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Dotațîunea preoțimei.
In totă Transilvania și Ungaria 

se observă o viuă mișcare pe tere
nul bisericesc, și acăsta mai ales la 
romano-catolici și la protestanții un
guri. T6te confesiunile se străduesc 
a-șî concentra forțele, fiind-că pro
ved, că vor avă se susțină încă lupte 
grele pentru interesele lor de viață 
în situațiunea încurcată și nesigură, 
ce le a creat’o politica liberalismului 
neconfesional.

Numai în sînul bisericei române 
unite domnesce ârășî de lung timp 
o tăcere, care este cu atât mai nees- 
plicabilă, cu cât tocmai acâsta bi
serică e ac|I mai mult amenințată 
în drepturile și esistența ei, decât 
ori și care alta.

Sunt tuturor bine cunoscute 
uneltirile, ce au de scop a distruge 
organismul și caracterul național al 
provinciei metropolitane de Alba-Iu- 
lia. Periculul, ce o amenință, vine 
dela doue cestiuni la ordinea cjilei, 
aceea a autonomiei și a „congruei", 
adecă a regulării dotați un ei preoțimei.

încă înainte cu opt ani s’a de
cis de cătră ierarchia bisericei ro- 
mano-catolice, ca cestiunea „autono
miei catolice", care privesce numai 
acbsta biserică, se fîă resolvată de
odată cu cestiunea dotațiunei preo
țimei.

Oposițiunea energică, ce au fă- 
cut’o Românii uniți la prima încer
care de a-i înjgheba în organismul 
autonom al bisericei catolice ungu
resc! au îndemnat pe adversarii in- 
dependeței lor bisericesc! de a-se 
folosi de acest espedient. Punend 
de odată la ordinea cțilei și cestiunea 
dotațiunei preoțimei, ei au avut în 
vedere de a-ș! înlesni planul ascuns, 
căci regularea dotațiunei avea se fîă 
rîma spre a prinde mai ușor în un
diță clerul român unit.

Paralel cu acțiunea congresului 
pentru autonomia romano-catolică 
merge și acțiunea regulării congruei, 

și este semnificativ pentru acâsta 
din urmă acțiune, că cestiunea do
tațiunei preoțimei ochesce mai vîr- 
tos pe greco-uniți și numai în mică 
măsură pe romano-catolici, a căror 
preoțime este în general materiali- 
cesce mult mai bine situată.

De aici urmâză, că și lucrarea 
așa numitei comisiun! centrale pen
tru congruă, care este împărțită în 
câte-va subcomisiunl, se estinde de 
fapt mai mult asupra dieceselor 
greco-unite din Transilvania și Un
garia.

Numai alaltăer! s’a ținut o șe
dință a amintitei comisiun! centrale, 
în care s’a raportat despre resultatul 
subcomisiunilor ei, începând dela 17 
Maiu 1899 pănă la finea lui Maiu 
1900. Subcomisiunile au esaminat 
în intervalul acesta cu totul 5297 
fasiunî, între car! cam la 1500 sunt 
fasiuni de a-le parochiilor din die- 
cesele române unite, cari la olaltă 
reclamă o întregire de venit de 
peste 800,000 fl. anual. De6re-ce 
însă întrega dotațiune pentru preoții 
ambelor confesiuni s’a calculat cu 
1.355,883 fl. urmâză, că cea mai 
mare parte a dotațiunei ar reclama-o 
preoțimea română unită.

Grava întrebare actuală este, 
că dâcă se va ajunge cumva la o 
resolvare a acestei cestiuni a dota
țiunei, cum se va concorda ea, în 
ce privesce pe clerul român unit, 
cu cestiunea „autonomiei catolice" 
a căreia resolvare Românii uniți nu 
o vor primi nici-odată așa cum vrâ 
să li-o impună congresul romano-ca- 
tolic? Cu alte cuvinte, ce înțeles au 
tote acele fasiuni ale preoțimei gre
co-unite, pe câtă vreme regularea 
congruei, așa cum a fost pusă la 
cale, presupune contopirea bisericei 
române unite în biserica catolică 
ungurăscă?

Vedem, că Metropolitul presi- 
deză una din subcomisiunile pentru 
congruă; vedem, că s’au dat de pre
tutindeni fasiunile din diecesele ro

mâne, der nu seim cum stă metro- 
polia de Alba-Iulia în fața cestiunei 
acesteia, care este strîns legată de 
cestiunea autonomiei catolice.

In Austria, după închiderea sesiu- 
nei „Reichsrath“-ului, nimeni nu-șl mai 
pâte face o ideiă aproximativ clară despre 
cele ce vor mai urma în proximul viitor. 
Părerea generală a tuturor cercurilor poli
tice este, că parlamentul nu va mai fi con
vocat, decât pâte la tomnă. Se afirmă în 
aoelașl timp, că guvernul Koerber a aban
donat planul de a mai convoca conferența 
de înțelegere oeho-germană. De altă parte 
însă va octroa în Boemia și Moravia legea 
de limbă cu ajutorul §-lui 14. — Un cola
borator al lui „Aewe freie Pressed a avut o 
convorbire cu unul din membrii guvernu
lui, oare a declarat între altele: „Reichs- 
rath“-ul nu va mai fi convocat, decât în 
cașul, când mai întâia se vor fi împăcat 
Cehii și Germanii. Conferența de împăcare 
însă nu va pute fi convocată de-ocamdată. 
Va urma un lung period de timp, în care 
se va guverna fără parlament.

După tâte semnele așadâr în Austria 
va urma o eră de guvernare neconstituțio
nală, mai mult sâu mai puțin absolutistă.

Rușii în Peking.
Rusia șl-a ajuns scopul în China. De 

mult s’a pregătit, de mult șl-a adunat ar
mată în Port-Arthur, și acum, când răsoola 
Boxerilor a pus în flăcări imperiul chines, 
nici una din puterile europene n’a fost în 
stare să dea piept cu primejdia; tâte și-au 
simțit slăbiciunea, afară de imperiul mos
covit. In consoiența preponderanței sale, 
Rusia a și făcut tot posibilul, oa ei să i-se 
încredințeze rolul principal în restabilirea 
ordinei — ceea-ce i-a^și succes.

ScirI sosite din isvor autorisat afirmă, 
că Rusia\a primit mandatul să ocupe capitala 
chinesă cu trupe de ale ci. Atât din Peters
burg, cât și din Bruxella se confirmă aceste 
soiri. O telegramă, oe o primesce din Pe
tersburg agenția „Reuter" din Londra, cjice, 
că puterile europene au că<jut la învoială 

cu Rusia, ca ea să ooupe Peking-nl și în 
urma aoâsta s’a trimis ordin la Port-Ar- 
thur, ca garnisână rusâscă de 6000 să fiă 
ținută gata de plecare în tot momentul.

— O altă telegramă trimisă din Pe
king la Bruxella spune și mai mult. Spune, 
oă 6000 de soldați ruși cu 10 tunuri au plecat 
spre Peking în urma învoelii representat
ion tuturor puterilor. — lllr din Londra 
se telegrafâză, că după soiri sosite acolo 
din Tienoin, impirătăsa văduvă s’ar fi refu
giat la cosulatul rusesc din Peking. Cu alte 
cuvinte, partida curții chinese ar ave de 
gând să se pună sub scutul și oorotirea 
Rusiei.

Faptul acesta a produs în Anglia o 
agitațiă și o nervositate mare, și lumea se 
întrâbă ou drept ouvent, cum se vor des- 
volta acum lucrurile, în oe direcțiune vor 
merge pe viitor tratările între puteri ? Cea 
mai mare și mai gravă întrebare este, nu 
cumva puterile se vor oerta și se vor ri
dica una contra alteia în China?

*
Intr’aceea se răspândesc cu profu- 

siune soirile despre crescerea tot mai ame- 
nințătore a răscdlei Boxerilor. Răsculații 
au rupt firul telegrafio între Peking și 
Tienoin. Străinii din Peking au format 
trupe pentru apărarea cartierului european, 
în oare se află și consulatele. Pe stradele 
orașului mișună mii de ChinesI amenințând 
ou nimicire pe străini. Agentul italian din 
Peking telegrafâză la Roma, oă la ordinul 
lui, tâte femeile europene, cari se aflau la 
consulat, s’au refugiat pe oorăbii. Astfel de 
ordine au dat și ceilalți agențl europeni. 
— Din Tiencin se anunță, că vioe-regele 
n’a voit să dea concesiune, oa un al treilea 
tren să transporte europeni la Peking. Sol- 
dații au ocupat vagonele, der mașinistul a 
fugit ou locomotiva, âr Chinesii au început 
să desfacă șinele. Soldații (europeni) au 
alungat cu baioneta pe atentatori, au prins 
locomotiva și în fine vice-regele a fost 
silit să dea concesiune pentru a pleoa 
trenul.

*
Acestea sunt soirile despre cele mai 

nouă evenimente. Englesii privesc ou du
rere și răutate, oum Rusia pune mâna pe
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Din Memoriile Regelui Carol.
— Urmare. —

Prințul Carol și armata sa fac o in
trare triumfală în Bucuresol. Ii sosesc feli
citări și din străinătate și printre acestea 
găsim o scrisâre familiară cordială a Prin
cipelui de coronă Frederic "Wilhelm, care 
conducea atunci afacerile publice în locul 
împăratului Wilhelm, rănit prin atentat, 
der, care părea restabilit la Kassel și Ba
den : „Eram de mai înainte oonvins, oă 
vei privi liniștit evenimentele. Construcțiu- 
nile tale de poduri, canalurl și porturi vor 
însemna o eră nouă". Pretutindeni se creâză 
legațiunl românescl, România se introduce 
cu demnitate în familia Statelor. Comisari 
români fao parte din comisia europenă de 
delimitare, apoi se organiseză cu îngrijire 
aparatul administrativ din Dobrogea. De 
repețite-orl împăratul Franciso-Iosif dăprin- 
oipelui dovecjl oficiale despre amiciția sa; 
după propunerea, lui Andrassy Prințul pri- 
mesce titlul de Alteță Regală și cabinetele

se grăbesc să adopte pilda Austriei. Bălă- 
ceanu a predat la Budapesta împăratului 
„Steaua României* ; împăratul l’a primit 
fârte bine și i-a esprimat speranța, că Ro
mânia nu va întâmpina în Dobrogea ace
leași greutăți, ca trupele sale în Bosnia și 
Herțegovina. J

Apare o dificultate nouă : România 
ooupase linia de frontieră fixată de Eu
ropa, Rusia ceru însă, ca să o părăsâsoă, 
mai ales la punctul de plecare Arab-Tabia 
de lângă Silistria, sub cuvântul, că Arab- 
Tabia ar fi o parte a fortăreței Silistria. 
România obiecta însă, că după tratatul din 
Berlin nu esistă nici o fortărâță la Dună- 
rea-de-jos; Europa a cerut României se 
ooupe Dobrogea și de aceea nu mai trebue 
să esiste nici o fortărâță la punctul unde 
granița ei se unesce cu granița de mai îna
inte a României.

Puterile cele mari fac presiune asu
pra României, ea să-și retragă trupele dela 
Arab-Tabia și ea consimte pentru a nu 
prejudeca resolvarea cestiunei. Gorciacow 
ține un limbagiu forte jignitor : că Româ
nia nu datoresce decât Franciei și Italiei 
mărirea teritoriului ei; Prințul nu e sur

prins de acâsta; der îl mâhnesoe adânc, că 
și Germania are o atitudine atât de inami- 
cală. Germania, patria sa, la care ține încă 
ou totă inima, încătrău — și mai ales spre 
casa părintescă, Sigmaringen său castelul 
Kracuhenwies — se îndreptâză gândurile 
sale! Ișl reamintesce de toți camaradii de 
regiment, de serile petrecute la Roon, în a 
cărui casă a fost de atâtea-orl, cu a cărui 
fiiu a luat parte la campania din Holstein, 
a cărui morte a deplâns’o atât de sincer! 
Der relațiunile cu Germania rămân turbu
rate, ia BucurescI nu se află încă nici un 
ministru plenipotențiar german, răscumpă
rarea căilor ferate produce dificultăți, ban
cherii din Berlin pun condiții grele și în 
sfîrșit Bismarck reclamă resolvarea cestiu
nei ovreesci, căci Congresul din Berlin ho- 
tărîse încetățenirea Ovreilor. Acâstă ces- 
tiune ovreesoă a devenit „o luptă gigan- 
tioă", scrie Prințul tatălui său, „care tre
bue susținută în țâră și în străinătate". 
Camera și Senatul se opun la naturalisarea 
Ovreilor imigrați; străinătatea, tote puterile 
cele mari o reclamă categoric. „Pe când 
țâra mă presintă, ca pe un apărător al 
drepturilor Ovreilor, străinătatea se plânge, 

oă nu le susțiu destul de tare și că nu 
arăt o voință firmă". Prințul vrea să mijlo- 
câscă, să nu renege umanitatea, să respec- 
teze voința Europei, dâr să nu părăsâsoă 
nici un moment calea constituțională. Ca 
tot-dâuna în asemenea situațiunl grele, sosi 
o scrisâre de încuragiare dela Principele 
moștenitor al imperiului german, cu dorința, 
oa și acâstă stâncă să fiă ooolită cu suc
ces, ca celelalte, și ou mulțumiri căldurose 
pentru poesiile prințesei, care a esprimat 
în frumâsă formă poetică, după mârtea 
prințului Waldemar, durerea de mamă.

In timpul acesta d-1 Dimitrie Sturdza 
se afla la Berlin și nu găsi la Bismarck 
decât vechiul caeterum censeo: recunâscerea 
principiului admis de Congresul din Berlin 
în urma propunerei Franciei și Italiei. Tre
buia să se acorde absolut tote drepturile 
cetățenescl tuturor Ovreilor, cari serviseră 
în armată, cari absolviseră gimnasiul său o 
șoâlă reală, cari obținuseră titluri acade
mice, cari depuseseră esamenul de baca
laureat, cari făcuseră Statului donațiunl, 
cari publicaseră opere sâu fundaseră un 
mai mare stabiliment comercial seu indus
trial. Bismarck considera acâsta ca politioă
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situațiune, dâr n’au încătrău. Manile An
gliei, ori cât ar nega ea, sunt legat» în 
Africa de miac}ă-(ji și bine cj100 f<^'a en_ 
glesă „Daily Telegraph11: „N’ar fi lucru în
țelept, dâoă dela guvernul britanic s’ar 
cere acum o pășire energică, căci în Africa 
sudică greutățile nu sunt înoă învins?. Flota 
nostră din Asia orientală nu pâte sta față 
nici ou Rusia, niol cu Japonia**...

Reorganisarea despărțământului 
Treîscaune-Cîuc.

— 13 Iunie n. 1900.

Adunarea de reorganisațiune a desp. 
Treisoaune-Ciuc, ținută erl în biserica rom. 
gr. or. din Oovasna, a suoces atât din punct 
de vedere material, ca și moral, cât se pâte 
de îmbucurător. Iți era mai mare dragul, 
când vedeai pe Românașii noștri din tote 
unghiurile Treisoaunelor; acei Români har
nici, cari ou ocasiunea acesta an dat o dovadă 
atât de frumâsă, că ei nu numai esistă, dăr 
esistă ca Români adevărațl și plini de vieță; 
îți era mai mare dragul șl-țl erescea inima, 
vădendu-i cum veniau, cari cu trăsurile, 
cari cu căruțele seu chiar și pe jos, obosiți 
și plini de praf, ca să ia parte la aduna
rea românescă menită pentru luminarea și. 
fericirea lor, dând dovadă fraților lor din 
t6te părțile, oă este nemotivată temerea 
celor ce eselamă: „Treiscaunele sunt pier
dute pentru noi!**

La 11 sună clopotul bisericei române, 
dând de veste atât Românilor oovăsnenl 
cât și celor venițl din împrejurime, oă adu
narea se începe. Publicul se apropia în 
cete și îndată se umplu biserica, care de
veni prea strimtă, ca să cuprindă pe toți 
doritorii de-a lua parte la adunare, așa în
cât mulțl fură siliți să rămână în ourtea 
bisericei. Erau bătrâni, tineri, femei, copii 
copile.

La ora liy2 trimisul on. com. central, 
d-1 N. Bogdan profesor, însoțit de on. d-n 
protopop Coltofeanu și de un număr însem
nat de preoți din tract, au întrat în bise
rică. Se începu adunarea prin cuvântul de 
deschidere. E notorie interesul, ce se vedea 
din fața fiă-oăruia față de acest discurs. O 
liniște și o tăcere deosebită, fie-care stetea 
să-i sorbă vorba din gură atât erau de 
instructive, atât erau de dulci vorbele și 
atât de mult plăceau poporului: „E țelinos 
pământul, în care avem să tragem adl 
brazdă cu plugul, e forte țelinos**, cjicea 
trimisul comitetului, dâr „are ceva forte 
bun, nu e petros, și fiă-oare dintre noi o 
scie, că pământul chiar de e țelinos, decă 
e bine lucrat și sămânța, ce se aruncă în 
el, e bună, atunci aduce rodă însutită și 
înmiită, mai bună chiar decât cel folosit. 
Lucrat trebue deci acest ogor al nostru, căci 
atunci, dâoă va și fi ici colea câte un mă
răcine, pe acela îl va tăia fierul plugului 

de etape față de imigrațiunea în massă a 
Ovreilor străini; Românii să se dedice și 
ei muncei economice, să luoreze, să facă 
economii, să fondeze bănol funciare.

Dâr în cestiunea evreâscă Bismarck 
se considera numai ca mandatar al Con
gresului, pe oând cestiunea căilor ferate îl 
atingea mai de-aprope. Acâsta din urmă 
era o sursă constantă de neînțelegeri, cari 
începură cu D-rul Strussberg, care băgase 
în afacere pe cei mai mari magnați ai Si- 
lesiei; aoeștia au tras pe cunoscuții și in
feriorii lor, și Bismarck se plângea.

— „Printre acționarii societății de 
căi ferate române se află personagii mari, 
și dame de Curte, și lacheii acestor case 
mari, și chiar birjarii, cu un cuvânt: a- 
prope întreg Berlinul! Sunt multe interese 
■în joc. Și ohiar Regele a trabuit să inter- 
vie spre a scăpa pe câți-va magnați din 
Silesia, când nu mai mergea cu Strussberg. 
Atunci s’a adresat lui Bleichroder. Acesta 
era deja destul de bogat spre a nu avă 
nevoiă să se încurce, der tot a făcut’o din 
causă, că a fost rugat și pentru onorurile 
ce i-a adus. Bleichroder a luat deci aface
rea în manile sale și noi suntem obligați 
să-i dăm ajutor. Regele a făcut însă și mai 

și va fi viermilor mânoarer seu pământului 
îngrășare**.

După acâsta se întorce- la preoțimea 
și învețătorimea nbstră, dascălii poporului, 
și constată, că precum- șeolarul este o 
oglindă fidelă a învățătorului său, întocmai 
astfel oglindă fidelă e poporul preotului 
său. Și să și-o însemne acesta bine preo
țimea nostră. Decă cumva dini nepricepere 
său din alte preoetipațiunl: a- negligiat vr’o- 
dată cât de puțin din sfânta lor datorință 

. față de popor, să se grăbescă și să se în- 
torcă, ca nu mai târejiu să ne ajungă blăs- 
tămul fiilor și al nepoților noștri.

Și pentru-ca să avem- garanții în ac
tivitatea nostră, ne este bun prilegiu Aso- 
ciațiunea, la sînul căreia se pot adăposti 
toți aceia, cari doresc și voesc să lucre în
tru binele și înaintarea, poporului. Vă învit 
deci să ne alăturăm și- noi, cei din Trei- 
scaune și Ciuă, la acâată instituția binefă- 
oătore, căci ea și pentru noi e aceeași duloe 
mamă, ca și pentru, ceilalți Români de prin 
alte părți.

La acâsta on. protopop D. Coltofean, 
ca interpret al poporului adunat, relevăză 
momentele marcante din viâța nostră ca 
un ecou la cele spuse de d-1 antevorbitor, 
îi mulțămesce pentru zelul, ce-1 arată față 
de Românii din Treiscaune și invită pe 
popor să sprijinâscă Asociațiunea. Vorbele 
On. D.-Sale n’au rămas fără efect, căci en- 
tusiasmul și însuflețirea, care cresoea cu 
fiă-care moment, s’a și întrupat în faptul, 
că s’au înscris și au solvit taxa de mem
bri 11 ordinari și 52 ajutători, cu totul s’au 
încassat 207 corone. Ou bucuriă trebue să 
remarc, că au fost bspețl, cari au trebuit 
să călătorâsoă timp de 5—6 și 9 ore pen- 
trn-ca să sosescă la timp. Bravii Români 
din Arpătac au plecat noptea la 2 6re- și 
abia au sosit la ÎO1/^.

Amănunte dela acăst-ă interesantă adu
nare urmâză.

Cong'rua.
Comisiunea centrală pentru congrua 

catolică s’a întrunit alaltăerl în Budapesta, 
presidată de archiepiscopul Iosif Samassa 
din Agria. S’a ales cu prilejul acesta o 
subcomisiune de 15, cu misiunea de a con
trola fasiunile privitore la bunurile biseri- 
cescl mai mari. Iu comisiunea acesta face 
parte și oanonicul Dr. Lattran dela Oradea- 
maro.

După acâsta raportorul Timon A. a 
cetit raportul amănunțit despre resultatul 
clasificării congruei paroohilor și coopera
torilor, pe basa fasiunilor intrate. Sunt 
5297 paroohii romano-catoliceși greco-unite, 
dintre cari 3096 parochii cu venit anual 
mai puțin de 800 fl. Pentru întregirea ve
nitului acestor parochii sunt de lipsă 
1.253.330 fl.

In cât privesce provincia metropolitană 

mult; a venit în ajutorul boerilor din Si
lesia cu propriii săi bani. Trebue să eșim 
deci din acestă situațiune penibilă; sunt 
angajate 100 milione de mărci și România 
are și ea interes să fiă ea singură stăpână 
pe căile ei ferate. ResolvațI deci cât mai 
repede aceste două oestiunl, ca să faceți 
parte dintre Statele independente; Româ
nia are 2500 mile pătrate germane și cinci 
milione de locuitori ; ar pută să aibă dece 
milione și ce putere ar fi atunci! O Ro
mânia independentă cade mult în cumpănă 
în oestiunile orientale. Legătura cea mai 
puternică e Prințul, care a fost de-ai noș
tri înainte de-a deveni Român1*.

Așa a vorbit Bismarck.
împăratul Wilhelm stima și el mult 

pe Principele Carol și nu voia să subordo
neze reoundscerea României resolvirei ces- 
tiunei ovreescl. El scrie forte semnificativ 
din Gastein:

„Cât privesoe România, scii bine(scri- 
„sorea era adresată împărătesei Augusta, 
„care a trimis o copiă Principelui de Ho- 
„honzellern), că din capul looului am des- 
„aprobat energic hotărîrea Congresului în 
„cestiunea evreâsoă. Der numai aprds coup, 
„deore-ce nu conduceam eu afacerile, ci 

unită de Alba-Iulia și Făgăraș, raportul pre
sents următorul tablou:*

1. Archidiecesa de Alba-lulia și Făgăraș: 
are Z07 paroohii, ale căror venite ar trebui 
să sa întregâscă. Suma de lipsă face 429,236 
fl. 3i er.

2. Dieeesa de Lugoș: are 161 parochii 
dintre cari 156 sunt avisate la întregirea 
venitelor cu suma de 37,416 fl. 74 cr.

3. Dieeesa de Oradea-mare: din 168 
parGahii 153 sunt, cari au lipsă de între
girea venitului cu suzaa de 50,458 fl. 7® 
crucsrl.

4. Dieeesa de Gherla: are 489 parochii, 
din cari 477 reclamă; întregirea venitului.

Suma totală de întregire pentru pro
vincia metropolitană română unită face 
807,126 fl.

Raportorul propune: a) Comisiunea 
centrală primesce- de ale sale hotărîrile 
aduse cu privire la conserierl; bj în sensul 
©rdinațiunei ministeriale din 1896 să- dis
pună ca despre resolvarea apelațiunilor să 
fiă încunosciințațî preoții respectivi- e) mi
nistrul de culte- și instrucțiune publică să 
fiă rugat a dispune organe în număr sufi
cient pentru transcrierea corecțiunilor în 
•/biele de conscriere.

Congresul Ligei culturale.
Duminecă în cliua întâiîi de Rosalii 

s’a deschis la Ateneu al 8-lea congres anual 
al Ligei oulturale sub presidiul d-lui M. 
Vlădescu, președintele comitetului - central 
esecutiv, asistat de președinții de secția 
Periețeanu-Buzău (București), N. Culianu 
(Iași), P. Chițu (Craiova). Au fost de față 
aprope 50 delegați.

Președintele M. Vlădescu salută pe con- 
gresiștl, arătând greutățile, prin care a trecut 
Liga. Comitetul a fost împedecat să lucreze 
cum a dorit. Chemarea congresului este să 
dea Ligei un nou avânt, sprijinindu-o, ca 
să pâtă prospera.

Urmeză apoi cetirea raportului anual 
al Ligei, căruia îi dă cetire seoretarul, d 1 
Septimiu Mureșeanu, pe care l’a introdus 
printr’o espunere a situației în Gestiunea 
nați onală.

Mai departe să dă cetire censorilor 
despre situația financiară a Ligei, după 
care în anul trecut s’a încassat cam 20.000 
lei, și cam toți ațâța s’a și cheltuit.

Asupra raportului se nasce o discu- 
siune în urma observărilor critice a d-lor 
Barcan și Brânzău.

Respundând președintele a declarat 
între altele, că pentru reounoscerea Ligei 
ca personă morală n’a putut face, decât un 
pas, de-orece s’a convins, că, demersurile 
n’ar fi avut nici un succes. Er în ce pri
vesce centenarul, de oând Mihaiii Vitâzul 
a fost la culmea puterii sale, nu s’a putut 
îndeplini, căci nu erau bani pentru săr- 
bărl.

S’au mai făcut observări, de ce Liga 
nu face propagandă la sate. D-1 Vlădescu 
a răspuns, în privința propagandei, că co
mitetul nu le p6te face tdte.

In fine prăședintele declară, că dâcă 
congresul n’ar fi mulțumit cu d sa, e gata

„Prințul moștenitor. De stunol am fost silit 
„să mă pronunț numai pentru îndeplinirea 
„hotărîrilor Congresului, dâr am cerut me- 
„reu să nu se grăbâsoă resolvirea cestiunei 
„evree, căci sciu din esperiență, ce sunt 
„Ovreii în acele regiuni — începând cu 
„Posmauia, Polonia, Lithvania șiVolhynia, 
„și se dice, oă Evreii din România sunt și 
„mai răi! Der a eerut’o Anglia. îți vei aduce 
„aminte, că în trecut, când se comiteau 
„excese între creștini și Ovrei, am ț’.Dut 
„tot-dăuna partea guvernului român, pe cât 
„timp Anglia ținea tot-deuna partea cea
laltă, din causă, că vede în fiă-care Ovreiîl 
un Rothsohild cult1*,

Cât de caracteristică e opinia acâsta 
a bătrânului împărat, față de nota amenin- 
țătore a lui Bismarck, oare era mai presus 
de orl-ce bănuială de filosemitism. „Nota 
în cestiune cu asprimea ei esagerată nu o 
cunosc, — mărturisesce bătrânul împărat. 
Camarile din BuourescI nu puteau înoerea 
nici o resistență seriâsă în ambele oestiunl, 
și guvernul și representațiunea națională 
înlăturată printr’un compromis oestiunile și 
nemulțumirea marilor puteri.

<Va urma.) 

să lase locul de ondre, pe care îl ocupă, 
altora.

*
In ședința de după amiadl congresul 

decide cu unanimitate a adresa M. S. Re
gelui o telegramă omagială.

După aoâsta se proeede 1& alegerea 
comitetului. Votanțl 42. Se aleg în comitet 
domnii: Valerian Urseanu cu 42 voturi, Pe- 
riețeanu-Buzău 37; V. A. Urechiă 36; P. 
Cantili 32: ML. Vlădescu 30 și Aurel Popo- 
vicl 23. Aceștia se proolamă aleși oa mem
brii, 6r censor e ales Anton Vaniett ou 26 
voturi.

Se mai aleg în urmă pentru comple
tarea comitetului, membrii d-nil: Z. Cotescu 
cu 26 voturfy Grigorie E. R. Stsfănescu și 
A. Florescu cu câte 13 voturi; er censorl 
G. Adamescu- eu 21 voturi și C. llădulescu- 
Motru cu 1.7 voturi.

In decursul ședinței să cetesc,e o te
legramă a d-lui V. A. Urechiă, îmcare arată, 
că e bolnav, ureză Ligei un comitet activ, 
devotat cansei și neînfluințat de luptele de 
partide; rogă să nu fiă reales îa comitet.

D 1 V. Urseanu propune să fiă învitat 
Urechiă, ca se vie să lucreze alături cu co
mitetul la progresul Ligei.

In fine președintele, d-l Vlădescu, în
chide congresul printr’o vorbire, în care 
aceentaeză necesitatea vinei activități a 
membrilor Ligei, care să ușureze sarcina 
conducătorilor acesteia și mulțămesce c-on- 
gresiștilor pentru devotamentul arătat..

Szell și „Valahii14-. N’ar fi de diocbl 
„Magyar Szâ**, canalul de scurgere al 
tuturor insanităților marelui fost pașă 
Banffy. Soie să le potrivescă așa de bine, 
încât îți pare, că aufjl grăind pe Beolche- 
rec Iștoo din „Țiganiada** lui Budai De- 
leanu. Multe de tote îndrugă sfîrlâză lui 
Banffy în numărul său dela 12 Iunie des
pre Szell și „Valahi1*, dâr par’ că nici una 
nu-i așa cu cdrne, ca povestea despre „pac
tul**, ce l’ar fi încheiat ministru-președinte 
unguresc cu obijduiții Români. Drept „preț1* 
al „pactului** tjice, că d-1 Szel „a promis 
să înființeze 4 gimnasii pentru Valahi** și 
anume: în Brad, Lugoș, Arad și Oradea- 
mare. S’a mai „obligat** apoi „să dea 12 
stipendii la 12 tineri universitari români 
pentru a merge în străinătate să se cali- 
fioe**, âr pentru-ca să facă și puțin „umor** 
spune, că „după tote acestea nu este im
posibil, ca Coloman Szell să număscă pe 
marele erou valah Axentie Severn ministru 
de interne și meritele lui Avram Ianou să 
le înscrie în lege**.

Nu pentru-ca să aprețiăm aceste insa
nități am luat notă despre ele, ci mai vîr- 
tos pentru-ca să se vadă cu oe arme luptă 
zurbagii dela „Magyar Sz6“ în frunte cu 
dascălul și protectorul lor de tristă amin
tire. Szell a dat deja față de Români des
tule dovedi de netoleranță șovinistă, ca ni
meni să nu mai crâdă în legenda lui Banffy 
despre „îndulcirea** Românilor prin „pac- 
turi** și „favoruri**.

SUIRILE DILEI.
1

— BlJVIaiă v.

Adunarea generală a desp. i. Atra
gem din nou atențiunea publicului nostru 
din Brașov și împrejurime asupra adunărei 
generale a desp. I al „ Asociațiunei**, ce se 
va țină Dumineca viitore la 11 ore (nu la 
12 după cum s’a anunțat din greșală în 
numărul nostru din Dumineca trecută) în 
comuna Herman și care promite a fi una 
din oele mai frumose adunări ale desp. 
Brașov. Plecarea din Brașov se pâte face 
cu trenul dela orele 8’50 m. a. m. (prețul: 
15 cr. de personă, p. cl. II.) Adunarea va 
fi procesă de servioiu divin, împreunat ou 
parastas pentru membrii răposați ai Aso- 
ciațiunei. Pentru prânflul comun, ce se va 
aranja în hotelul cel mare, cu prețul de 60 
cr. de personă, se pot face insinuări la d-1 
Corn. Aisăr, cassierul desp. Săra la 71/? se 
va da din partea Româuilor din Herman 
o producțiune declamatarică-musicală, eu 
un program bine ales și variat, după care 
va urma dans.

Ce-i adevărat? F6ia lui Banffy, care 
de altminterea e meșteră în scornituri, spune 
în numărul dela 12 Iunie următbrele: De
putatul și abatele I. Molnar, unul din con
ducătorii partidei poporale catolice, a fost 
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qilele aceste la Dicsad și a oonvocat la 
o conferență pe toți preoții români din cer- 
oul electoral Aranyos-Medgyes. S’au și 
presentat 8 din ei, între cari fratele lui 
Dr. Lncacifî, preotul Constantin Lucaciu 
din „Jozsefhaza“. Gonferența a avut drept 
resultat, oă Constantin Lucaoifia primit sS 
pășâscă oa candidat de deputat cu „program 
naționalist11, însă „cu oolorit de membru al 
partidei poporale11, în urma căreia Molnar 
i-a promis tot sprijinul. „Megyar Sz6u nă- 
vălesce strașnic în contra lui Molnar aou- 
sându-1, că pactâză cu „Valahii11 oontra 
partidei guvernului. — Nu putem sci, ce 
este adevărat din tâte acestea. Preoții 
români din amintitul cerc sunt datori 
reputațiunei lor și publicului român (a 
lămuri afacerea și a spune ori de foia 
lui Banflfy grăesce adevăr, seu minciună?

Pentru biografia poetului Andreiu 
Muresianu, publicată împreună cu por
tretul în „Revista Ilustrară11 din Bistrița, 
seim, oă se pornise cercetare contra d-lui 
I. Pop-Reteganul pe atunci redactor resp. 
al anumitei reviste, I. Baciu ca editor, C. 
Csallner ca tipograf și Al. Roșu ca foto
graf. Cercetările însă, precum și procesul 
oe era să se intenteze, s’au sistat, dice nu
mita revistă, deolarându-se aousații ca ne- 
vinovațl prin sentința judelui instructor 
din Clușifi dela 28 Maiu 1900. Arfi fost, în 
adevăr, o neghiobia din cele mai mari, 
dâcă și pentru publioarea unei biografii 
nevinovate s’ar fi intentat proces.

Cununia. Dumineoa viitore, în 4 (17) 
Iunie, se va săvârși cununia d-lui Pavel 
Percea, profesor la școlele române din loc, 
ou d-ra Hortensia Popescu, fiica d-lui advo
cat din loo Victor Popescu. Sincerile nos- 
tre felicitări tinerei părechl și familiilor!

Esainenul de maturitate la gimna- 
siul rom. cat. din loo s’a făcut alaltăen 
sub presidiul directorului suprem Elischer. 
S’au supus la esamen 7 studențl, dintre 
aceștia unul a eșit cu „forte bine11, trei 
maturi, âr trei au fost avisațl la repețirea 
esamenului în Septemvre.

Duel sub pază polițienescă. Din 
Ohichinda-mare se scrie următârele: Sâm
băta trecută la 7 ore dimineța, în sala mare 
a hotelului „Bohn“ de-acolo, s’a întâmplat 
un duel cu sabia, o’un sfârșit sângeros între 
procurorul Dr. Anton Stocker și profeso
rul Ioan Albert. Ca secundanți între alții 
au fost și căpitanul orășenese Leo Wach
tel, care atât a fost de „conseiențiosu în 
rolul său, înoât duelul s’a ținut sub paza 
poliției. Toți ospeții au fost provocațl de 
polițiști să părăsâsoă oafeneaua din hotelul 
^Bohn“. Procurorul a fost greu rănit la 
braț, tăindu-i artera principală și tăindu-1 
și la gât. Profesorul a fos rănit la ureohiă 
și în față. Causa duelului a fost o polemică 
(jiaristică. Publicul este forte curios să vadă, 
cum se judecă în țâra acâsta a „oivilisa- 
țiunei11 unguresol un duel săvârșit sub 
,paza poliției.

Tiirburăi'i antisemite. Duminecă 
după amiadl au fost mari turburărl anti
semite în Konitz (Germania). Poliția și gen- 
darmeria n’au fost în stare să facă ordine. 
Turburătorii au ruinat sinagoga jidovescă, 
pe comisarul de polițiă Welm l’au atacat 
■și numai ou fuga a putut scăpa. Săra a 
■sosit o companiă de soldați, care a împrăș
tiat pe demonstranți. Autoritățile au pro
clamat statarul.. Causa turburărilor se cjice 
•a fi faptul, că lunile trecute a dispărut fără 
veste un tînăr gimuasist creștin, al cărui 
cadavru a fost găsit mai în urmă în nisoe 
împrejurări misteriâse. Poporațiunea crede, 
■că are de a face c’un omor ritual și de 
-de aoeea s’a resoulat contra jidanilor.

13 copii loviți de fulger, piarele 
berlinese scriu despre o nenorocire, pănă 
acum ne mai pomenită, oe s’a întâmplat 
pe câmpurile Schweidenitz în Silesia. Mai 
mulțl copii sub îngrijirea unui educator lucrau 
acolo aprbpe de gară. Timpul era noros, dâr 
nu era temă de furtună. De-odată un fulger 
Jovesce într’un copil de ÎL ani cu numele 
Augustin Franze, care numai deoât a și 
■fost omorît. Tot atunci fulgerul a atins și 
pe ceilalți 12 copii, cari lucrau apro- 

pe de Franze și au fost trântiți la pă
mânt, amețiți. îngrijitorul lor încă a cădut 
la pământ. Când acesta și-a venit în fire, 
pe copiii, cari încă toți zăceau la pământ 
fără simțiri, i-au freoat și ast-fel i-a suc
ces a-i aduce ârășl la viață, dâr mioul 
Franze, a cărui față și păr au fost pârlite, 
fu omorît de fulger.

La „Pomul verde“, va cânta mâne 
sâră (Joi) musica lui G. Lantoș. Concertul 
va fi în grădină, eventual în pavilion.

Introducerea lui Mangra.
Oradea-mare, 10 Iunie n.

Erl (9 Iunie) după amâdl a sosit aici 
noul vicar al Oradiei, V. Mangra, însoțit 
de episcopul Goldiș, oare a venit spre a-1 
introduce în noul post. Au mai venit în 
societatea lor protosincelul loan Pap, se
cretarul episoopesc Dr. Suciu, oorul teolo
gilor din Arad în frunte cu d-nul Trifon 
Lugojan, schreibmoritzul Vas Ede, red. la 
„Nagyvârad11 și loan Russu Șirianu.

La gară au eșit spre întâmpinare 
câțî-va arădanl și puțini din provinoiă. 
Primul disours de bineventare l’a rostit 
d-nul Ioan Groza, protopop și referent 
consistorial, la adresa episcopului, salu- 
tându-1 pe acesta iîn numele consistorului 
din Oradea. După aceea a vorbit d-1 Toma 
Păcala, protopop, așișderea salutând pe 
episcop în numele districtului protopopeso 
arădan.

Pe urmă d-1 Nioolae Diamandi a 
ținut o vorbire la adresa lui Mangra, es- 
primându-șl nemărginita bucurie (!) din 
motivul, că bunul Dumnedeu s’a îndurat a 
lumina sinodul eparchial (11), ea acesta să 
alegă de vicar pe un bărbat cu un trecut și 
un present atât de valoros (!!!)

După răspunsul neesențial al episco
pului Goldiș, vioarul Mangra s’a adresat 
cătră d-nul Diamandi c’un răspuns de rostul 
următor: Densul (Mangra) a veuit să în- 
deplinâscă o ponderosă misiune în Bihor 
în ce privesce promovarea, respective va- 
liditarea principiilor patriotice-bisericesci. Și 
pentru-că au putut ocupa un post atât de 
însemnat meritul în prima liniă îl are 
episcopul (întocmai cum este al său „me
ritul11, că Goldiș a devenit episcop. (Ooreps.), 
deqrece e drept, că prin votul sinodului a 
fost ales, dâr în lipsa confirmărei episoo- 
pesol votul sinodului n’ar avâ valore. După 
accentuarea acestui fapt, de nou promite 
solemnul, oă îi vor zăoea la inimă, în oon- 
tinuu și esolusiv, interesele patriei și ale bi- 
sericei.

Fie-ml permis a mă opri aoi nițel. 
D-1 Mangra, după cum afirmă, e de con
vingerea, că votul sinodului, respective 
episcopul l’a făcut pe d-sa vicar. Are drep
tate. Dâr 6re grandiosul naționalist de 
tristă memoriă șl-a dat sâmă de faptul, că 
dintre membrii sinodului i-au esprimat to
tala lipsă de încredere, nevotând pentru 
dânsul, ohiar representanții aoelora, în 
jurul cărora are de soop a-șl împlini 
marea „misiune patriotică?'1 Si are d-1 
Mangra cunoscință despre aoeea, că Biho- 
renii în genere, cu escepțiunea câtor-va, 
păstreză față cu d-sa neschimbată sentința 
de mai înainte, după oare vicarul Mangra 
nu mai pâte fi luat în serios? Nu voesce 
a sci d-sa, nici atâta, că fără înorederea 
acelora, între cari are de a petreoe, nici 
votul sinodului nici confirmarea din partea 
episcopului nu-i ajută nimic?

Noul vicar srădan a anunțat un pro
gram de activitate, patriotică-bisericâscă. Dâr 
binevoiască a ne spune unde a lăsat eausa 
națională? Precum se vede ignorarea resp. 
părăsirea aoesteia e prețul vicariatului. Și 
totuși mai vârtos unui vicar din Oradea 
ar trebui să-i zacă la inimă prosperarea și 
validitarea intereselor naționale, cari în 
Bihor au să dea pept cu șovinismul „pa- 
trioților“ ca să mântue poporul de perirea 
națională.

*
După primire, episcopul Goldiș ou 

consoții săi a călătorit numai decât la Ron- 
tău, de unde în (jiua următâre de Rosalii 
s’a reîntors spre a pontifioa la serviciul 
divin în biserica din Oradea. S’a adresat 

cătră puținii credincioși, cari erau în biserică 
ou o predică, în care pr:ma-âră dă laudă 
lui Dumnecjou, că îi pdte revede ca episcop. 
După aprețiarea sărbătdrei fiilei faoe amin
tire despre neperitârele merite ale marelui 
Șaguna, a cărui operă mărâță e oonstituția 
nâstră bisericâ-că, pe basa căreia credin
cioșii între altele au drept să-și alâgă ei 
înși-șl pe mai marii biserioei lor. Astfel a 
devenit și dânsul episcop, deci faptul aoesta 
încă e de a se atribui lui Șaguna. (Aucjl 
acolo!)

Mă adresez aci cu o cerere modestă 
cătră P. S. Sa episcopul Goldiș, ca să bine- 
voiâsoă a fi ceva mai oruțător decât sa
teliții săi cel puțin față de memoria celor 
adormițl în Domnul. Să nu învooe P. S. 
Sa mereu memoria nemuritorului bărbat 
al biserioei. Vrut.’a âre aoesta prin oroirea 
constituției biserlcesol să desohidă teren 
unor călugări ca Goldiș și Mangra, oari 
pentru ajungerea unor scopuri condam
nabile ale lor să se folosăscă pănă și de 
poblicistioa jidano-maghiară și de forurile 
politice unguresol, în detrimentul demni
tății biserioei naționale și în prejudițiul 
drepturilor ei?

*
După finea servițiului divin d-1 Dr. 

A. Lazar a dat un prânz în onorea epis
copului și a vicarului, dela oare afară de • 
unul doi, a absentat așa cjicând totă inte
ligența română din Oradea. Un semn și 
acesta fdrte remarcabil despre simpatia 
și alipirea, ce publioul român păstrâză față 
de onorabilii „sdrobitorl de sistem11.

Unicul faotor, ce cu ooasiunea petre- 
cerei lui Goldiș și Mangra în Oradea a) 
produs impresiune bună, a fost corul teo
logilor din Arad, oare sub conducerea es- 
celentă a d-lui Trifon Lugojan, profesor 
de cant, a debutat cât se note de precis 
și astfel a ridicat în mare măsură nivoul 
decurgerei serviciului divin.

Predarea de fapt a ofioiului de vicar 
se va întâmpla Marți după Rosalii. După 
cum aud însă, Mangra nu-șl va ocupa 
postul pănă mai târdiu. De-ooamdată deoî 
în societatea șefului său va călători ’napoi 
la Arad.

Drum bun !
I). Lascu.

Esamenele la scola de fete a 
Asociațiunei din Sibiiu se vor ținâ anul 
acesta după următoreu programă :

Luni în 25 Iunie, a) înainte de amis dl: 
dela 8—10 ore Religiunea cu elevele din 
tote clasele civile, dela 10 — 11 ore Limba 
francesă, clasa III și IV. Z>) după amiadl: 
dela 3 —5*/2 ore clasa I civilă, din studiile : 
Limba germană, Istoria naturală și Limba 
maghiară.

Marți în 26 Iunie, a) a. m.: dela 8 — 
11 ore clasa III civilă, din studiile: Limba 
română, Istoria universală, Aritmetica, 
Limba maghiară și Ohemia. &) d. a.: dela 
3 —5'/2 ore clasa II civilă, din studiile: 
Limba maghiară, Limba germană, Istoria 
universală și Geografia.

MerourI în 27 Iunie, a) dela 8—11 a. 
m. clasa IV civilă din Limba română, 
Limba maghiară, Istoria patriei, Geografia 
Matematică și Fisica.

Joi în 28 Iunie, a) dela 9—11 ore a. 
m. Musica instrumentală și vocală. Deola- 
mațiunî. încheierea solemnă a anului șco
lar și distribuirea atestatelor.

Lucrurile de mână femeesol, de cali
grafia și desemn, sunt espuse în decursul 
examenelor într’una din șalele institutului. 
Ospeții sunt binevenițl!

Direcțiunea.

Inteligența română din Herman, in
vită la produoțiunea declamatorică-musicală 
împreunată cu dans, oe se va aranja Du- 
mineoă, în 4 (17) Iunie 1900, ou ooasiunea 
adunărei generale ordinare a despărțămân
tului I. (Brașov) al „ Asociațiunei„ în sala 
„Hotelului mare* din Herman. Venitul cu
rat e destinat pentru augmentarea „fon
dului corului looal“ și al oopiilor săraci, 
începutul la 7’/2 ore săra.

Prețurile: Locul I de personă 80 cr., 
fxmilia de de 3 persone 2 fi. Locul II de 
personă 60 cr. familia de 3 persâne 1 fi. 
50 cr. Locul III de personă 40 cr. Supra- 
solvirile și ofertele marinimose se primeso 
ou mulțămită și se vor chita pe cale pu

blică. Bilete de intrare se pot căpăta pănă 
Vineri în 2 (15) Iunie la 12 ore a. m. la 
librăria N. I. Ciurcu în Brașov, âr în 
Herman la parochul locului și săra la cassă.

Notă: Pentru cei ce vor face us de 
tren, se adauge: TreDul dela Brașov spre 
Herman plecă la orele 8’50 m. diminâța și 
la orele 3y4 p. m., âr retour la 6*/2 p. m. 
și diminâța la ârele 8 și 11 m.

Programa producțiuuei: 1) „Deștep- 
tă-te Române11, piesă de pian. 2) „Mârtea 
lui Fulger11; poeșijț de Goșbuo, 3) „Rora. 
junilor7, cor mixt, de G. Musicescii. 4) «Su
rugiul11, oanțonetă comică, de V. Alexan
dri. 5) „Ultima lacrimă11, solo cu acompa- 
niare de pian, de S. Popini. 6) „Jidanii la 
bătăliă“, aneodotă de Th. Speranță. 7) 
„Eohoul“, duet de G. Ionescu. 8) „Steluța11, 
piesă de pian de F. Spindler. 9) „Nușca11, 
cor mixt de V. Magdu. 10) „Barbu lăuta
rul11, canțonetă comică de V. Alexandri. 
11) „Hora Sinaiia, piesă de pian de Grigore 
Ventură.

După producțiune ]/2 oră pausă. In 
fine dans.

Literatură.
„Enciclopedia Română“, publicată 

din însărcinarea și sub auspiciile „Asooia- 
țiunii pentru literatura română și cultura 
popor-ului român“, de Dr. C. Diaconovich, 
prim-secretarul Asooiațiuni.

A apărut fasc. XX, cuprintjend nume
rose articole între IoanovicI—Keman. Gu 
acest fascicol se încheie tomul al doilea al 
acestei valorose publicațiunl. In aoest fas
cicol încă aflăm o serie de articole de in
teres special românesc, dintre cari amintim : 
Iobagiu (I. St. Șuluțu), Ionescu (biografii), 
forga, Iosif (mitropolițl), Ipsilante, Isopes- 
oul, Istro-RomânI, Iuga, IvaoleovicI, Jianu, 
Jiul, Joreste, Junii, Junimea, Kalinderu; 
âră dintre celelalte articole remarcăm : Iosif, 
Irigațiune, Irlanda, Isabella, Isolarea bolna
vilor, Istoria, Isus Christos, Isvor, Italia, 
Italiana, literatura (M. Strajan), lupiter, 
Iancsâ B., Japonia, Java, Jertfa, Jhering, 
Joo, Jdkai, Jâsika, Joubert, Justinian, Kant 
(Dragomirescu), Karnak, Karthago.

Stăruința Redacțiunii și editurei de a 
duce acâstă operă la bun sfîrșit în butul 
tuturor greutăților, eu cari se luptă, merită 
recunoscința și sprijinul publicului. Volu
mele apărute pănă acum (I și II) pot forma 
podâba ori cărei case româuescl. Editorul 
ș, pregătit și sodrțe corâspuncjătbre, cari 
se pot procura cu prețul de câte 2 corone 
de tom.

Abonamentele se fac la W. Krafft în 
Sibiiu (deposit general pentru România : E. 
Storck, BucurescI) și se primesc numai pen
tru publicațiunea întregă. Prețul de prenu- 
merare pentru un tom broșurat cor. 20, 
legat cor. 23.20 (în România lei 25, resp. 
28.50).

*
„Fetele casnice^, cor pentru trei și 

patru voci femeesol de Timoteiîi Popovicl. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
devânfiare la. d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan). cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu11 îu Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

O S W
Șampania generalului Duller. U n 

ofițer reîntors un de mult de pe teatrul 
râsboiului povestește următorul oas hazliu; 
întâmplat ghinionistului general Buller. 
Buller, care e mare amator de șampauiă , 
observă într’o cji, că băutura lui de predi 
lecțiă e pe isprăvite. Repede depeșă furni- 
sorului său din Lpndra, ca sâ-i trimită vre-o 
50 de galone, dâr, ou observarea, oa să le 
predea ca unt da reoiuă. Buller vădind, că 
întârejiă șampania, scrise ofițerului din port, 
că îndată ce vor sosi cele 50 de galdne cu 
recină să i-le trimită urgent. Generalul 
primi peste câte-va 4>19 următdrea scrisore 
dela ofițer:

„Gu regret ve încunosoiințez, că ga- 
lânele oomandate nu au sosit încă. Am 
cumpărat însă tot uleiul de recină, ce am 
găsit în oraș, și-mi pare râu, că n’am pu
tut găsi decât vre-o douâ-cjeol de galone 
și pe acestea vi-!e-am trimis deja. Sper, că 
acestă întârdiere nu va avâ consecințe ne
plăcute !“
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ISrașov, 

se pot procura următârele cărți:

Cărți de rugăciiuni și predici.
Angliira mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectata. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
oolorațl 35 cr. (plus 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora14 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

JUicul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora“ 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.)

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

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

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, 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 VusiOu Christ?. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elețterescu, 
onnoscut atât de bine în oerourile rom fi
re soi dm numărdsele sale sirierl atât de 
mădudse, instructive și cu atâta gust ce
tite. E o oarte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 116.05
Renta de corone ung. 4°/0. . • • 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2o/o • 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint. 472% 99-40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 91.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................1*8.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr.............................97.95
Renta de hârtie austr...............................97.60
Renta de aur austr................................116.20
Losurl din 1860..................................... 134.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.58
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 709.50
Napoleondorî.......................................... 19.28
Mărci imperiale ...... 118.50
London vista........................................ 242.25
Paris vista...................................... 96.32y2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.45
Note italiene...........................................90.55

Cursul pieței Brașov.
Din 13 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

58.50 Vend. —.—
10.72 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

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

127.— Vend. _  _

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Nr. 5081—1900.

Publicațiune
referitore la măsurarea dărei de câștig.

Clasa Ill, pe anul 1900 și 1901.
Oficiul do dare orășenesc, pu

blică spre generală cunoscință, că 
Onor, direcțiune de finanțe c. r. ung. 
din loc cu decisiunea din 6 lume 
1898 Nr. 17069—98/III-a a trimis la 
oficiul de dare orășenesc conspectele, 
care conțin taxele de dare după câș
tig, care cade asupra acelor contri
buabili, cari au început vre-un co- 
mercifi nou și nu sunt tacsațî de mai 
’nainte, ce au a plăți pe anul 1900 
și 1901.

Aceste conspecte în sensul §-1 ui 
18 art. de lege XLIV din anul 1883 
stau la disposiția respectivilor

8 4 i 1 e, adecă cHd 14 Iunie a. code
ia 8—12 6re a. m. se pot vedea 
la oficiul de dare orășenesc, ca ori 
și cine referitor atât la.persdna lui, 
cât și a altuia, să se informeze cum 
este taxat, ca având se facă vr’o 
observațiă, se o pdtă face.

Aceste observări se pot preda 
în restimp de 8 epic, când sunt espuse 
conspectele la vedere, în scris la di
recția de finanțe c. r. ung. er mai târ- 
4iu la comisia de taxarea dărei în 
casa sfatului.

Tot-odată cu acesta se aduce la 
cunoscință și 4'I0I0 îQ care se per- 
tracteză tacsarea dărei după câștig, 
clasa Ill de cătră comisia respecti
vă. Aceste pertractări se țin în fie
care cți dela 7—12 6re a. m. în sala de 
ședințe cea mică din sfat, unde contri
buabili, avend a face obiecțiunl con
tra taxărei, le pot validita ori per
sonal, ori prin plenipotențî prove- 
4uțl cu procură.

Taxarea dărilor va urma în or
dinea următore, care nu va fi de loc 
schimbată, și anume:

Sâmbătă, în 23 Iunie 1900.
Tâmplari, mesari, friserî, băr

bieri, birjari, pantofari, comersanți 
de ghete, cismași, fabricanți de can- 
dite, conditori, cărăuși de năsip, 
maeștri de clădire, antreprenori de 
clădire, antreprenori pentru lucurile 
orășenesc! de tâmplar, ingineri geo
metrici, fotografi, ștrefari, văpsitorî, 
putinari, tapețierl, urluieri, grădinari 
de artă, coșar!, posesori de bordee.

LunT, în 25 Iunie 1900.
Fabricanții de muștar, cărămidă, 

piele, ferăstrău, asfalt și de petro- 
leu, vîndători de pesce, pbme, cas
tane, victuale, verdețuri, traficanți 
de tutun, vîndetori de hârtiă, negus- 
torași, vîn4etorași de oue, mărfuri 
de strimfar, mașine de cusut, bicicle, 
mărfuri de galanteria și vîn4etori 
de jurnale, comersanții de mobile, 
cereale, fructe sudice, mărfuri ames 
tocat*1, delicatese, modă și vm4ctorl 
de mărfuri scurte, comersanții de 
vestminte și postav, vîn4etorii de 
vestminte gata de dame și băcani.

Marți în 26 Iunie a. c.
Ven4etori de bucate reci, dona

tori de cost, liferanți de ape mine
rale, cârcimari mici, cârcimarl și res
tauratori, arendași de hotel și po
sesori de birt; vânfiStori de esențiuri 
de liquerurl; arendași de cafenea, 
și proprieturi de cafenea; sculptori 
de piatră, legători de cărți, librari, 
(colporteurl), tipografi, zidari și to
citori.

Mercur! în 27 Iunie a. c.
Afumătorî, măcelari, morari, 

morari artistici, medici, brutari, pi- 
lari, croitori, speditori, curelari, co
jocari, pielari, producători de lique- 
ruii, posesori de spălătorie și călca
re de rufe, agenții, posesori de birou 
de informați uni și angajare, comisio
nari, arendași de pământuri, ulterior 
recepționați.

Joi, în 28 Iunie 1900.
Societăți de bănci și deposits, 

antreprin4eri obligate pentru soco
telile publice și reuniuni'.

Brașov, în 12 Iunie 1900.
984.1—2. Oficiul de dare orășenesc.

Nr. 8541-900.

Pertractare de ofert.
In scopul predărei lucrărilor de 

asigurare la canalul de conducere a 
apei debeut orășenesc!— fixate din 
partea conducerei apa duetului oră
șenesc cu 5606 kor. 80 fii. se 
escrie cu acesta pertractarea de 
ofert pe 4iua fi0 Sâmbătă — în 16 
Iunie a. c. — la ârele 10 a. m. în 
biroul economic orășenesc.

Condițiunile, planurile și spe
sele prescrise mai de-aprope, se pot 
vede pănă la 4iua de pertractare în 
timpul dela 8 pănă la 12 6ro a. m. 
în biroul de economiă orășenesc.

Brașov, în 5/VI 1900.

979>2~2 Magistratul urban.

Plecarea $i sosirea trenurilor de stai reg. au. îs Brașov.
Valabil din 1 Mam st. n. iWO.
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J ABONAMENTE| „GAZETA TRANSILVANIEI11
Prețul abonamentului este : 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. 
șese luni.
un an

Pentru Ilomâuia și străinătate:
trei luni. -................................................
șese luni .......... 
un an ...........
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Abonamentele
mandate poștale.

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

Âdmmisk&țmrwa „Oazotei Transilvaniei.
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Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt ... ora 5'8 min. elimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7’48 min. s6ra.
IV. Tr. aec. la ora 10’26 min. sera. (Arad)

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

II. Trenul mixt la drele 1'1 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2-19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5-14 m. dim. (dela Arad).

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

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda. la 
6ra 3’20 ruin, noptea.

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

(are legătură cu linia Tușnad-Cluc-Szereda).

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

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. ace. peste Arad la ora 5’7 m. dim. 
II. Trenul de persone la 6ra 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la o. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 10-25 min. săra.

Dela Bucuresc! Ia Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min: djm.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la 6ra 2’18 min. p. m„

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10-14 m. s6ra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

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

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

II. Trenul.de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora. 648 m. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la 6ra 104 m. sdra

(pi. dela St-Georgiu, în Iu). 1 — 15 Sept. îru 
tâte sărbătorile).

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

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

Dela Cinc-Ghimes Ia Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6-48 min. sdra
V. Tr. mixt la 6ra 10'04 min. s6ra.

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

IST „Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ălO iii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Trenul.de

