, 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 50 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 
întru onorea Preacuratei Feciâre 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.)

Cuventări bisericesc!, pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Pamu. 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.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mtirte, 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 Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
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 Vasi’iu ChrisP. 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 or-rourile româ
nesc! din nnmărdsele sale s;rierl atât de 
măduose, instructive și ou atâta gust ce
tite. E o o«rîe mere, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

■f*  -
In legătură cu „Predieele pentru Du

mineci și Sărbători14, de Dr.Em.Elefterescu 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale șifunebrale'1, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunl (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-dră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor.. 50 bum. trimis franco și se pote prooura 
dela Tipografia „A. Mureșianu" din Brașov.

Scrieri scoiare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan 0 carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcdlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria, Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 or., 
er partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în școla, poporală de luliu 
Pop, învățător în Năsâud. Teoria, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

manual catechetic pentru primii an^ 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
liațiu, fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„învățătura creștindscă, seu, Catechis
mul mare pentru tinerimea greco-cath

Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

*

Pentru coniercianți funcționari și 
toți omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Elanul de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei14 și e menită a face mari 
servicii tutu-or, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fl. (cu posta 2 fl. 10 cr).

Idei fundamentale în economia 
politică, D-i loan Socaciu, vechio profe
sor la scolele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes sciențific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A ounosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Prețul e 65 cr.

„Curs complet de corespondența 
comercială11, de /. O. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 
superidră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păta ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca se fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I C. Panțu. Acâstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit tran
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țâză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la miel afaceri, cari 
durâză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, in registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone-ț-10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu44 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru*  îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces- 
ora, asupra acestei lucrări de neapărată 
ttrebuință.

*

0 carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne44. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de apropo 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețidsă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu44, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Cursul 3a bursa din Vîena.
Din 5 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.25
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2% . 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................158.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr.............................98.25
Renta de hârtie austr............................ 98.05
Renta de aur austr............................. 116.20
Losurl din 1860................................. 125.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.62
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 717.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 717.—
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale ..............................118.30
London vista..................................... 242.05
Paris vista.......................................... 96.27y2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene.......................................90.65

Cursuî păețes Brașov.

Din 6 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%

19.— Vând. 19.04
18.80 Vând. 18.90
19.24 Vând. 19.26
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.72 Vând. —.—

100.— Vând. 101.-
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despre case și locuri de vendare.

Biserica româneseă gr. or. din 
Brașov-Cetate ptme 8a vendare 
următorele paițele, situate la o ad
mirabilă posiție, pe livada de sub 
promenada de sus a Brașovului, în 
Groverl:

I. Groverl, Nr. 4, 801 Dm., casă 
de petră cu 5 camere și grădină.

II. Tot aci, Nr. 3. 855Dm., casă 
de lemn cu 3 camere și grădină.

III. In Bârdigasse Nr. 3, în do
sul celor de sus, 628 □ m., casă de 
lemn și grădină.

IV. Tot aci, Nr. 4, 526 □m., o 
grădină.

T6te aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele put forma și un 
complex unitar, forte potrivit pen
tru vile.

Doritorii sunt rugați a-șî adresa 
ofertele sigilate, dimpreună cu 5°/0 
din preful oferit cel mult pănă în 
15 (28) Iur.ie a. c. comitetului paro
chial gr. or. Tergul grâului 5.

975,2—3. Comitetul parochial.

ftnteo SESOHUL te Primăvară și Vară
1 9 C O 925.22-40

STOFE de
Un coupon de metri 3.10 iun- ( fl- 2.75, 3 70, 1.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn 1 si 6 90 niai bnnă
plet roc, pantaloni și (jiletcă

costă numai

6.— și 6.90 mai bună
fl. 7.75 fină
fl. 8 65 mai fină
fl. 10 — forte fină

JS 
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o 
s

p

Un coupon pentru costum de salon fii. ltt.— cum și stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile falnicei re
numita și cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—bsh Mostre gratis și franco. 'WJ Liferație conform mostri se garanteză. sss —

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

ABONAMENTE
HjA

.GAZETA TRAISILVAKEI
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni.
un. an

Pentru 
trei luni, 
șese luni 
un an

3
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12

Eofflânia și străintate:
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Proprietar: Dr. Aure! fâur&șiafîti. 
Redactor responsabil: Sregoriu hfaior.

'Almamte h mmole eu date d® 
Pentru Ausiro-Ungaria: 

an
șese Luni.... , . .
trei luni...........................................

.Pentru Romăiiîa si străinătate: 
..................... 8 

...............................  4
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se fac mai ușor și mai
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fl. -
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50 cr. X
an . 
șese luni 
trei luni

frânei, 
franci,
franci
repede prin

Pe
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Abonamentele 
mandata postate.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațtenea „Gazetei Tra&isiteamei“.
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BSF' „Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nie. I. Cmrcși și. la Eremias NepoțsL

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


