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Lucrarea pentru popor.
Urmărim și am urmărit întot- 

dâuua cu cel mai viu interes miș
carea, ce mai mult seu mai puțin 
se ivesce în sînul poporului nostru 
fiă pe terenul cultural, fiă pe cel 
economic. s6u pe orî-ce alt teren, 
care tinde la ridicarea bunăstărei 
morale a lui, la întărirea consciintei 
sale naționale și la emanciparea din 
starea de servilism și umilință, în 
cari l’au aruncat de veacuri vitre- 
gitățile timpului.

Trăim în împrejurări grele și 
strîmtorate, când totă speranța tre- 
bue se ni-o punem în propriele 
nostre puteri și nici o întreprindere 
bună și folositdre, ce se inițieză 
în sînul nostru, să nu o privim cu 
indiferență, ci cu tdtă energia, cu 
totă însuflețirea inimei s’o sprijinim 
din răsputeri moral și material.

Se așteptă acâsta în primul loc 
din partea celor ce stau în fruntea 
poporului nostru, a preoțimei și în- 
vețătorimei, dăr nu mai puțin și din 
partea tuturor fiilor lui luminați dela 
orașe și dela. sate.

Să nu se fiică, că stăruințele ar 
fi zadarnice, că poporul ar fi îndă
rătnic, că miseria prea mare ar face 
imposibilă în unele părți vre-o ini
țiativă mai de Domne ajută. A,vem 
în privința acâsta probe destul de 
numărose, că mai rar poți găsi un 
popor atât de însuflețit pentru pro
gres, atât de capabil pentru între
prinderi folositdre și atât de dis
pus pentru jertfă în folosul cău
șelor sale naționale.

Ori în ce parte a țerei avem 
vre-o reuniune de cultură națională, 
ca, de esemplu, un despărțământ al 
Asociațiunei, o societate agricolă, o 
reuniune culturală de femei etc., dăcă 
aceea stă sub conducerea unor per- 
sdne zeldse și însuflețite pentru causă, 
a prosperat și prospereză, făcând în 
câțl-va ani atât, că nu s’a făcut 
sub conducerea unor Omeni inconscii 

de datorința lor și neînsuflețiți pen
tru causă pote nici în fiecl de ani.

Am pută în privința acâsta să 
aducem dovefii elocuente chiar și 
din vieța Asociațiunei nostre. Câte 
despărțăminte ore nu are acăstă 
Asociațiune, cari au stagnat ani 
mulțl după olaltă, nedând său 
de loc, seu aprdpe de loc nici un 
semn de viață, aruncându-se din 
partea conducătorilor lor totă vina 
când asupra „împrejurărilor grele11 
ale poporațiunei, când asupra „lipsei 
de interes**,  a „indiferentismului14 
publicului etc. In realitate însă, după 
ce aceleași despărțăminte au ajuns 
sub o conducere stăruitore și cu tra
gere de inimă pentru popor și pro
gresul lui, au înflorit.

Frumdse și încuragiatore sunt 
și esemplele, ce ni-se dau în pri
vința acâsta din partea fraților noș
tri bănățeni, cari îndeosebi pe tere
nul Asociațiunei dau probe de rară 
emulațiune. Cele două reuniuni agri
cole ale nostre ne servesc de-aseme- 
nea cu prea frumose probe, că decă 
conducătorii sunt zeloși, reuniunile 
prospereză și cu poporul se reali- 
seză progrese, ale căror urme spe
răm, că încurend se vor simți tot 
mai bine.

Nu voim să amintim nume. 
Ceea-ce dorim să arătăm este, că 
sortea poporului nostru e în mâna 
conducătorilor săi. Dâcă aceștia sunt 
la înălțimea chiămării lor pot realisa’ 
progrese frumdse în ori-ce parte lo
cuită de Români s’ar afla și în ori
ce împrejurări.

De aceea nu putem afla mijldce 
de scuse pentru acei fruntași ai noș
tri, cari fiă ca conducători ai cută- 
ror societăți cu caracter național, 
fiă ca căpetenii ai cutăror protopo
piate, ce li-s’au dat spre administrare, 
orî fiă și numai ca preoți în paro- 
chiile române, nu sunt în stare să 
arate resultate ale unei munci se- 
riose nici după un șir de ani.

In fidele grele de astă fii, când 
atâtea piedeci se pun în căile stă

ruințelor nostre spre cultură și când 
atâtea planuri se croesc pentru ni
micirea individualității năstre națio
nale, nu ne mai rămâne timp de-a 
privi la stele și de-a căuta petra fi
losofici, așteptând nu sciu ce aju
tor dela vr’o minune.

Vieța și viitorul unui popor atârnă 
dela voința și puterile sale proprii. 
El nu va eri, pe cât timp se va 
apăra.

De aceea responsabili pentru 
înaintarea poporului sunt numai și 
numai conducătorii săi. Dela aceștia 
pretindem noi și dela ei așteptăm, 
ca în tote împrejurările să fiă la 
locul lor, se sprijinâscă t6te între
prinderile ndstre naționale și pretin
dem, unde datorința îi chiamă, 
se fiă la locul lor. fir publicul mare 
român, gregarii, din t6te părțile se 
alerge la întrunirile câte le avem 
și prin numerosa lor presență, prin 
sprijinul lor moral și material, să 
facă posibil progresul.

Numai așa vom da lumei do
vefii, că poporul român din aceste 
plaiuri ale Carpaților privesce cu în
credere la viitorul său și nu vrâ 
se renunțe la el cu nici un preț.

Situatiunea în Austria.
Sunt interesante câte-va voci 

ale foilor germane din Austria cu 
privire la situațiune.

„Deutsches Volksblatt**,  organul 
partidei anti-semite a lui Lueger, scrie 
între altele:

„După cele ce s’au petrecut în cei 
trei ani de pe urmă, nu mai pote sta nimeni 
adl la îndoială, că principiul centralist al 
constituției de stat austriaca, a fost dus 
acum cu totul ad absurdum.

„Cel ce nu sufere de doctrinarism in
curabil, trebue să admită, că astăfil nu mai 
pote fi vorba de a fi conservată Austria 
pentru centralism, oi trebue tote silințele 
să fiă concentrate în a împedecaîn genere 
amenințarea instituțiunilor sale constitu
ționale.

„Acesta se pote însă numai prin revi- 
suirea constituției în sens federalist11.

„E rândul Germanilor acum a ajuta, 
ca în cele din urmă să se săverșâscă o faptă 
polit'că salvatâre. Nu e adevărat, că fede
ralismul ar însemna pentru Austria regres 
și slavisare. Bine priceput, esecutat ou aju
torul Germanilor, el va asigura statului 
din contră un progres sănătos și germa
nismului posiția, ce i-se cuvine1*.

Altă foiă, „Sonn-und-Montags- 
Ztg.“ fiice:

„...încercările de pănă acum spre so- 
luțitmea cestiunei naționalităților și a lim
bilor în Austria, s’a basat pe două mari 
minciuni.

„Una este legenda, că Austria ar fi 
un stat german, ceea-ce n’a fost niol-odată, 
eăcl atunci nu s’ar fi putut înființa impe
riul german. Ea este numai un imperiu al 
Orientului, ce indică și numele Austria, în 
care trăesc diferite popotă, oarl prin eve
nimente istorice au devenit un imperiu.

„A doua mare minciună este ilusia, că 
problema aplanării certelor naționale s’ar 
putâ resolva printr’un parlament central. 
Cum a dovedit la timpul său și Dr. Fisoh- 
hof cu o siguranță aprope matematecă, nu
mai în dietele provinciale pote fi resolvată 
în mod drept cestinnea limbilor.

„Odinioră bărbați germani renumițl ca 
Fischhof, Kaiserfeld,Rechbauer ș. a. formau 
o partidă autonomistă germană. O ast fel 
de partidă trebue să se renască între Ger
mani, dâcă este să se facă pace în Austria1*.

fiiarul german național „Gra
zer Montags-Ztg.“ pledâză pentru ca 
Austria se se scape mai întâii! de 
Poloni, scriind:

„Să nu se găsâsoă ore nici un mod 
de scăpare? Pote că da, numai trebue cău
tat. Galiția trebue să fiă separată, căci de
putății săi încurcă parlamentul, schimbă 
raporturile majorității și amenință ori-ce 
unitate a administrației de stat.

„Acestui regat al Polonilor să i-se dea 
dreptul public, ce-l reclamă Cehii pentru 
sine*).  El va fi o stavilă sigură contra Ru
siei și o parte tot-dâuna oredinciosă marei 
puteri austro-ungare-polone.

„Cu Cehii, în fiine, ar trebui să se 
vorbâscă odată serios. Trebue să fiă ținuți 
cu mână de fier și să li-se scotă pofta de 
drept public ou bâta.

„De va fi de lipsă, trebue să li-se do- 
vedâscă cu sabia și cu pusei „Mannlioher“,

FOILETONUL „GAZ. TRANS**.

Din Memoriile Regelui Carol
— Fine. —

Prințul urmăresce ou cel mai mare 
interes apropierea, ce se face ostentativ în
tre Germania și Austria. împăratul Fran- 
ciso Iosif întrerupsese venătorile de tfimnă 
din 1879, pentru a primi pe prințul de 
Bismarck, care sosea la Viena. „Se vor- 
besce chiar de învoell sorise, redactate la 
Gastein de Bismarck și Andrassy, și care 
vor fi iscălite acum de împăratul1*,  notâză 
Principele Carol în memoriile sale. Cu 
vre-o doi ani înainte împăratul germau 
avusese, cu prilejul manevrelor din Pru
sia răsăritână, o întâlnire cu Țtîfnl Rusiei 
la stațiunea Alexandrowo delagranița rusă. 
Principele Carol observă: „Marele public 
e surprins, sentimentul național german a 
fost jignit din causă, că întâlnirea s’a fă
cut pe teritoriu rusesc și că bătrânul un- 
ohifi s’a dus la nepot, în loo ca nepotul 
să vie la unchiti. Pressa oficidsft spune, oft! 

visita a fost hotărîtă în ultimul moment 
și anume în înțelegere cu oancelarul Impe
riului, ceea-ce contestă pressa cealaltă. Ei 
bine, tote îndoelile dispar când se vede, că 
după câte-va fiile Bismarck a încheiat 
alianța ofensivă și defensivă cu Austria1*.

Cu atât mai sensațională, ba chiar 
surprinejătore e apoi retragerea imediată a 
lui Andrassy. Nimeni nu regretă acest fapt 
mai sincer, decât Principele Carol, care a 
avut cele mai amicale relațiunl ou An
drassy. Șl-a esprimat sentimentele printr’o 
scrisore adresată bărbatului de Stat demi
sionat. In cartea nostră găsim respunsul 
lui Andrassy (datat din Budapesta, 21 Apri
lie 1880), în care spune: „Am găsit o si
tuațiune de neîucredere reoiprocă și sunt 
fericit, că s’a transformat în încredere re
ciprocă. A realisa acâsta, mi s’a părut atât 
de important în interesul ambelor State, în
cât n’am avut curagiul să-mi îndeplinesc 
hotârîrea de a mă retrage în viața privată, 
înainte de a se fi operat acâstă transfor
mare1*.  Andrassy definesce interesele am
belor state, ale Austriei și României, ca 
indentice; ambele au menirea să formeze o 

barieră contra slavisării unei părți a Euro
pei și Orientului, să împedece contopirea 
elementelor slave dela Nord și dela Sud 
O deviare dela acâstă direcțiune va trebui 
să atragă Austriei multa pericole, Româ
niei peirea. A avut o încredere personală 
nelimitată în înțelepciunea politică și buna 
lealitate germană a Prințului. De acâstă 
convingere sunt adânc pătrunși și împăra
tul, și baronul Haymerle, succesorul lui 
Andrassy. România nu are, decât să voUscă, 
și va fi a treia în alianța Austriei cu Ger
mania. Totuși Andrassy recomandă o re
serve ore-care; dâcă s’ar apropia pericolul, 
convenția militară ar veni dela șine și ar
mata condusă glorios de Prințul, s’arraliala 
armata imperială austriacă, pentru menține
rea păcei său cucerirea victoriei.

In timpul acesta archiducele Albrecht 
primise călduros pe Principele Carol la 
Brașov și-l condusese la castelul princiar 
de vară din Sinaia. Ca soldat zelos, archi
ducele Albrecht a studiat amănunțit răs- 
boiul ruso-ture, el laudă modul oum gazda 
sa a condus trupele și esprimă laude și 
ofițerilor români presențl.

Relațiunile cordiale ou Austria fură 
continuate și sub baronul Haymerle, care 
sprijinea diplomaticesce pe Prințul Carol. 
Se scie cum contele Goluohowski șl-a dat 
ostenâla să întărâsoă aoâstă tradițiă: în
tâlnirea dela Porțile-de-Fier și visita trium
fală a împăratului Francisc Iosif la Bucu- 
resol sunt încă în amintirea tuturor. Cu 
ajutorul Austriei s’a resolvat cestiunea 
Arab-Tabiei. O visită a Prințului la Isobl, 
conferirea șefiei onorare a unui regiment 
imperial, sunt espresia relațiunilor intime 
ale Principatului, recunoscut aoum de tote 
puterile cele mari, cu bătrâna monarchiă.

' Scăpat de griji, Prințul visitâză acum 
Curțile germane, Curtea imperială din Ber
lin ; nepotul împăratului, Prințul Wilhelm, 
îl salută; firea sa naturală, simpatică, 
impresionâză pe Principele Carol și ei de
vin repede amici ; bătrâna păreche impe
rială primesce pe Prințul român cu cor
dialitate mișcătore. El regăsesce tote așa 
cum fuseseră cu 20 de ani înainte. Intr’o 
convorbire politică, care a durat o oră, 
împăratul bătrân de 83 de ani trădâză 
multă vioiciune a spiritului. împăratul oon- 
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că sunt o imposibilitate geografică și că 
este în contra spiritului istoriei, de a eă 
lăsa să se înființeze între Silesia, Saxonia 
Bavaria și Austria-de jos un stat mie ce 
hio. Rațiunea de stat austriacă pretinde, 
ca în fine Cehii să fiă puși la rând...44

Gestiunea dotațiunei preoțimei.
In primul nostru de erî cjiceam, că 

sunt tuturor cunoscute uneltirile adversa
rilor, ce au de scop a distruge organismul 
și caracterul național al provinciei metro
politane de Alba-Iulia. Periculul, ce ame
nință biserioa română unită, vine dela două 
oestiunl la ordinea cj'^ei, aceea a autono
miei și a „congruei44, adecă a regulărei do- 
tațiunei preoțimei.

Din incidentul întrunirei comisiunei 
centrale pentru „oongruă44 vedem, că foile 
maghiare încă se ocupă ou acesta cestiune 
importantă, se ocupă, firesoe, în direcțiunea 
și spiritul, ce li-1 dictâză șovinismul into
lerant, care vrâ să facă tabula rasa și din 
puținele garanții de esistență, ce li-au mai 
rămas vieții de sine stătătore a confesiu
nilor nemaghiare.

Drept oea mai fidelă interpretare a 
dorințelor și aspirațiunilor șovinismului ma
ghiar, găsim în „Budapesti Hirlap44 dela 
13 Iunie câte-va espectorărl proprii a des- 
văli adevăratele intențiunl, ce le hrănesc 
adversarii bisericei române unite prin re- 
gularea dotațiunei preoțimei.

Do ut des! dio ei. — Vi-se dă, ca să 
dațf. Bani de veți căpăta, în schimb drep
turi trebue să jertfiți! Asta o cere și o 
pretinde „interesul statului14 și al maghia
rismului!

Sunt încă multe de făcut și de is
prăvit până să capete preoțimea nostră 
darul danaic, și pote-că partea cea mai 
mare din preoții de atjl nu vor mai fi 
între oei vii, oând regularea dotațiunei are 
să devină faptă. Dâr nu e vorba într’atât 
de generațiunea de față, cât mai mult de 
oele viitore, și amintita foiă guvernamen
tală încă are în vedere mai ales viitorul, 
când scrie așa:

„Afară de greco-orientall, sunt în nu
măr rotund 1200 stațiuni preoțesci, din 
cari numai 12 n’au lipsă de întregirea do
tațiunei. In Ardeal așa-der, din averile bi- 
sericescl mai mari, ori din oassa statului, 
vor primi întregire pănă la 800 fi. acei 
preoți, cari s’au dovedit a fi cele mai in
fluente instrumente în mânite agitatorilor 
pentru ațîțarea mișcării de naționalitate. 
Ori din care isvor ar primi aceștia între
girea dotațiunei, trebue să îngrijim cu în
doită trezvie, oa favorul material sS nu fiă 
spre folosul scopurilor distrvgătore de stat ale 
particularismului de naționalitate, ci spre fo
losul statului maghiar.*

Spre a-se realisa aoâsta dorință și 
pentru-oa ea trup să se facă și să dea 
rdde în favorul pretinselor „interese de 
stat44, hahamii dela „B. H.“ propun, ca 
educația în seminariile române olericale să 
fiă temeinic controlată și ridicată la nivelul 
dorit de ei; orescerea preoțimei române să 

se întâmple „înaintea oohilor noștri44 și 
să fiă în Budapesta un institut de crescere 
teologic, c'un corp didactic, care să satisfacă 
atât pretensiunile naționalității lor, cât și ale 
statului maghiar11.

Și pentru-oa să nu se pară oumva, 
că dumnialor umblă să dea ou „bâta ’n 
baltă44, cer dela faotorii competențl „energiă 
și consecență. âr nu violență și durițiă44, 
care nu pote prinde aiji, cum n’a prins 
nici în trecut.

Atâta e de ajuns să spună leaderii 
șovinismului intolerant, pentru-ca ori care 
din noi să fiă pe deplin convins, că din 
cestiunea dotațiunei preoțimei să făuresce 
oea mai primejdiosă și veninosă armă de 
atac în contra drepturilor, independenței 
libertății și conscienței naționale a clerului 
român unit și a bisericei.

Vacanța dietei. Erî după amiacji a 
plecat ministru-președinte Szell la Viena. 
Soopul călătoriei lui este între altele, de a 
raporta coronei asupra situației politice și 
de a cere împuternicire pentru amânarea 
parlamentului pănă la tdmnă. In urma 
acesta se dice, eă dieta va fi amânată dela 
începutul săptămâ’iei viitdre pănă la finea lui 
Septemvre a. c. înainte de ce dieta ar fi 
amânată, din sînul oposiției se va adresa 
ministrului-președinte o interpelare privitor 
la planurile, ce le are față cu situațiunea 
din Austria.

O aniversare a d-lui V. A. Ure- 
chiă. Ni-se scrie: Studenții Bomânl din 
Transilvania, aflători la Universitatea din 
BucurescI, au trimis d-lui V. A. Urechiă, 
distinsului și desinteresatului luptător pen
tru românism, o adresă de felicitare din in 
oidentul aniversării sale de 50 ani ca scriitor, 
prin care îșl esprimau omagiile lor de ad- 
mirațiune și reounoscință pentru lupta ener
gică, ce a dus’o în totă viața sa de pănă 
aci cu atâta demnitate și mândriă în ces- 
tiunea Românilor asupriți. Ilustrul profesor 
a binevoit a trimite din Sinaia, unde se 
află de câte-va diie, următorea sorisore 
d-lui Septimiu B. Mureșan, student și secre
tar al Ligei culturale, din care se vede cât 
de mult ține d-sa la tinerime și oât, de 
mult doresce să lucreze pentru nâmul ro
mânesc. Etă textul amintitei scrisori:

„Mulțumesc d-tale și prin d-ta tuturor 
semnatarilor scrisorii și cărții poștale ilustrate 
dela 26 Maifi trecut. Goronul lui Horia, adum- 
bresce mormântul lui Iancu. Ambele aceste 
nume ne aminteso tuturora datoria, ce avem 
de plătit cătră națiunea română I. CinoI-cjecI 
de ani de muncă cu condeiul nu merită 
laudă, dâcă în ei veți găsi abatere din 
calea națională. Cât voifi mai trăi (și bâla 
îmi spune, oă nu mult), voii! căuta lângă 
voi, tineri, să lucrez pentru patriă și na
țiune. V. A. Urechiă*.

Cu acâstă ocasiune salutăm dimpreu
nă cu toți Românii de bine pe venerabilul 
și neobositul luptător naționalist, dorindu-i 
a-1 vedâ încă mulțl ani viguros și plin de 
juvenilă însuflețire.

Din dieta ungară
(Afacerea mutilării emblemelor).

Seim, că într’una din ședințele tre
cute ale dietei, deputatul I. Molnar a fost 
interpelat pe ministru de culte și instruc
țiune publică îu afacerea mutilării emble
melor dela universitate și a insultării 
crucei.

Alaltăerl ministru Wlassics a răspuns 
la interpelarea lui Molnar. A fost curios 
acest răspuns. Mai întâiu a c[i3, °â a dis- 
pus strictă cercetare, dâr oă acâsta nu s’a 
finalisat încă. Admite și el, că faptul a fost 
o miserabiliiate, a cărei pedepsire guvernul 
o va face ou tote mijlocele, ce-i stau la 
îndemână. Nu aprobă, ba infierâză chiar 
împrejurarea, că din afaoerea acâsta*  s’a fă
cut oapital politie și face responsabil pe 
interpolator pentru răspândirea oonoeptului 
primejdios, că mutilarea emblemei ar sta 
în nex causal cu despoiarea universității de 
caracterul catolic. Wlassics trage la în
doială, că atentatul ar fi fost comis de 
vro-un universitar, și cjise, că nu pote re
greta în de-ajuns, oă se infiltrâză prin vor
biri, ca ale lui Molnar spiritul intoleranței 
religionare în inima tinerimii maghiare. 
Face apel, ca oel puțin pe viitor tinerimea 
să fiă scutită de acest spirit și mai bine să 
nisuâscă cu toții a pune tinerimea în ser
viciul „societății naționale maghiare uni
tare “.

I. Molnar n’a voit să rămână dator 
cu răspunsul. El protestă contra aousei, că 
în vorbirea lui ar fi dat curs liberal pati- 
melor. Nu șl-a ridioat cuvântul numai pen
tru mutilarea emblemelor, oi și pentru insul
tarea crucilor. Aoele oruol n’au putut sbura 
de sine dela locul lor, âr în faptul, că ele 
au fost date jos vede aparițiunea aoelui 
spirit al epocei, oare întuneoă Ungaria; 
acest spirit este criminalul principal; este 
spiritul, care a șters de pe banii țării sim
bolul religiunei; a scos cruoile din școle; 
a despoiat universitatea de caracterul ca
tolic; propagă de pe catedre principii, de 
cari sufletul se înfioreză și tinde a isgoni 
tot, ce amintesce despre Dumnezeu și mai 
mari. Spiritul acesta nu pote produce alt
fel de fructe, decât mutilare de embleme, 

■atentate contra cruoei. — In fine declară, 
că ia la cunoscință răspunsul ministrului, 
der îl rogă să reintroducă la universitate 
acel spirit, oare a făcut din națiunea ma
ghiară un stat și fără de care nu va esista 
mult.

Wlassics replică dicând, că partida 
poporală luorâză cu devise importate din 
străinătate, devise, cari n’au loc aici, unde 
studiul religiunei este obligator. „Nu pu
tem tolera, ca în țâra acesta se domineze 
Gestiunile confesionale14. Apoi : „Suntem pu
țini noi Maghiarii în țâra acâsta și dâcă vom 
introduce și intoleranța confesională, asta 
ar fi oel mai mare păoat44.

Răspunsul ministrului fu luat la cu
noscință.

Complicațiunile în China.
Se complică din ce în ce mai tare 

lucrurile în China. Răsoâla Boxerilor ia 
proporțiunl înspăimentătâre și după soirile 
sosite din interiorul imperiului chines, nu
mărul Boxerilor se urcă la colosala cifră 
de 4 milione. In tote punctele ameuințate 
trupele regulate chinese sunt insuficiente 
spre a resista ou succes și împărătâsa vă
duvă pare din ce în oe mai puțin dispusă 
să ia măsuri energioe în contra rebelilor, 
fiind-eă vede în ei oei mai credincioși spri
jinitori ai tronului și dinastiei.

In cjilele din urmă s’a făcut o mare 
schimbare în consiliul de statal Chinei. Au 
fost înlăturați din Clungli-jamen oei mai 
capabili mandarini și au fost înlocuițl cu 
elemente pur conservative, adversare euro
penilor. In fruntea afacerilor esteridre a 
fost pus prinoipele Titan. împărătâsa a în
lăturat și pe generalul Nich, cel mai capa
bil militar, care a pășit energic îu contra 
răsculaților.

Jjl

Pentru ca cetitorii noștri să cunoscă 
mai bine raportul creștinilor 'catolici și pro
testanți față cu Chinesii, notăm, că China 
a fost desohisă Europenilor și tuturor străi
nilor deja înainte cu 60 de ani, când a 
fost primul răsboiti anglo-chines. Adl sunt 
în China 41 episcopl oatolicl cu 1200 preoți, 
din oarl jumătate indigeni, și cari au sub 
păstorirea lor 1,100,000 oredincioșl catoliol, 
âr protestanții sunt 34,000. Ei și-au înfiin
țat biserici, școle, orfelinate și alte insti
tuții oivilisatorice și umanitare. Cu ajutorul 
acestor străini și indigeni creștini, s’au in
trodus în China ideile europene, comerciul 
și industria.

*

Seim, că puterile s’au învoit, ca Ca
zacii Rusiei să ocupe Peking-ul și să sal
veze ordinea în capitala chinesă, care e 
populată adl de l'/2 milione suflete. Faptul 
acesta a produs surprindere. De-odată cu 
acâsta s’a răspândit soirea, că împărătâsa 
văduvă s’ar fi refugiat la consulatul ruseso 
din Peking. Soirea nu e încă confirmată, 
dâr dâcă s’ar adeveri, ea nu însâmnă alt
ceva, decât inaugurarea protectoratului ru
seso asupra dinastiei și a imperiului.

Intr’aceea cjiarul „Daily Express44 pu
blică un apel al împăratului detronat al 
Chinei cătră puterile europene. In acest 
apel împăratul conjură puterile de a-1 li
bera din închisorea în care se află, de a 
detrona pe împărătâsa, de a răsturna pe 
miniștri și de a-1 duce pe el la Sanghai 
sâu în alt oraș, care va fi desemnat ca 
nouă capitală. împăratul mai rogă pe pu
teri, de a lua China sulă protectoratul lor, 
punând un control asupra vămurilor, dâr 
fără să o dismembreze.

Acest plan cutezat, care pare a fi fost 
inspirat împăratului de Anglia, cu greu s’ar 
putâ realisa. Chiar de i-ar veni rândul la 
realisare, Rusia i-s’ar opune,‘ • eă£l, după 
cum se presentă adl lucrurile, împăratul 
detronat se bucură de scutul engles, âr îm
părătâsa văduvă de ocrotirea Rusiei.

feră Prințului regimentul IX de dragonl, 
care se formase din regimentul în care 
servise Prințul înainte de alegerea sa de 
Domn. Oând întră Prințul de Bismarck, 
care-1 primesce respectuos, îșl reamintesce 
fără voie de visita, oe făcuse lui Bismarck, 
în 1866, când șl-a luat ooncediu ca loco
tenent prusiau. La Dresda, Prințul Carol 
îșl aduce aminte de bunătatea, oe i-a ma
nifestat lui și fraților săi familia Prințului 
Johann (mai târcjiu rege) în timpul șede- 
rei lor de șâpte uni la Dresda; aci pote 
mulțumi fostului său pedagog militar, ma
jorul de Hagons, oare e mândru, că elevul 
său a ouoerit lauri pe oâmpul de răs- 
boiîî. Prințul mai vine odată la Viena și 
Peșta, sărbătorit în tâte felurile, și baro
nul Haymerle se desparte de densul cu cu
vintele: „Austria doresce asigurarea Dinas- 
riei Hoheuzollern prin regularea suceesiu- 
nei!“ Călătoria a luat ast-fel un bun sfîr- 
șit. Câtă bucuriă a făcut Prințul, cu visita 
sa, tatălui său condamnat la nemișcare! 
întors la Bucuresol primesce scrisârea Prin
țului Carol Anton: „Am urmărit cu multă 

atențiune călătoria ta, — relațiunile dia- 
rnlui „Neue Freie Presse*  au complectat tele
gramele tale, și mă bucur grozav, că totul 
s’a petrecut așa de bine și că ai cules nu
mai impresii liniștitdre44.

In Martie 1881 Camerile votâză una
nim legea prin care principele Carol I pri
mesce pentru densul și urmașii săi titlul 
de Rege al României și populația e pliuă 
de entusiasm. Notificarea a fost primită cu 
o favore surpriudătâre la tote Curțile. Im
periul german, austriac și Rusia ’și-au tri
mis repede recunoscerea, însoțită de felici
tări. Au urmat apoi tote guvernele. A fost 
o serbare splendidă a încoronării. Regele 
a refusat însemne scumpe de coronă, căci 
nu corăspund cu tradițiile țerei și nu-șl au 
locul, decât acolo, unde au valore istorică 
în calitate de giuvaerurl moștenite din vâ- 
ouri trecute. Și tatăl său Carol Anton rea- 
mintesce, că Regatul a eșit din unanimita
tea voinței naționale și preferă să nu se 
imite monarchiile „cele vechi44. Serbarea 
încoronărei nu e însă mai puțin splendidă 
și mai săraoă în sărbărl solemne bisericescl 

și civile. In discursul adresat demnitarilor 
și legiuitorilor, Regele Carol I a dis: „Cu 
mândriă primesc după 15 ani de lupte 
grele și fapte mărețe ale poporului meu pe 
câmpul de răsboih, acâstă Cordnă făurită 
din oțelul unui tun, udat ou sângele eroi
lor noștri și sfințit de biserică, ca simbol 
al tăriei și independenței României".

Notele din viața Regelui Carol se sfîr- 
șesc cu (jiua încoronărei; „martorul ocular" 
depune oondeiul și lasă pentru un timp 
mai depărtat descrierea anilor următori, a 
clădirei operei începute în mijlocul atâtor 
lupte. Noi, cari aruncăm o privire asupra 
celor 20 de ani de pănă acum, 20 de ani 
de pace, putem aprecia opera culturală, ce 
s’a săvârșit; am vădut pe Regele Carol 
mijlocind neobosit între estreme și lupte 
parlamentare. Pănă la 1888 s’a ținut la 
putere timp de 12 ani loan Brătianu, Cavou- 
rul României; căderea ea a fost precedată 
de o iritațiune puternică a spiritelor ; Re
gele șl-a menținut în tote împrejurările 
rolul constituțional, s’a servit ici și colo 
de ministere de transiție și de afaceri, pănă 

ce Camera a olarificat situația; la el se 
concentrâză tâte curentele, pe care le stă- 
pânesce tot-dâuna Cu îndemânare și noroo 
a căutat și stabilit dela 1883 înedee prie
teșugul cu puterile triplei alianțe. Relațiu- 
nile ou Austro-Ungaria deveniră din ce în 
ce mai intime. România propășesoe în li
niștita stabilitate a progresului, mulțumită 
întelepciunei Regelui ei, un viu contrast 
cu vecinii din Balcani. Alexandru al Bul
gariei și Carol au fost amici. In mai puțin 
de un an, după o scurtă campaniă victori- 
osă, veni pentru Alexandru de Batenberg 
renunțarea la Tron săvârșită așa de ruși
nos (1886,); după certuri fără sfîrșit în fa
milia regală renunțarea lui Milan (1889). 
Aceste două țări n’au ajuns înoă nici acum 
la liniște și stabilitate în interior și înafară, 
pe când vrednicul și forte capabilul popor 
românesc s’a ridioat la rangul unui mem
bru respectat și îndreptățit al comunității 
poporelor europeue, sub un Rege înțelept 
și activ dintr’o familiă princiară germauă.
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Biurocratismul în Ungaria îl înfăți- 
■șâză „Ești Ujsâg" în modul următor: Ad
ministrația ndstră publică se baseză pe îm
părțirea de lucru preîngrijitore și pe lipsa 
de încredere. Este unul, care trage liniile 
verticale, și este ârășl altul, care face ace
lași lucru cu liniile orisontale. Un al trei
lea umple rubricele. După aceea este unul, 
oare controlâză, dâcă liniile verticale și 
orisontale sunt bine trase, și altul, care 
supraveghâză umplerea rubrieelor. Acesta 
însă, încă nu e destul, căci acum urrnâză 
oel ce controlâză pe controlor și ârășl unul, 
care controlâză pe acesta. 0 sută de ochi 
supraveghiâză, controlâză și legitimâză fiă- 
care literă, fiă-care rubrică, fiă-care sub- 
soriere, fiă-oare controlare și legitimare. Și 
ou tot controlul aoesta banii oasselor or- 
fanale se fură mereu mai departe.

Noul tarif de zone pe căile ferate 
ung. se fiioea, va întră în vigore dela 
1 Iulie a. o. După aceea s’a dis, oă dela 
1 August. Acum însă comunică „P. Lloyd", 
oă intrarea lui în vigore a fost amânată pe 
timp mai îndelungat. Causa acestei amâ
nări, se dice a fi, că ministrul de comercifi 
să teme a supune resultatele financiare ale 
căilor ferate de stat în timpurile aceste 
critioe și nefavorabile unei sguduirl atât de 
însemnate, cum ar produce-o soăderile plă
nuite a tarifului.

Aniversarea bătăliei dela Magenta. 
Se vestesce din Milan, că cu tote că a fost 
un timp absolut nefavorabil și cu tbtă fier
bere electorală din Lombardia, cpl®!0 tre- 
oute s’a serbat aniversarea bătăliei dela 
Magenta cu același patriotism cald, ou aoe- 
lașl entusiasm, ca și în anii precedențl. 
Serbarea a reușit mai cu sâmă mulțumită 
devotamentului preotului de Magenta, dom 
Tragella, întemeiătorul osuariului, în care 
sunt mai mult de șese mii de oraniurî 
de soldați italieni, franoesl și austriaol. 
Intr’o cuvântare mișcătdre și adresându-se 
consulului Franciei, oare era present, dom 
Tragella a reînoit amintirile și simpatia 
aoelora, cari păstrăză aducerea aminte a 
acestei cjile.

Care-i adeverul? întrebarea acâsta 
o pusesem erl la o soire publicată de „Ma
gyar Szo" cu privire la o „oonferență" și 
la un „pact", ce s’ar fi încheiat în JBicsad 
între preoții români din cercul electoral 
Aranyos-Medgyes și între abatele I. Mol
nar, deputat din partida poporală catolică. 
1. Molnar răspunde acum în „Alkotmany" 
la soirea foiei lui Banffy. pice, că e adevă
rat, oă a oonvooat la o oonferență pe 
preoții din cercul Aranyos-Medgyes în 
■claustrul din Bicsad, dâr nu numai pe 
preoții români greco-oatoliol, oi și pe oei 
romano-catolicl. Atâta e adevărat. Comuni
cările oelelalte din „Magyar Szo" sunt in- 
^sinuațiunl și intervertirî, căci el, Molnar, 
•n’a îmbiat preoților români nici un fel de 
pact, nici aceștia nu i-au oferit pacturl în 
fața viitorelor alegeri dietale.—I-o credem. 
'Ce au cântat însă totuși preoții români 
din oeroul amintit la numita oonferență ? 
■Și ce a discutat ou ei d-1 Molnar ? Pentru- 
ca să resfire ori-ce umbră de bănuială, era, 
credem, absolut necesar s’o spună și acăsta. 
Rămâne aoum în sarcina numiților preoți 
români, să lămurâscă afacerea și să spună : 
.care-i adevărul în tote?

Traftcele mari se sisteză. Ministrul 
'unguresc de finance a luat măsuri pentru 
a-se sista traficele mari încă cu începutul 
dilei de 1 August a acestui an. Vendătorii 
de tutun în cantități miol nu-șl vor mai 
pută procura marfa lor dela traficl, ci o 
vor primi oficial din partea unor persone 
de-ale erariului. Guvernul crede, că prin 
acâsta venitele din tutun ale statului se 
vor spori cu 400—500,000 cordne pe an.

Lacul Sărat. La stațiunea balneară 
„Lacul Sărat" se află actualmente mai pu- 
-țină lume, decât în alțl ani pe vremea asta. 
Au sosit numai vre-o oâte-va familii din 
diferite orașe ale țării. Hotelierii — scrie 
„Rom. Jună" — și proprietarii deocam

dată fao puține treburi; pănă acum nu s’a 
dat nici un bal casino, nici alte petreceri 
n’au avut loo. Causa acestei stări de lucruri 
este crisa și esposiția din Paris. In săptă
mâna treoută, după-oe a plouat, unii visi- 
tatorl ai lacului au plecat direct la esposi- 
țiă. Se asiguraseră. De altfel îmbunătățiri 
se fao mereu la acâstă stațiă balneară. In- 
ourend va începe să circule și tramvaiul 
electric dela Brăila, și astfel prețul trans
portului se va reduce în mod simțitor. 
Apa lacului, ca de obioeiii, e admirabilă.

Un nou post de medic se află neo
cupat în orășelul B.-Huedin, al cărui ținut 
este locuit aprdpe numai de Români. Ve
nitele împreunate cu postul de medic de 
cerc sunt cam 860 fl. pe an, mai sunt apoi 
și alte adausuri în sumă de vre-o ‘200 fl. 
Un vrednic ooncurent român p6te avă 
șanse sigure la reușită. Avis deci medicilor 
români!

Cel mai bogat copil din America. 
Un copil de 11 săptămâni a moștenit dela 
un anumit John Nicholas Brown și Harold 
Brown dela fiă-oare câte 50 milidne co
rone. Acest copil e adî cel mai bogat din 
Statele-Unite ale Americei de Nord, oăol 
după plătirea legatelor diferite, va primi 
nu mai puțin de 85 milione corbne.

Ciuma. Ultimele buletine medicale 
asupra mersului ciumei în Egipt arată, că 
la Alexandria, dela 7—19 Maid au fost 6 
cașuri de ciumă, din care trei mortale. La 
Port-Sayd dela 1—28 Maia au fost 37 ca
șuri, ou 11 mortale. La Djeddah, dela 26 
Aprilie — 27 Maiii au fost 47 decese, âr 
la Yambo 28 decese. — La Lydney, în 
Indii, dela 19 — 26 Maiii au fost 13 cașuri 
nouă de oiumă și 100 vechi. Din aceștia 
au mai rămas în căutarea medicală 82 
bolnavi.

Sciri mărunte din România. — 
M. S. Regele a acordat dreptul dea purta 
cifra și eghiletele de adjutanți Regali, pen
tru serviciile aduse în timpul cât s’au aflat 
ca adjutanți, d-lor general de divizie în 
reservă Mateiii Vlădescu și general de bri
gadă loan Mânu, comandantul brigăcjii 1 
roșiori.

— Adî se începe la Universitatea din 
BucurescI esameuul general de licență în 
litere.

— Guvernul imperial și regal al Bu
covinei, a ridicat proibiția importului oilor 
și caprelor din județele Constanța, Covur- 
lui, Ialomița, Suceava, Tutova și Vasluiti.

— Dumineoă a fost o mare bătaie de 
flori în Galați, pe șosâua Beldiman, prima 
bătaie cu flori în provincia. Reușita a fost 
splendidă. S’au remarcat carul primăriei, 
frumos împodobit ou flori, în care se aflau 
12 frumâse copile, cari aruncau flori, și lun
trea ofioerilor de marină, deoorată admira
bil, care a produs oel mai frumos efeot.

— Ministeriul instrucțiunei publice a 
însărcinat pe pictorul Bran a face un ta
blou care să represinte Dumbrava roșie. Aoest 
tablou va fi pus în marea Frescă a Ate
neului.

— D. Montaudan, subdireotor al mu- 
seului de istoriă naturală din Capitală a 
fost însărcinat de ministerul domeniilor să 
faoă un studiu asupra lăcustelor din Dobrogea. 
Va trebui să studieze cu de-amănuntul viața 
lăcustelor, să specifice epocele, oând ele 
sunt mai periculose, când pot fi stîrpite și 
mijldcele cele mai nimerite pentru stîrpire.

— Apele Dunărei și ale Brateșului 
cresc neîucetat, și suut mari temeri ca ele 
să nu trâcă de asupra digului de apărare. 
La un asemenea cas orașul Galați va fi din 
nou inundat. Autoritățile au dispus luarea 
celor mai urgente măsuri.

Adunarea despărțământului Timi
șora al „Asocîațiunei“.

Ciacova, 12 Iunie n.

După un interval de mai mulțl ani, 
deoând ori-ce mișcare culturală națională 
era sugrumată în aoest orășel, abia erl 
avurăm ărășl o di de bucuriă și de veseliă 
pe acest teren, prin întrunirea și decur
gerea în liniște neconturbată și în dra
goste a adunării gen. a despărțământului 
Timișora al „Asociațiunei", convocată în 
acest oraș. Etă o scurtă descriere a deour- 
sului adunării:

La ora 3’/4 d. a. sosind trenul din 
Timișora, un număr considerabil de popor, 
în vestminte sărbătorescl, apoi tot oe avem 
mai ales din inteligența locală română, a 
întâmpinat comitetul, pe președintele des
părțământului și inteligența din Timișâra.

Un convoiti de cel puțin 200 de plu
gari mândri și voiniol, în frunte ou d-1 
protopop Pinciu și Dr. Lazar Șimon din 
Ciacova, preoții A. Drăgan (Ghilad), Io- 
nesou și Pooan (Jebeliu), mai mulțl învă
țători lăsând să mârgă în frunte dspeții: 
M. Ungureanu, Dr. A. Cosma, Dr. V. Me
zin, P. Rotariu etc. toți cu soțiile (din Ti- 
mișdra), s’a pus în mișoare pe aleâ, oe oon- 
duce dela gară și toți în corpore ajunseră 
pedestru la locul destinat pentru ținerea 
ședinței.

IntrațI în sală, d-1 I. Pinciu prin cu
vinte alese a bineventat oomitetul și pe 
d-1 președinte, care mulțămi pentru fru- 
mdsa întâmpinare și buna primire. Nici nu 
sfirși președintele bine, oând d-1 eolgă- 
birău — o minune ! — luă și el ouvântul
— în limba maghiară, se înțelege — și 
„bineventă*  în Ciacova „adunarea cultu
rală".., îndată după el vorbi primarul ora
șului tot în același chip. Mulțimea răspunse 
c’un unanim „să trăiâscă" românesce.

Urcând apoi tribuna destinată pentru 
oomitet, d-1 președinte Ungureanu oeti cu
vântul de deschidere, oare descopere popo
rului scopul urmărit de despărțământ și 
declară adunarea gen. deschisă.

Urmând ordinea rjilei, s’au designat 
notariul (Dr. V. Mezin), eră ca bărbați de 
încredere P. Rotariu și I. Ionașiu (Timi- 
șor^,) apoi se oeti raportul despre activi
tatea comitetului în decursul anului și ra
portul cassarului, cari ambele au fost luate 
la cunosoință și aprobate. Multă jertfă 
bănâsoă din partea publicului, mai ales a 
inteligenței rom. din Timișora, o zelosă 
aotivitate, înființări de numărdse biblioteol 
poporale — etă miecjul numitelor rapdrte.

Suspendându-se ședința pe timp scurt, 
s’au îusoris mai mulțl din popor de membri, 
adunându-se o sumă frumușică. După re
deschiderea ședinței s’a ascultat o diser- 
tațiune rostită la înțelesul tuturora din 
partea membrului P. Rotariu din Timișâra. 
Nu era o disertațiune în sens strict, ci 
erau nisoe fabule și învățături de tot pre- 
țibse pentru popor, scdse, cum ni-a spus 
d-1 disertant, din „Fdia pentru minte, inimă 
și literatură*  redactată la 1840 (de fericitul 
G. Bariț în Brașov.) Intr’atâta au plăout 
adunării aceste fabule și învățături, înoât 
la propunerea d-lui președinte, s’a votat 
mulțămită d-lui Rotariu pentru ostenâla sa.

La ordinea cjilei urmând eventualele 
propuneri, membrul P. Rotariu ia cuvântul 
și aocentuâză, oă i-a căcjut forte bine în
tâmpinarea făoută acjl din partea repre- 
sentantului autorității administrative și a 
primarului orașului Ciacova. Din eeperiența 
sa, cjioe d-1 vorbitor, de mulțl ani soie, că
— mai ales în aoest oraș — întrunirile ro- 
mânesol culturale erau privite ca „agita
țiuni" eto. și erau sufooate din partea sol- 
găbirăilor de mai înainte, cu atât mai bună 
impresiune a făcut întâmpinarea de atjl. 
Face propunerea — primită unanim — ca 
să se ia la protocol aot de acâstă bună 
întâmpinare.

La dra 53/4 eshauriându-se ordinea 
dilei, d-1 președinte a încheiat adunarea 
gen., âră publicul s’a depărtat; mulțumit în 
internul său, pfeparându-sa ca săra să 
participe la o representațiă teatrală dată 
din partea oorului plugarilor români din 
Ciacova.

Cor.

Burii — „neastîmperați“.
Așa esclamă o foie englesă, dând sâmă 

despre noua mișcare a Burilor în Oranje 
și Natal, acum după-ce Roberts s’a făcut 
stăpân și în Transvaal.

Ce s’a întâmplat adecă?
Generalul Buller telegrafâză ou data 

de 11 Iunie, că comandantul engles Hildy- 
ard a voit să cucerâscă ultima strîmtâre 
de munte la Almondsneok în prejma câm
piei dela Charlestown. Dâr aid a dat peste 
o câtă puternică de Buri, care avea și 

câte-va tunuri. Un batalion și o brigadă 
englesă de călăreți, a ocupat posiția Buri
lor. Cea din urmă însă a ataoat pe Buri 
în jurul unui munte, nefavorabil ca teren 
de luptă, și a oam pățit’o: a avut pierderi 
însemnate. Buller spune, că trage nădejde, 
că armata englesă nu va fi pierdut mai 
mult de 100 de omeni.

O telegramă din Masseru spune, că 
în districtul Betleliem o armată bură de 
7000 ocupă posițil însemnate și că armata 
acesta a fost visitată săptămâna treoută de 
președintele Steyn.

Forte interesantă este și soirea despre 
regimentul Derbyshire. Regimentul acesta 
s’a încurcat la Roodeval în luptă cu Burii. 
Cea mai mare parte a soldaților regimen
tului au fost răniți, din batalionul 4 numai 
6 inși au putut să scape

Burii de altfel sunt pretutindeni în 
călcâiul Englesilor, cari n’au crecjut să mai 
întâmpine resistență. Euglesii îșî făcură chiar 
soootâla, ca în luna acâsta să încheie răs- 
boiul și în Iulie să sosâscă la Londra pri
mele trupe din Africa sudică. Unii die, că 
guvernul engles e învoit a lăsa pe Kriiger 
în pace, dâcă s’ar hotărî să părăsescă Trans- 
vaalul, mergând în străveohia lui patriă, 
Olanda.

Der cine scie, ce se va mai întâmpla 
pănă ’n Iulie. Pote că leul britanio să fiă 
necesitat a alerga după prada din China 
primejduită de Ruși, în care oas mai că 
Burii vor răsufla erășl mai liber și se vor 
folosi de încurcătura chinesă.

Tote ’n lume se răsbunS.

ULTIME SCIRI.
Budapesta, 13 Iunie. Camera a 

primit acjî în desbatere generală și 
pe paragraf! proiectul de lege despre 
cursurile pregâtitore de notari — Eran- 
cisc Kossuth a interpelat pe ministru- 
președinte privitor la complicațiunile 
din China. S’a ocupat cu Boxerii și 
a cerut, ca monarchia austro-ungară 
să influințeze și ea, ca în China se 
nu se întâmple încurcături din cari 
Ungaria ar avă pierdere. Interpe
lația, care a provocat ilaritate la 
mulți deputațl, s’a predat ministrului- 
președinte.

Londra, 13 Iunie. Din Sanghai se 
anunță lui „Times", că represen- 
tantul Japoniei pretinde recunds- 
cerea influenței sale asupra provin
ciilor Cekiang, Fokien și Kiangsi. 
„Daily Mail" anunță din Yokohama, 
că guvernul japones a dispus trimi
terea la Taku încă a patru corăbii 
de resboitt.

După o telegramă din Peking, 
gardiștii împărătesei au omorît pe se
cretarul consulatului japones.

33 3 $ Ut Sfc N ÎB-
Polițist înțelept. Pe una din stra

dele cele mai frecuentate în Paris, mare 
aglomerația de omeni au causat două femei 
mai bătrâne, cari se înoăerară de păr pen
tru .un galben de 10 franci. Banul adecă 
era jos și fiă-care cjicea, că ea l’a scăpat 
In fine sosi un polițist, care după ce în
vârti piesa în degete <j* se> că banul este 
fals. Atunci una dintre femei strigă, că ba
nul nu-i al ei. A dbua femeiă cjise: „ori h 

fals, ori nu, banul e al meu. Eu sciu dela 
cine l’am căpătat și îl voii! duce înapoi". 
Polițistul suriedând satisfăcut a dat aurul 
de 10 franci celeia, ce ’i-se cuvenia.

Literatură.
„Petele casnice*,  cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteiîl Popovicl. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
devânejare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu" în Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Dr. Mius Orendi
advocat

și-a transpus cancelaria advocațială în
Brașov, Strada Porțoi Nr 26.
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Dela „Tipografia A. Mureșiam“ 
«lin ESirașov, 

se pot procura următorele cărți:

Scrierii ss^orgce.
Memorii din 1849—£9 de regre

tatul Vâsle Moldova», fost prefect al Legiu- 
nei III în 1848—49. Istorisirile cuprinse în 
acesta carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.

„Povestea tmei corone de oțel11, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei 0. 
Sfetea din Bucurescî și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acbstă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
oine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acbsta ni-se arată 
oglinda viuă a fapteloi’ mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provedută cu nu
merose portrete și ilustrațiunî. Ea stă în 
legătură cu „R&sboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se și procure și 
„Pvoestea unei cordne de oțeP. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambala cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov“. „Râsboiul nostru 
pentru neatârnare1* coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea, unei Corone de oțel“ 
75 cr. (eu posta 80 or.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țescă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco 
vina“, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâitt, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. fplus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu“ și 
esemplare din partea întâitt, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere d&Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunî și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâid. Recomandăm și acestă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cundscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vitezulf tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera nostră*.  Descrierea părților | 
Ardealului dela Mureș spre miac]ă-diși valea 
MurSșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul s6u, atit de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Iiomântd in sat și la oste“ 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„ David Almășianuu, schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acâsta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în
semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 cr.)

„Colonel David baron TJrs de Mar
yina la Solferino și IÂssa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
oolonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai reoent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum șt ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)
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Escriere de ofert!
In mina decieiuuei repreaen- 

tanței comunale pertractată în șe
dința ei din 21 Martie a. c. sub 
Nr. M. 3996/900 — spre scopul în
ființatei proiectate a unui loc asfaltat 
pentru birjari pe piața Francisc Iqsif 
— se escrie cu acesta pertractarea 
de ofert pe dina de 28 Iunie i900 în 
biroul economic al orașului la ârele 
10 a. m.

Spre acoperirea speselor pentru 
înființarea locului acestuia de birjari, 
s’a preliminat suma de 6955 corone 
94 fii.

Condițiunile, planul și proiectul 
de spese (devise) se pot vede la bi
roul de economia orășenesc între 
ârele de oficiu dela 8 pănă la 12 
a. m.

Brașov, în 9 Iunie 1900.
983,1—2. Magistratul urban.

Nr. 8863—1900

Escriere de concurs.
Pentru împlinirea postului de 

econom, devenit vacant la magistra 
tul orașului, până la împlinirea de
finitivă a acestui post prin represen- 
tanța orașului, în urma unui con
curs nou, ce se va întâmpla în 2—3 
luni, pe lâogă o remunerațiune de 
200 cordne pe lună plătindu-se în 
rate lunare decursive, se escrie prin 
acâsta concurs.

Reflectanții pentru acest post 
au de a așterne magistratului oră
șenesc petițiunile lor, provefiute cu 
atestatul de botez, atestatul de mo
ralitate, atestatul medico - physical 
despre starea sănătăți, atestatul de
spre qualificarea teoretică și prac
tică, despre aplicarea lor de până 
acuma în afaceri de clădiți, cât și 
despre cunoscința limbei maghiare, 
germane și române, până Cel mult în 
23 Iunie a. c. la 12 ore ia prânij,

Brașov, în 9 Iunie 1900.

984,1-1. Magistratul orășenesc.

Nr. 5088--1900.

Publicațiile 
referitore ia măsurarea dărei de câștig. 

Clasa III, pe anul 1900 și 1901.
Oficiul do dare orășSnesc, pu

blică spre generală cunoscință, că 
Onor, direcțiune de finanțe c. r. ung. 
din loc cu decisiunea din 6 Iunie 
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, caii au început vre-un co- 
merciu nou și nu sunt tacsațl de mai 
’nainte, ce au a plăți pe anul 1900 
și 1901.

Aceste conspecte în sensul §-lui 
18 art. de lege XLIV din anul 1883 
stau la disposiția respectivilor 
8 cj i 1 e, adecă din 14 Iunie a. c. de
la 8~—12 6re a. ra. se pot vedea 
la oficiul de dare orășenesc, ca ori 
și cine referitor atât la persona lui, 
cât și a altuia, se se informeze cum 
este taxat, ca având se facă vr’o 
observațiă, se o pâta face.

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

Tot-odată cu acesta se aduce ia 
cunoscință și fidele în care se per- 
tracteză tacsarea dărei după câștig, 
clasa III de cătră comisia respecti
vă. Aceste pertractări se țin în fie
care cți dela 7—12 ore a. m. în sala de 
ședințe cea mică dm sfat, unde contri
buabili, având a face obiecțiuni con
tra taxârei, le pot validita ori per
sonal, ori prin plenipotenți prove- 
fiuțl 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, mesarl, friserl, băr

bieri, birjari, pantofari, comersanți 
de ghete, cismașl, fabricanți de can- 
dite, conditorl, cărăuși de năsip, 
maeștri de clădire, antreprenori de 
clădire, antreprenori pentru Incurile 
orășenesc! fie tâmplar, ingineri geo
metrici, fotografi, ștrefari, văpsitorl, 
putinarî, tapețierl, urluierl, grădinari 
de artă, coșari, posesori de bordee.

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

piele, ferăstrău, asfalt și de petio- 
leu, vînfiători de pesce, pâme, cas
tane, victuale, verdețuri, traficanțl 
de tutun, vînfiători de hârtiă, negus- 
toraș), vînfiătorași de oue, mărfuri 
de strimfar, mașine de cusut, bicicle, 
mărfuri de galanteria și vînfietorl 
de jurnale, comersanții de mobile, 
cereale, fructe sudice, mărfuri ames 
tecatu, delicatese, modă și vînfietorl 
de mărfiiti scurte, comersanții de 
vestminte și postav, vînfietorii de 
vestminte gata de dame și băcani.

&

Cured Ea bssrsa dira
Din 15 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..................... 116.—
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4'/2% 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4% • • • • 91.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
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Marți în 26 Iunie a. c.
Venfietori de bucate reci, dona

tori de cost, liferanți de ape mine
rale, cârcimarl mici, cârcimari și res
tauratori, arendași de hotel și po
sesor’ de birt; vânfietori de esențe 
de Iiqueruri; arândași de cafenea, 
și proprietari de cafenea; sculptori 
de piatră, legători de cărți, librari, 
(colporteurl), tipografi, zidari și to
citori.

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

morari artistici, medici, brutari, pi
tari, croitori, epeditori, corelări, co
jocari, pielari, producători de lique- 
rurl, posesori de spălătorie și călca
re de rufe, agenții, posesori de birou 
de informațiunl și angajare, comisio
nari, arândași de pământuri, ulterior 
recepționați.

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

întreprinderi obligate pentru soco
telile publice și reuniuni.

Brașov, în 12 Iunie 1900.

984.2—2. Oficuil de dare orășenesc.

De închiriat.
0 locuință frumosă cătră stradă.. 

constătătdre din 5 odăi etc., îa strada 
Hirscher Nr. 28. Se pâte lua în-, 
folosință de acum.

Informațiunl la Băile de abur și 
în Casina română.

Brassdvărmegye foispânj/itol

Sz. 449-1900.

Pâlyâzati hidetmeny.
A brassoi m. kir. âllami szem- 

gyâgyintezetnel megiireeedett gond- 
noki âllâsra m. kir. belugyminiszter 
ur 0 Nagymeltosâgânak folyo evi 
junius ho l-n 58686/VI-a sz. a. kelt. 
rendelete ertelmâben ezennel pâlyâ- 
zatot nyitok.

A gondnok 6 vi 500 korona ju- 
talomdijban reszestil, s addig is, mig 
netalân a szemgydgy-intezetben la- 
kâst nyerhetne, koteles annak k<5- 
zeleben lakni.

Felhivom mindazokat, kik szîii 
âllâsra pâlyăzni kivânnak, hogy ed- 
digi alkalmaztatâsukat igazolâ ok- 
mânyokkal felszerelt ez irânti ker- 
vânyeiket hozzâm legkâ^âbb- folyâ 
evi Junius ho 26-âig ny ui tsâk^b e., 
Kesdbb erkezâ kârvâriyeket figye- 
lembe venei nom fug ik.

Brasso, 1900 evi junius ho 8...
Maurer Mihâly s. k., 

987,1—1. fospân.

Penta SESOHUL ds Primăvară și Vară | 
1©OO

STOFE de Briân
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( A- 2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum com
plet roc, pantaloni și qiletcă '

925.24—40

fi. 

fi. 

fi 

fi.

(>.— și 6.90
7.75
8 65
10 —

mai bună 
fină
Hlll! fină 
forte fină

c=>

O

Un coupon pentru costum de salon fii. 10.— cum și stofe de pardiseurl, Lo
den pentru turiști, Kanagaon fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita si cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri 
SIEGELylMHBK. in BRtNN.

—38» Mostre gratis și franco. Liferatie conform mostri se garanteză. ssa — 
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Chiro și la Erermas FiepoțH.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


