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Ungurii și Austria.
Ne aducem aminte, că, pe când 

se iviseră mai întâiu dificultățile, 
car! au dat nascere actualei crise a 
dualismului austro-ungar, Maghiarii 
erau cei ce făceau mai mare gură, 
amenințând pe Austriac! cu separa
rea Ungariei, cu înființarea unui te
ritoriu vamal de sine stătător, ba 
cliiar cu uniunea personală. Mișca
rea pentru așa c|isa liberare a Un
gariei de sub jugul economic aus
triac luase încă sub Banffy dimen 
siun! considerabile.

Pe atunci noi am afirmat, că 
dorința de emancipare economică în 
sine este firescă, der, că bărbații po
litici maghiari, chiar și cei din stânga 
estremă, de-ocamdată și pentru multă 
vreme încă nu doresc și nu voesc 
separarea de Austria, fiind convinși, 
că ea ar ave urmările cele mai pe- 
riculose pentru Ungaria. Cum-că ju
decata nostră de-atuncl a fost co
rectă, o dovedesce destul de ecla
tant purtarea de ac|I a Maghiarilor. 
In loc se se bucure, că evenimen
tele cele mai noue din Austria ar 
putâ favorisa mai mult ca ori și 
când o acțiune a lor contrară pac
tului dela 1867, ei sunt din contră 
forte îngrijațî și limbagiul foilor un
guresc! e forte moderat în raport 
cu alte vremuri.

Ce i drept, clarele oposiționale 
scriu și acum articuli, ce par a apăra 
înflăcărat acel punct al programului 
lor, care tinde la deplina indepen
dență a țării, dăr nici tonul acestor 
articul! nu mai este vehement, ca 
odinioră. S’a pălit mult în timpul 
din urmă nimbul Kossuth-iștilor, și 
presiunea, ce o esercită critica situa- 
țiune politică economică asupra mo- 
narchiei întregi, se resimte și în 
șirurile lor, mai rărite și -mai slă
bite.

După cum stau astăcji lucrurile, 
face impresiunea mai mult, că Aus- 
triacii ar vrea să se rupă de Un
garia și că acesta este, care nu vrea 
să renunțe la contractul încheiat. 
Din declarația ce a făcut’o ministru- 
președinte Szell -Sâmbăta trecută în 
comisiunea financiară, resultă clar 
și limpede, că cercurile conducătore 
maghiare nu se gândesc, de-ocam
dată, a sgudui din parte le legăturile 
cu Austria.

Vorbind despre eventualitatea 
unei crise constituționale în Austria, 
Szell cțiae, că și în cașul acesta Un
garia trebue să țină neclintit la 
sancțiunea pragmatică și la drep
turile și îndatoririle ce isvoresc din 
ea; astfel este eschisă separarea ei 
de Austria. Dăcă viața constituțio
nală ar înceta pe timp mai îndelun
gat în Austria, legea pactului dela 
1867 ar trebui să fiă schimbată și 
revidată în ce privesce modul de 
tratare a afacerilor comune, der și 
acesta numai în spiritul și amăsurat 
motivelor și scopurilor’ acestei legi.

ErășI și-a luat Coloman Szell 
geamantanul, ca să plece în „afa
ceri oficiale" la Viena. De sigur, că 
eventualitățile, de care a vorbit 
înaintea comisiunei financiare, vor 

forma o preocupațiune principală a 
sa în acesta călătoriă.

Oficioșii lui se silesc a descrie 
cu acâstă ocasiune în colori cât mai 
pi'ietinose și optimiste situațiunea, 
în care se află Ungaria față cu cele 
ce se petrec în statul celalalt dua
list. Ei găsesc, că de-ocamdată nu 
se ridică nici un pericol iminent 
pentru căsătoria Ungariei cu Aus
tria, că dificultățile cu delegațiunea 
și cu cvota, singurele, prin car! Un
garia ar pute fi imediat atinsă de în
curcăturile austriace, sunt și pot fi 
delăturate încă pe timp de un an.'

Așadăr, după oficioșii lui Szell, 
Ungaria pdte fi liniștită încă cel pu
țin un an, în speranță, că nici după 
aceea nu va fi vorbă în serios de 
despărțire, er d-1 Szell nu va avă să 
facă trăbă mare la Viena.

In acăstă situațiă de bună spe
ranță în viitor, ministru-președinte 
unguresc nu se va grăbi nici cu nouăle 
alegeri pentru dietă. Pentru aceste, 
ne spun tot omenii lui, mai e timp 
și în anul viitor.

Luptă la cuțit.
Mare luptă, se dă nu numai în sfatul 

țării, ci și afară pe tot întinsul „globului 
maghiar" între catolicii și protestanții un
guri de-o parte, și între partida poporală 
și mamelucii guvernamentali de altă parte.

Lupta ia caracter pronunțat con
fesional, dăr în adânoul ei colcăe ura din
tre partidele maghiare, semn, că se apropie 
alegerile generale dietale ; apoi chiar în sînul 
partidului dela putere sunt divergențe acute 
dușmănii vechi și pasiuni, cari cu greu 
vor pută fi potolite.

Cum-că nu e de glumă, arată până 
la evidență oelea ce s’au petrecut pilele 
acestea. Seim, că la Clușifi s’au adunat 
protestanții unguri, ca să pună basele 
unei alianțe reformate. Rol principal a 
jucat aid br. Desid. Banffy, al oărui dis
curs l’am fost schițat într’unul din numerii 
precedent!. Banffy a ținut la ClușiQ și un 
toast, în care a scăpat, cu său fără inten- 
țiune,nisce vorbe grele. A cjis adeoă : „Pen
tru acum noi protestanții ne putem întruni 
încă liber. Doresc, ca și pe viitor s£ fiă așau.

Cuvintele acestea au produs sânge forte 
rău la catolicii unguri și unul din deputății 
partidei poporale a interpelat pe ministrul 
de culte și instrucțiune publică în ședința 
de alaltăerl a dietei, trăgându-1 la dare de 
sâmă, de ce n’a respins pănă acum insi- 
nuațiunea, că guvernul ar umbla cu gân
dul, ca să despdie pe protestanți de dro
turile lor? Atacul contra protestanților nu 
pbte veni decât: său din partea guvernului, 
sâu din partea catolicilor, său dela partida 
poporală. Ei bine, cjise interpelatorul Ra- 
kovszky, partida poporală nu se pbte gândi 
la așa oeva, catolicii unguri cu atât mai 
puțin. Dâr guvernul? Se pbte bre permite, 
ca un bărbat, care ocupă o funcțiune 
înaltă în stat ca Banffy, să iese în țâră 
și să bănuescă guvernul, că ar vrb să scur
teze drepturile protestanților? Așa ceva e 
imposibil, e neesplicabil! De ce der minis
tru de culte tace, de oe nu respinge insi
nuarea josnică a unui om, care mai înainte 
a fost șeful politic al actualului ministru- 
președinte? ș. a.

De aici s’a născut o diseuțiune înfo
cată și a trebuit să ia cuvântul și ministru 

Wlassics, ca să răspundă. A dis și el, că 
nu-i este permis nimănui a bănui, însă pe 
cât a fost de oruțător cu fostul șef al său 
Banffy, cu atât a tractat mai aspru partida 
poporală. Se miră Wlasics, cum de e tras 
L răspundere pentru un toast al lui Banffy.

In diseuțiune a întreveniț și mi
nistru-președinte Szell, care a întregit cu
vintele lui Wlasics cu declarația, că guver
nul nu se ocupă ou lucruri așa de mici,[cum 
e de pildă un toast, seu o mutilare de em
blemă. Tot cam așa cjicea pe vremea iui 
și Banffy.

Din tote reiese, că actualul guvern se 
teme a-se declara pe față contra lui Banffy 
și a clicașilor lui și după cum s’a văcjut 
și din discufiunea asupra afacerii mutilă
rii amblemelor, mai curând e aplecat a 
aousa pe catolici de netoleranță confesio
nală. Firesce, atitudinea acbsta șovăitbre 
dă și mai mult ansă partidei poporale de 
a-șl ridica conscient și energic capul în 
contra curentului cosmopolit de sus și a 
țină spiritele în oontinuă agitațiune pe te
ma, că catolicismul e persecutai în Unga
ria, pe când cei dela stăpânire întorc arma 
și die, că nu catolicismul e cel persecutat, 
ci din potrivă el este persecutorul și insti
gatorul.

Organul partidei poporale este grozav 
de indignat și i-o spune lui Szell în față, 
că a apucat și el în văgașele atitudinei 
banffyane și-1 face responsabil pentru tot 
ce se luorbză contra catolicilor și a parti
dei poporale.

Intr’aceea pressa jidano-maghiară „li
berală" aduce smirnă și tămâie lui Szell si 
lui Wlassics, pentru-că au sciut, prin de- 
clarațiunile lor făcute în dietă, să oalce 
pe cerbicea „ultramontanilor" și să le des- 
aprobe în plin parlament atitudinea „ațîță- 
tore" și intoleranța confesională.

Lupta merge astfel din ce în ce mai 
înverșunată, merge pănă la cuțit îutre ca- 
toliol și protestanți, între guvernamentali 
și oposiționalii partidei poporale si va 
ajunge de sigur la cel mai înalt grad, când 
va suna ora parlamentului unguresc ac
tual.

Tote se fac și se dreg în fața viito- 
relor alegeri, cari nu vor fi mai puțin sgo- 
motose, sângerose și costisitore, ca alege
rile din urmă sub Banffy.

Dalmatini și Italieni.
Se scie, că Dalmatinii catolici erau 

pănă acum mari adversari ai Italienilor 
autonomiștl. Cești din urmă, sprijiniți și de 
Sârbi, erau în viața politică-administrativă 
covîrșitorl ' în majoritate față cu partida 
națională dalmatină, respective partida 
croată. In timpul, din urmă însă, Croații au 
desfășurat o mare activitate, așa că de 
pildă brna trecută ou ocasia alegerilor co
munale, au reușit pretutindeni candidații 
partidului croat. Italienii și Serbii rămași 
în minoritate n’au desperat totuși și au în- 
oeput să organiseze în întrega Dalmațiă 
partida-autonomistă, pentru-oa să potă lua 
față cu Croații lupta în tot momentul.

Cu atât mai surprindător este acum 
oeea-ce scrie „Hrvatslca Domovimri. Numita 
fbiă dice, că în momentul când membrii 
dalmatini ai „Reichsrath“-ului au trimis 
acasă vestea, că parlamentul central din 
Viena stă în pragul disolvării și se vor 
face alegeri nouă parlamentare, partida na- 
ționolă dalmatină a decis, să pășescă la un 
compromis cu autonomiștii, respective Ita

lieni), pentru-ca prin acbsta să-și asigure 
egemonia în Dalmația.

Punctele compromisului vor fi urmă- 
tbrele: 1) Autonomiștii nu se opun intro
ducerii limbei ofioiale croate; 2) Partida 
națională se obligă, oa să trimită în „Reiohs- 
rath" doi deputațl autonomiștl, unul dintre 
marii proprietari și unul din vre-un oraș al 
Dalmației. Va susțină 8 școle ou limba de 
propunere italiană, anume: în Sebenico, 
Tran, Spalato, Ourzola și în alte 4 orașe, 
pe cheltubla țării; 3) Partida națională re
nunță la programul seu privitor la unirea 
Dalmației cu Croația.

Prin acest compromis, dice mai de
parte actul pregătitor al alianței, guvernul 
austriac va crea o majoritate stabilă în 
dieta provincială, care se va grupa în ju
rul ideii unității politice a țărilor ocupate 
cu Dalmația.

Notăm, că cercurile politice din Dal
mația, mai ales Croații, primeso cu în
doială soirea despre aoest oompromis.

Nu este lege.
Toltanul-vechiii, 15 Iunie n.

Pentru susținerea șcblei nbstre dăm 
repartiția și alergăm pe Ia amicii și cu- 
noscuții români după bani; părinții noștri 
au făcut’o cu multă jertfă și sudbre, lăsa- 
tu-o-au nouă, ea să o îngrijim și pentru fii 
să-o păstrăm, ca dintr’ânsa lumină să scbtă 
fie-oare surcel al acestei comune. Sub scu
tul legei ne-am pus, și am oredut, că legea 
e sfântă, dbr zadarnioă-i scrisbrea legei pen
tru noi. — Pentru comoditatea — și dorul 
de mărire — al unui inspector, se persifleză 
legea în țâra asta și nouă ni-se mână apa 
la gură, căci de oe am mai fi buni ?

In anul trecut ni-a venit ordin dela 
d-1 inspeotor reg. din Făgăraș, ca să tri
mitem — d-sale — orl-oe hârtiă, scrisă în 
„limba statului", căci altfel va fi respinsă. 
Contra acestei ilegale pretensiunl am recu- 
rat la comisiunea administrativă din Făgă
raș arătând § 22 din legea de naționalitate, 
care ne dă drept să corespondăm în limba 
nbstră protocolară, limba română.

Recursul nostru a fost respins, aducen- 
du-se înainte ordinațiunea ' ministerială 
47.262/887 (Ministru de culte), care ar pre
scrie să corespondăm cu inspeotorul în 
limba maghiară. Ceroetând am aflat numita 
ordiuațiune, care, — abstragend dela aceea 
că-i numai ordinațiune și nu lege — nici 
nu se referesce la noi, ci la autoritățile 
cele mai înalte eclesiastice (Consistdre) și 
și dela acestea pretinde numai atât, ca să 
serie columuatim și în limba maghiară re- 
feradele lor cătră inspectorii regescl.

Am înaintat deol recurs la minis
trul de culte și instrucția publică cre
zând, că ni-se va face dreptate și dâoă 
nu esclusiv, cum drept avem, cel puțin 
columnatim, cum însăși ordinațiunea spune 
— ne va permite să corespondăm cu ins
pectorul.

Recursul nostru a fost refusat și ni se 
impune acum categoric a face corespondența 
numai în limba statului (maghiară.)

Asta-i va să dică legea și dreptatea 
d-lui prim-ministru Szell? ori frasa d-sale 
nu-i numai praf în ochii proștilor? — Nu 
este asta călcarea oea mai sfruntată a le
gei, dreptului și chiar ordinațiunei minis
teriale însăși?

Amar ne dore inima, când trebue se 
spunem acâsta în gura mare. Prea ne-a 
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ajuns apa la gură, prea suntem batjoourițl 
în casa nostră. Noi suntem extra legem. 
Dreptatea nu-i pentru Român, decât praf 
în ochii lumei.

Și crede d-J ministru de culte, că face 
serviciu maghiarisării, când asemenea jorde 
amare ne aplică ? ?

Spunem lumei mari, că așa ni-se face 
nouă Românilor; și putem Z’c© cu inimă 
liniștită, că lege în țâra asta pentru noi 
nu este.

J.

Cronica externă.
Proiectul flotei germane a fost 

primit și de consiliul .federal, care este forul 
de aprobare a hotărîrilor parlamentului. 
Proiectul a fost primit în textul, ce-1 sta
bilise „Reichstag“-ul berlines. S’a împlinit 
așa-dâr voința împăratului Wilhelm, care 
în bucuria sa a ridicat la rangul de nobil 
pe ministrul de marină Tirpitz și pe suc- 
oesorii lui legali. împăratul a răspuns prin- 
tr’o telegramă societății de navigațiune 
Hamburg-americane, care-1 felicitase din 
incidentul primirei proiectului. In telegrama 
aoesta împăratul dice, că acum are în mâna 
sa mijlocul, de-a apăra și pe mare pacea 
universală.

Situația în Italia oontinuă a fi 
gravă. Foile ofioiose guvernamentale scriu, 
că decă oposițiunea din parlament nu va 
renunța la obstruoțiune, guvernul e decis 
a conduce afacerile fără de parlament. Ma
joritatea covîrșitore, cjio ele, nu pote să se 
plece volniciei minorității. Se va întâmpla 
așa-der și în Italia ceea-ce se întâmplă în 
Austria: se va guverna cu „ordonanțe de 
necesitate.11

Din Serbia. Regele Alesandru al 
Serbiei face de câte-va cjile o călătoria prin 
țâra sa. La 13 Iunie n. a ajuns din Kny- 
zevap la Niș, ultima stațiune a călătoriei. 
In Knyzevaș, regele, însoțit de tatăl său 
Milan, a fost primit sărbătoresce. La ban
chetul dat în onârea lui de corpul ofițeri
lor, regele a accentuat într’un toast însem
nătatea armatei și a esprimat bucuria, că 
reforma armatei s’a făcut surprinzător de 
grabnic. Exregele Milan a ridicat un toast 
în limba francesă pentru regele României, 
și un toast în limba serbescă pentru prin
cipele Bulgariei, la cari au răspuns repre- 
sentantul României în limba francesă și 
representantul Bulgariei în limba bulgară.

Turburările antisemite în Ho- 
nits. Din Konitz sosesc soiri seriose asu
pra evenimentelor de Duminecă. Masse mari 
de manifestanțl se aglomereză în stradele 
orașului. Populațiunea resistă fățiș la ares
tările manifestanților. Când lumea, venind 
dela biserică, află pe strade de arestarea 
unui lucrător bănuit oa implicat în aface
rea asasinatului, o agitațiune indescriptibilă 
cuprinse populațiunea. Cu tdte că poliția 
și gendarmia umblă cu săbiile scâse prin 
stradele prinoipale pentru a împrăștia mul
țimea, totuși un grup de resoulațl isbuti a 
deschide un bombardament puternic de 
pietri asupra sinagogei, încât nu rămase 
niol un geam întreg. Apoi merseră prin 
strade și sparseră vitrinele evreiescl. Un 
pluton de pompieri a fost inoapabil să îm- 
prăscie mulțimea ou tulumbele. Comisarul 
polițieneso din Konitz, voind să intervie, 
fu atacat de mulțime. Tote câroiumele 
fură închise din ordinul poliției. Gendar- 
meria e consemnată pentru paza sinagogei 
demolate. Un arestat fu furat din manile 
comisarului lost, er acesta fu bătut. Popu
lațiunea revoltată amenință a uoide pe Evrei. 
In interiorul sinagogei deja totul e dis
trus, Două compănii de soldați au sosit la 
fața locului. S’a proclamat starea de asediu.

Complicațiuniîe în China.
Cu tote oă comunioațiunile din China 

sunt fdrte anevoidse, fiind-că liniile tele
grafice sunt tăiate, afară de oea transibe- 
riană, sosesc scirl telegrafice de-o mare im
portanță, care provocă pretutindeni o mare 
impresiune.

Prima ciocnire.

Alaltăerl a fost prima di seriosă a 
amestecului european. Cei 2000 de soldați 
europeni, cari au mers cu trenul la Peking 
pentru-ca să apere pe Europeni, au fost 
atacați pe drum de Boxeri la Langfang, 
cam 30 chim, depărtare de Peking. Mari
narii englesl au alergat în ajutorul avan
posturilor, pe cari le atacaseră Boxerii, și 
s’a desfășurat o luptă în tâtă forma. En- 
glesii au descărcat armele asupra Boxeri 
lor și au ucis 40 din ei. Dintre Englesl n’a 
fost rănit nici unul. Trupele europene au 
luat apoi la gonă pe Boxeri și au ocupat 
două sate.

Linia ferată e strioată rău. Espedi- 
țiunea aoesta europână avea 916 englesl, 
350 germani, 300 ruși, 158 francesl, 104 
americani, 51 japonesl, 40 italieni și 25 
austriacl.

Asasinarea cancelarului japones.

După cum am semnalat și erl, o te
legramă din Peking anunță, că soldați ai 
gardei imperiale chineze, favorisațî de îm- 
părătâsa, au asasinat pe cancelarul legat,iunei 
japoneze. Faptul acesta a produs pretutin
deni sensațiă. Guvernul japonez cere satis- 
faoțiă dela curtea din Peking.

Pregătirile Japoniei.

In urma celor întâmplate, Japonia 
pregătesce trimiterea unei puternice armate 
la China. Japonia ar vre să opereze inde
pendent de celelalte puteri, din care pri
cină pot să urmeze primejdii și mai mari. 
Este remarcabil, că guvernul japonez ține 
să-și validiteze drepturile separate asupra 
provinciilor Cekiang, Fokien și Kiangsi.

Cum-că Japonia are de gând se procedă 
de sine stătător și energic, arată și faptul, 
că a mai trimis la Taku patru corăbii nouă 
de răsboiîl cu mulțime de omeni.

Trupele rusesc!.

Forța armată rusâscă, care se află în 
apropiere de Peking, constă din următo- 
rele trupe: brigada est-siberiană de tirai- 
lorl ou 8 batalione (8000 omeni); 1 regi
ment de cazaci transbaicalienl, 6 escadrone 
(900 călăreți), 3 baterii de câmp (24 tu
nuri și 700 omeni); 1 compania de saperl 
(200 omeni), 2 regimente de infanteriă de 
cetate (2000 omeni), 2 batalione de arti
leria și alte trupe—cu totul 14,000 omeni. 
Intr’o depărtare ore-oare se mai află vre-o 
40 batalione, în total 40,000 omeni infan
teria, 29 sotnii cavaleriă (4350 omeni și 
cai), 14 baterii de artileriă (68 tunuri). 
Afară de acâsta flota rusâscă e represen- 
tată în acelei părți ale Chinei prin 45 de 
vase de răsboiîi, dintre cari 14 mari, 20 
torpilori etc.

Rusia are așa-dâră în China o consi
derabilă forță armată, cum tote celelalte 
puteri la olaltă n’au niol a treia parte.

Timbrul pentru anunțuri și călin- 
dare. Legea pentru cassarea timbrului 
pentru anunțuri, placate și călindare s’a 
sancționat de monarch și s’a și publioat 
în numărul mai nou al foiei oficiâse un- 
gurescl. Cu începutul dilei de 1 Iulie nu 
se vor mai plăti obicinuitele timbre de 
oâte 30 cr. pentru anunțuri. Căiindarele, 
oe se vor tipări în anul acesta pentru anul 
viitor 1901 se vor pute pune în vânzare 
și fără timbru.

Nenorocire. 0 mare nenorocire s’a 
îutemplat arjl dimineța la orele 7‘/2 în 
Strada Orfanilor, vis-â-vis de restaurantul 
„împăratul Roman", unde se făceau lucrări 
de zidăriă și reparatură la o veche casă 
cu etaj. Clădirea înaintase așa de mult, 
încât pe dinafară era apropo gata. Acjl la 
7 L/2 bre, tocmai când lucrătorii aveau pausă 
pentru dejun, a căcjut o mare parte a pă- 
retelui de cătră stradă, de sus până jos, 
apoi plafondul din primul etaj și boltitura 
pivniței, producând prin caderea lor un 
sgomot mare. In momentul acesta se aud 
țipetele sfășietore ale bieților muncitori. 
Unul din ei, un tînăr zidar din Arad, care 
se afla la păretele de cătră stradă, fu în

mormântat sub ruinele păretelui. Alțl patru 
lucrători, cari se aflau în parterul din in- 
teriul clădirii, au fost de-asemenea turtiți 
la pământ. Cel dintâi fl fu scos mort de sub 
ruine; dintre cei patru din urmă uuul fu scos 
grav rănit, âr ceilalți scăpară mai puțin vă- 
tămațl. Nenorooirea a produs adâncă împre- 
siune în publio.

Un Român premiat. Se sorie din 
Paris diarului „Patriotul", că ou ocasiunea 
distribuțiumi recompenselor la „Salonul 
din Paris", ce se face în fiă-oare primă
vară, care solemnitate a fost presidată de 
ministrul instrucțiunei publioe Leygues, un 
Român Gabriel Popescu a primit men
țiunea onorabilă pentru gravurile sale es- 
puse la Salon. D 1 Popescu a fost felicitat 
in mod călduros de fostul său profesor, 
Bouguereau, precum și de mai mulțl artiști 
francesl și români presențl.

Cununia. Poimâne, Dumineoă, în 4 
(17) Iunie, la 3 bre p. m. se va săvîrși în 
biserica cu hramul S-tei Treimi din oetate 
cununia d-lui Nicolau Dima, fiiu al d-lui 
profesor gimn. Pant. Dima, cu d-ra Elena 
1. Safrano. — Adresăm tinerei păreohl și 
familiilor căldurosele nostre felicitări!

Incidentul între principele Bi
bescu și Paul de Cassagnac. Pi arul Pa
risian „La Presse" face istorioul acestui 
incident, spunând, oă principele George 
Bibescu, care a făcut serviciu în armata 
francesă și a cărui frumbsă purtare în 
Mexio și ’n răsboiul dela 1870 n’a fost 
uitată de nimeni, făcuse de curând Acade- 
demiei de sciințe morale și politice o comu
nicare asupra duelului. Aoesta comunicare a 
fost viu criticată din partea d-lui Paul de 
Cassagnac. Principele Bibescu, găsindu-se 
grav ofensat de două artioule apărute sub 
semnătură acestui din urmă, a rugat pe 
doi amici ai săi, d-nii Comte Justinien 
Clary și Friederic Vavasseur, de a-i cere 
reparațiune. D. de Cassagnac, refusând să 
se bată, între prinoipele Bibescu și mar
torii săi a urmat o corespondență, care 
s’a încheiat ou următorea scrisbre a prin
cipelui Bibescu datată Paris, Hotel Liver- 
pol 31 Maiîi.

Scumpi prietini! D. Granier de Cas
sagnac m’a atacat pe tonul cel mai gro
solan.

Pe lângă aoâsta, el a contravenit la 
dreptul de răspuns, trunchind sorisorea mea
— îmbucătățită și tipărită cu litere mici
— ou reflecții, ou atacuri nouă și mai gro
solane, astea imprimate ou slove mari. Și 
când, după ce au traversat Europa, viu 
să-i cer reparațiune, el stă pitulat în colțul 
Ziarului seu, premeditând pânda, dâr refu
sând lupta.

Refusând de a-ml acorda satisfacția, 
d. Granier de Cassagnao se pune în afară 
de dreptul oomun.

Las bmenilor de inimă sarcina de a 
judeca purtarea sa și afirm, că printre 
membrii aoestei presse parisiene, în care am 
număroșl amici, nici unul nu s’ar fi făcut 
vinovat de procedeurl așa de incalificabile.

Scriind că „doctrina mea avea un 
parfum de Valachia", oă atunci oând „sgârii 
pe RomâD dai peste barbar", d-nul Granier 
de Cassagnac a uitat, că la spatele bar
barului o se găsâseă pe soldat, Român 
prin sânge, creat cetățân frances între 
două campanii, soldat, care nu permite se 
se atace în persona sa niol una, nici alta 
din cele două patrii ale sale.

Am voit să fao d lui Granier de Cas
sagnac cinstea de a încrucișa fierul eu 
dânsul; constat că este1 dintre aceia, care 
înjură, dăr nu se bat.

Regret, scumpii mei amici, oă v’am 
deranjat de geaba. Vă mulțămc-so înoă-odată 
și sunt al vostru cu totă inima. — George 
Bibescu.

Un furt de 300,000 ruble. „Uni
versul" primesce următorea telegramă din 
Iași: Constaniin Buriade, cassierul băneei 
Odesa, a dispărut delapidând o sumă de 
300,C00 ruble. Numitul a trecut Duminecă 
granița pe la Ungheni venind la Iași, 
având pașaport turoesc vizat de consulatul 
român din Odesa. El a descins la hotel 
„Rusia" și a plecat erl. Se bănuesce, că 
s’a dus la America, Serviciul siguranței 
publice a telegrafat în o mulțime de lo
curi. Din sorginte sigură se afirmă, că 
prințul Mavrocordato și alțf Români, oe 

au capitaluri la banca din Odesa, sunt în- 
grijațl, de teamă să nu piardă banii.

Predici. Dumineoă va predica în bi- 
serioa Sf. Adormiri din oetate părintele 
capelan militar, d-1 N. Fineșianu.

— Poimâne (Duminecă în 4 Iunie v.) 
va predica în Biserica Sf. Nioolae din 
Pruud (Scheifi) părintele Dr. Vasilie Saftu.

Fuga sorei Sultanului. Piarele din 
Viena spun, oă se adeveresoe soirea; că 
sora Sultanului și soția lui Mahmud-Pașa 
voia să se refugieze în străinătate. Prin- 
oesa Senila, îmbrăcată ca o cameristă, avea 
de gând să plece cu vaporul Oambodge și 
să se ducă la bărbatul ei. Fiind descope
rită, sora Sultanului a fost recondusă la 
Yldis-Kiosk.

Liferare. Dela camera comercială și 
de industria din loo se anunță: Se publică 
concurs pe cale de oferte pentru liferarea 
a 12.000 păreohl papuci pentru ostașii de 
rând și alte 11,000 păreohl ușore pentru 
honveZime. Prețul oelor dintâiîî 9 cor. 70 
bani, er a ghetelor ușâre 8 cor. 32 b. In- 
călțămintele trebue să fiă gata până la 
finea lui Martie 1901. Ofertele sunt a-se 
înainta pănă la 1 Iulie n. c. la sus numita 
oameră. Pentru comanda district. Nr. VI 
a honveZimei din Clușiti este de liferat 
ovăs, frâu, paie și lemne de foc. Condi- 
țiunile se pot vedâ în biroul aoeleeașl 
camere.

Operator de bătături. In Brașov se 
află de câte-va dile domnul Dimitrie DaulJ
român de origine din Chișineu, comit. Ara
dului, oare est9 fdrte dibacii! în a depărta 
bătături (ochi de găină) fără nici O durere 
și aoâsta o face în câte-va minute. Ni-am 
oonvins personal despre dibăcia lui și 
astfel îl putem recomanda tuturor. El lo- 
cuesce la birtul Nr. 4 din Brașovul-veohifl, 
lângă hotelul Bucurascl.

Ciuma. După soirile sosite la ser
viciul român sanitar, se confirmă soirea 
despre esistența oiumei în Smirna. Pănă 
aoum sunt declarate oa infectate de oiumă 
următdrole localități: Indiile englese, ou 
tote? teritoriile oiroumvecine pănă la,Bagdat, 
frontiera turoo-persană, Arabia, Egiptul, 
Canalul de Suez, Port-Said, Smirna.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentrua fo 
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Both, farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți 

Flori de teiu.
iu.

Ochi albaștri... ’I am visat odată... de 
mult.., și nu-i mai pot uita.

Se făcea, oă eram posomorit, mai po
somorit decât o vale înoroiată și mă sim- 
țiam străin și fără niol un ajutor. Mergeam 
uitat printr’un pustiu fără de margini și 
întunereoul, care învăluia pământul, mi-se 
părea o pleopă soârbosă, lăsată peste ochiul 
unui mort. Lacrimile îmi încremeniseră pe 
luminile ochilor și-o greutate ne’nțelâsă îmi 
înăbușă suflarea.

Luna eși dintre nori visătore și mă- 
reță. Nicl-odată n’um văZut’o așa de fer- 
mecătore. Părea mai veselă, mai ferioit.ă 
ca altă-dată.,, oine scie... pbte fiind-că eșise 
de sub nori; după Zii© de plâiă, o Z1 fru- 
mosă pare o minune de seninătate și su
fletul scăpat din suferință pare ou mult 
mai ferioit, decât cel care n’a suferit niol- 
odată.

Când coborâi oohii dela lună rămăsei 
uimit: nu soiu num... pustiul nemărginit 
de-adinâurl se prefăouse într’o grădină, 
înaintam pe-o potecă plină de flori, pierdut 
cu totul în liniștea atmosferei primă-văra- 
tioe. Mă simțiam mai bine, dâr par’că tot 
îmi lipsiți ceva; adierea unui dor, venită 
din altă lume, îmi gâdila sufletul.

Pe oând mergeam așa... visător, dintre 
nisce crini mai albi, decât nevinovăția, îmi 
răsări un cap de ânger uimitor de drăgălaș. 
Părul.., rade din sore, obrajii... doi boboci
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de trandafir și ochii.., ou ce să-i asemăn în 
lumea asta? Ați văcjut vre-odată zîmbetul 
ceriului la răsărit, când se cumpănesoe diua 
cu ndptea?...

De oe tresar, aducendu-ml aminte de 
farmecul acelei priviri ?

De oe n’a ținut visul aoesta totă 
viața ?..

De câte-orl mă cuprinde disgustul de 
vieță și silă pe lume, ’ml ’ndrept pașii pe 
oărarea din grădina visată și mă opresc 
cucernic în fața crinilor mai albi decât 
nevinovăția.

Ochii albaștri... ’I-am visat odată... 
de mult.., și nu-i mai pot uita.

Veturio.

Resboml din Africa sudica.
E încă departe de sfîrșit. Ba după 

soirile publicate în foile francese, înoă 
de aici îuainte au să urmeze lupte însem
nate între Buri și Englesl. Nici Oranje, 
niol Transvaal, ba chiar nici Natalul nu 
este curățit de Buri, cum se lăudase Ro
berts și Buller mai aoumdouă săptămâni. Din 
potrivă, ese tot mai mult la ivâlă, că Ea- 
glesii au suferit înfrângeri mari în Trans
vaal, dr diarul „Matin'4 spune, că situația 
Englesilor este atât de critică, încât vor 
•trebui se reia totul dela început.

Ou totul alt-fel presentă lucrurile Ro
berts. El telegrafâză la Londra din Preto
ria, că generalului Methuen i-a succes săîn- 
vmgă pe De Welt (în Oranje), și să-i îm- 
prăsoie armata.

Mai spune Roberts, că are mult de 
lucru cu Botha, oare după predarea Preto
riei s’a retras spre răsărit dela Mittelburg. 
Roberts la decis se-1 atace în 11 1. c. Dâr 
nu-1 putea ataca în front, fiind-oă era prea 
tare. A trimis ddr pe French și Hamilton să-l 
atace în coste, der amândoi au întâmpinat 
o mare resistență. Despre resultatul ulterior 
al frecărilor cu Botha, Roberts tace.

*
„Times'1 din Londra dă oâte-va amă

nunte despre ocuparea Pretoriei. Când tru
pele englese au întrat în oraș numai pu
țini locuitori se puteau vedâ. Multi se în
cinseseră prin case. Ofițerii statului major 
engles s’au sus la palatul președintelui ca 
să se presente domnei Krilger. I-a primit 
un preot olandes, oare i-a avisat, că dom- 
na Krilger se află acolo și oă vre se rămână 
și mai departe în palat. Ea era îmbrăoată 
în haină de catifea nâgră, pe cap cu un 
șal negru și de-o atitudine liniștită. După- 
ce s’au făcut cunoscințele, ofițerul mai în 
vîrstă a împărtășit ddmnei Kriiger, că bur- 
gherii, cari păzesc casa președintelui, vor fi 
înloeuițl cu un detașament engles. Bătrâna 
femeiă, dând din cap, se învoi. Burii au 
fost apoi provocațl, să pună armele și mu- 
mițiunile.

*
Purtarea Englesilor în Pretoria față 

de soția bătrânului președinte a fost des
tul de umană. La ei acasă sunt însă mai 
puțin sornpuloșl, mai ales față de persona 
iui Kriiger. O foiă englesă se vede îndemnată 
chiar a dojeni pe oompatrioții săi pentru-că 
tot mereu ard fotografia lui Kriiger, și cjice : 
„Ar fi timpul să cugetăm ârășl serios. Des
ul am sărbătorit, destule stăgurl am arbo
rat, destul vin și șampaniă am beut. Dato- 
•ia poliției este să ne readucă la calea ou- 
nințeniei. Am audit destule oântece și mu
ică națională și nu ni-ar strica, dăoă am 
racta mai cinstit cu persona lui Kriiger. 
krderea fotografiei lui Kriiger nu e nici 
rumos, nici potrivit pentru manifestarea 
latriotismului.

Congresul silvicultorilor la Paris.
pilele acestea a avut loo în Paris un 

>are congres internațional de silvicultori, la 
are au luat parte o mulțime de represen- 
tnțl din diferitele părți ale lumei. Preșe- 
inte al congresului s’a ales d-1 Daubris, 
msilier de stat și forestier distins. Ca se- 
■etar general, d-1 Charle-Magne, un alt 
>restier destul de cunoscut.

Dela început oongresiștii au trebuit 
> se separe în trei secțiuni, constituind 

pentru fiă-care secțiune un biurou aparte. 
Multi delegați străini au primit felicitări 
unanime dela congresiștl, între oarl și dela 
Kiss de Nemesker, secretar de stat la mi
nisterul de agricultură din Ungaria, care a 
obținut felicitările întregei sale secțiuni, 
pentru-oă în timp de 30 de ani a plantat 
70 de milione de arbori. înainte de a-se 
separa în secțiuni, oongresiștii au asistat la 
una din conferințele cele mai instructive 
ținute de d-1 Melard, inspector al păduri
lor în Francia. Acestă conferență a fost un 
adevărat strigăt de alarmă, căci conferen
țiarul a susținut, că pădurile mor, pădurile 
se omoră și producțiunea forestieră se mic- 
șorâză din ce în ce. Așa în Francia, care 
importă lemne pe fiă-care an pentru 140 
da milione de lei, produsele sale forestiere 
nu mai sunt în stare să satisfacă oerințele 
industriale.

Tot așa în Anglia și în Belgia. Etă 
esoedentul esportațiunilor în diferitele țări: 
Francia 98 de milione, Anglia 471, Belgia 
102, Țările-de-jos 18, Elveția 14, Germania 
343, Danemaroa 31, Spania și Portugalia 
35, Italia 31, Grecia 3.

Prin urmare escedentul importațiuni- 
lor de lemn în aceste țări este de 1 mi
liard și 146 milione lei.

Sunt și țări cu escedente de esporta- 
țiunl, ca: Austro-Ungaria 200 milione, Nor- 
vergia 46, Suedia aprdpe 200, Finlanda 84, 
Rusia 134, România 4, Statele-Unite 100, 
Ganda 127.

Este de observat, că situațiunea acâsta 
nu se pote menține mult, deore-ce în rea
litate țările cu escedent de esportațiune, nu 

J sunt cu esoedent de producțiune, ci sunt 
țări cu escedent de destrucțiune.

Pădurile devastate nu sunt înlocuite 
său reconstituite; pe lângă acesta, catas
trofa finală se va apropia și prin faptul, că 
pretutindeni populațiunile creso și prin ur
mare trebuințele de lemn vor fi mai con
siderabile.

Deja statisticele arată clar acesta. Ce 
este de făcut?

„Trebue — recomandă Melard — să 
se depărteze prejudițiile forte răspândite, 
că a pune o țeră nouă în valdre, însâmnă 
a-i distruge pădurile14.

C ® v o c a r e.
Membrii fundatori, pe viâță, ordinari 

și ajutători din despărțământul Bistrița al 
„Asociațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român'1, precum și toți spri
jinitorii culturei poporului se oonvocă prin 
acesta, conform § lui 41, din statute la 
adunarea cercuală pe Duminăoă, 24. Iunie n. 
1900 la 3 ore d. a. în Bistrița în sala dela 
„ Gewerbe- Verein^.

Ordinea de di: 1) Deschiderea adu
nării prin direotorul despărțământului. 2) 
înscrierea de membri noi și incassarea 
taxelor. 3) Alegerea directorului despărță
mântului și comitetului cercual. 4) Stabili
rea budgetului pe 1900—1901. 5) Cetirea 
disertației „Ceva din istoria chinezatelor 
române14 de Dr. Victor Onișor și a altor 
disertații ce sunt a se anunța la președinte 
cu 3 (iile îuainte. 6) Alegerea a doi dele
gați pentru adunarea generală. 7) Even
tuale propuneri. 8) închiderea adunării.

Bistrița, 12 Iunie 1900.

Dr. Dumitru Ciula, Dr. Victor Onișor,
director. notar.

Petreceri.
Tinerimea teologică din jurul Ciceu- 

Cristurului va aranja în 15 Iuliu st. n. 1900 
în comuna Ciceu-Cristur sub sout sigur pe
trecere de vară. Intrarea: pentru personă 
2 cor. în familiă 1 cor. 60 bani. Venitul 
curat e destinat în favorul bisericei gr. cat, 
din loc. începutul la 6 ore. p. m. P. St. 
familii sunt avisate la provisiunea propriă. 
Stațiunea căii ferate în loc.

Pentru comitet: Georgia J.saiil, preșe
dinte ; Pavel Salman, v.-președinte; Gavril 
Marțian, secretar; Valeriu Deac, cassar, loan 
Pop, controlor. — Membrii în comitet: I. 
Bal, Val. Bercian, Gr. Blaga, II. Blagâ. V. 
Borgovan, C. Bud, Oct. Bulbuc, A. Bun- 
gărdean, I. Cerghi, Al. Ciacoi, T. Cherebe- 

țiii, V. Coșbuo, C. Dumbravă, I. Farcașifi, 
Em. Meruțiu, I. Morariu, A. Mureșian, I. 
Nagy, V. Pașca, V. Pocol, A. Pop, I. Pop, 
I. Pop, I. Rebrean, E. Sigartău, Val. Vertic, 
Pant. Zagrai.

Suprasolvirile se vor primi cu mul- 
țămită și se vor chita pe cale cjiaristică.

Literatură.
A apărut Nr. 11 din „Noua Revistă 

Română pentru politică, literatură, sciințe 
și artă14 cu următorul sumar: A. D. Damia- 
noff: Băncile de emisiune și circulațiunea 
monetară (în special Banca Națională Ro
mână); Ovid Densușianu: Asupra unei po- 
esii a lui Iancu Văcarescu; Haralamb G. 
Lecca: In somn (poesie); Petru V. Hanes: 
Aleea Russo ; Ioan Pop-Reteganul: Ursoa- 
nea Granciului; Lazăr Șăineanu: Nastratin 
Hogea; Th. D. Speranță: Asupra jocului 
de călușari; Ștefan I. Răsnoveanu: Psiho
logia artistului dramatic (anchetă asupra 
artiștilor dela teatru Național). — Mișcarea li
terară și sciențifică : Aurel lorgulesou. Sto
guri blonde (poeme îu prosă). — Artur 
Stavrii. Pe același drum (poesii). — Ray
mond Manigot de Cacârâs. Bucarest (Sou
venirs d’un psrisien, roman coutemporian).
— Notițe bibliografice.

Suplimentul I. Societatea teosofioă și 
scopul ei. — Academia maghiară. — Miș- 
oarea antialcoolistă la noi. — Discursul 
d-lui dr. PopovicI în delegațiuuile austriace.
— O nouă espedițiă a lui Nansen. — Reîno- 
irea Asiei. — piua de 10 Maid (cuvântare 
ținută la serbarea școlară din 10 Maid 1900 
a liceului „Petru Rareș14 din Piatra-N.) de 
M. G. Vernescu. — Trotoarele mișcătore 
la esposiția din Paris. — Din Metafisica 
poporului român (credințe poporale) de St. 
St. Tuțescu. — „Enciclopedia română11. — 
Revista maritimă.

Suplimentul II. Sfântă lună, fi-mi măr
turie (poveste din popor) de loan Pop-Re- 
tegauul. — Vijelie și senin (poesiă) da I. 
Scurtu. — Cântec (poesiă) de Brîndușă. — 
Doi bețivi (dramă într’un act și un tablou) 
de Ioan T. Neagu. — Eram departe fpoe- 
siă) de loan Petrovici. — Tot atât (poesiă) 
de Eug. Stefănescu.

ULIHMi 8Cilii.
Londra, 14 Iunie. Comunicația 

telegrafică cu China nu sepâteface, 
decât prin Rusia. — Lui „Times44 
i-se anunță din Peking, că residența 
de vară a legați unei englese a fost 
incendiată și prefăcută în cenușă. 
O telegramă din Shangai spune, 
că trupe chineze au atacat în Pe
king patrulele europene. — „Daily 
Telegraph14 are scirea, că afară de 
Peking staționăză trupe chinese, cari 
se întăresc cu șanțuri și-și îndrep- 
teză tunurile spre legațiunile en
glesă și americană. — „Daily Mail11 
primesce din Tien-Cin scirea, că în 
Taku au debarcat 2000 de soldați 
ruși.

Berlin, 14 Iunie. Germania, do- 
resce, ca puterile se procedă solidar 
în China și să pășăscă cât de grab
nic pentru înlăturarea periculului.

IB I Si M gfi
Cum a fost inventată berea duplă 

(de păstrat— „lager*)? Pe timpul când 
Wallenstein petrecea în Germania, trăia în 
orașul Lichtenfels (Bavaria) un pantofar, 
care avea lângă sine un tînăr ucenic. In- 
tr’o diminâță stăpânul ’ dete învățăcelului o 
sticlă să-i aducă bere de Bamberg, astfel 
se numea berea, ce se vindea acolo. învă
țăcelul însă înțelese lucrul râu, și el se 
găti de drum spre Bamberg, unde sosi pe 
la amiacjl. Acolo îșl umplu sticla, apoi mort 
de fome și ou gândul la stăpânul său, de 
care se mira, cum de l’a trimis așa departe 
după o sticlă de bere, se întdrse spre casă. 
Tocmai se însera, când ajunse în capul orașu
lui Lichtenfels, unde întâlni pe un alt uceuic 
de pantofar, care rîse de prostia și dru
mul, ce l’a făcut și nu scia, cum să-i spună 
mai în grabă despre stăpânul său, cum în
jură, pentru-că întârzia atât de mult ou 
berea și oă bătaia îl aștepta deja. Copilul 
se înfricâ. De-altmintrelea meșteșugul de 
pantofar dela început nu-i plăoea și frica 
de bâtaiă, oe-1 aștepta, îl făcu pe copil să 
ascundă sticla în scorbura unui arbore de 

lângă drum, pe care o astupa bine ou 
iarbă și pământ și apoi o apucă în lumea 
largă.

Pentru iubitorii de aventuri, era atunci 
toomai timpul potrivit. Deja în cjiua urmă- 
tore băiatul, oare îșl potoli fdmea deocam
dată cu oâțl-va morcovi smulși din pământ 
și care durmi peste nopte într’un șopron 
cu fen, se întâlni cu-o câtă de călăreți, 
cari luară bucuros cu ei pe ucenic, care 
era destul de vânjos și o d> după acâsta el 
încă întră în armata Friedlandei. In scurt 
timp fostul învățăcel arătă mai multă des- 
teritate în manuarea săbiei, decât la cu
sutul ghetelor și mai mult curaj ca bătăuș, 
decât ca pricepător de-a căra beri. După 
cinol ani el ajunse oficer și într’o <|i, în 
fruntea unui despărțământ de călăreți, se 
apropia de porta orașului Liohtenfols, pă 
unde eși el odată cu sticla după bere. Ar
borele scorburos, care ascundea sticla ou 
bere, sta încă tot verde în același loc. No
rocul însă nu îngâmfă pe tînăr și primul 
lui gând a fost să-și cerceteze pe stăpânul 
de odiuioră, mai întâii! însă merse la ar
bore, căută sticla, pe care o află înoă în 
bună stare, apoi o luă spre casa măestru- 
lui. Surprins, pantofarul privi la oficer, 
care îi întinse sticla cjicend : „Aoi e, măes- 
trule, berea, pe care a trebuit să-o aduc 
din Bamberg; într’adevăr, a durat cam 
mult, dâr cred, că înoă totuși va fi bună14.

Pantofarul se uita la el cu uimire, în 
care timp oficerul îl întrebă, decă nu-șl 
aduoe aminte de un învățăcel, care a fugit 
dela el ? I-a povestit apoi despre tdte cum 
s’au întâmplat mai târdiu. Mult timp pan
tofarul nu-șl putu aduce aminte, dâr sticla 
cu bere, care pe atunci era un vas prețios, 
totuși i-a reamintit de cele petrecute. Mai 
mult de curiositate oficerul destupă stitfla 
și gustă berea. Der ce să vedl, o bere bună 
ca aceea gura pantofarului înoă n’a gustat. 
Vecinii lui alergară să vadă minunea: pe 
fostul lui ucenio oficer și o bere oe a stat 
oincl ani într’o stiolă în soorbura unui co
pac. Incurend acest lucru a fost cunoscut 
de toți în oraș. Berarul de acolo a gustat 
și el berea și încă în acea di în Lichten
fels a săpat prima pivniță, pentru a fi pusă 
berea în deposit. Acâsta metodă încurend 
se lăți în totă Bavaria, aducându-i mare 
renume și multe parale.

*

O scenă originală s’a petrecut de 
curând, după oum se scrie din Roma, în
tr’un teatru popular de-aoolo. Se dedea un 
mare „spectacol istoric14, în oare regele tre
buia să cetâscă discursul tronului. Curtea, re- 
presentanții provinciei și ai armatei stăteau 
serioși și plini de demnitate pe scenă da amân
două părțile tronului, pe care-1 înconjurau mi
litari și demnitari. Regele îmbrăcat cu lunga 
„mantaua de purpură14, oăptușită ou blană 
de epure de casă, o imitație de her-meliu, 
pășesoe pe scenă și urcă înoet în maestos 
scările tronului. Toți se plâcă și ministrul- 
președinte îi întinde un sul de hărtiă, care 
trebuia să conție discursul tronului. In tă- 
oerea solemnă a spectatorilor Regele des- 
ddie sulul, îl privesce și.... observă, că 
ține în mână o hărtiă albă. Regisorul gre
șise. Ce să facă ? Discursul e prea lung; 
e imposibil să-l reciteze cu ajutorul sufle- 
rului. De altfel suflerul e prea depărtat și 
nu pote fi pus în cunosoință de neplăcuta 
erore. Ce să facă? O ideiă genială îi vine 
în cap Regelui. După-ce aruncă o a doua 
privire demnă pe hărtiă albă, el strînge 
hărtiă la loc, dă ministrului-președinte și-i 
dice cu un ton poruncitor : „Cetesce d-ta!“ 

Ministrul-președinte devine cam con- 
fus de inovația aoâsta neașteptată; totuși 
el ia sulul și-l desdoie... Mica glumă, pe 
care șl-o permise Regele, îi devine imediat 
limpede ; el strînge ârășl solemn „discursul 
tronului41, scote o decorațiă mare de alamă 
de pe pieptul său, o pune împreună cu dis
cursul tronului la piciorele Regelui și cjice 
cu o mare demnitate: „Majestate! Fiind-că 
du mă împac cu conținutul disoursului tro
nului, îmi dau dimisiuuea14. Ricend aoes- 
taa, el părăsesce scena fără s’aștepte mai 
întâia un răspuns.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
«lin BEirașov, 

se pot procura următorele cărți:

Cărțs de rugăciiunî și predicL
Anghira Mântiiirei, cărticea de 

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

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora11 A. Tcdoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora11 A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

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

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

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de Joan 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 odinidră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumos© 
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 JAsi'jiz 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. ElfțVrescu, 
cunoscut atât de bine în oprourd© româ
nesc! din nomârbsel© sale s nerl atât de 
mădudse, instructive și do atâta gust ce
tite. E o oarte mare, de 350 pag. Preți l 1 
fl. 50 cr. (4 lei).

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technîa seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de CarpațI. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zooiechniău este partea a treia din 
„Manual de agricultură* al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologia seu „Agricultura generală11, 
524 pag. ă 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani)— și partea II, „Fitotechnia“ seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor11 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor11 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tracteză despre legumărit, gu- 
noiii, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acestă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura ReuniuDei 
rom. de agricultură d'n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Ou posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniumi 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și cos'ă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Sinul. Cu mai multe ilustrațiunl in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
franoat.

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în Blașifl. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos praetio și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate
ria. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

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

*
„Hesboiul pentru neaternae, por- 

vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
buc*, este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem
plar în format mare 8° de 283 pagine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit să se răspândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fiind ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor11.

*

„Țiganiada*, seu „Alexandria ai’ 
Țigănescă*, o prea frumosă povestire scrisă 
acum o sută de ani de prea iscusitul loan 
Budai Deleanu, er acum de nou scosă și 
pe înțeles întocmită de V. O. Acestă inte
resantă scriere nu numai că oferă o lectură 
hazliă și de mare valor© pentru limba ve
chia strămoșescă, ea. conține și povețe forte 
folositor© pentru generația nostră de acll. 
Cartea a apărut în editura librăriei Ciurcu 
din Brașov și costă 45 cr. său 90 bani; 
cu posta 1 cor.

*

O carte de legi. „Amicul Popo
rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătoresc! pentru poporul român11 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pdte să înțelâgă lă
murit, 3e-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are se-șl câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporeloi’ vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, Ia care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Proprietar: Dr. Aure! fâi/reșianu. 
Redactor responsabil: egorw fâatar.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 16 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 40/0..................... H6.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/o • 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4,/2°/o 99.55
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr..............................97.85
Renta de hârtie austr..............................97.45
Renta de aur austr.................................116.20
LosurI din 1860..................................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 724.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 710.50

Napoleondorî................................. 19.31
Mărci imperiale .................................118.50
London vista.................................. 242.25
Paris vista...................................... 96.32’/2
Rente de corone austr. 4% . . . 97.25
Note italiene..................................90.50

Cursul gjiețeâ Brașov.
Din 15 Iunie 1900.

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

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

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

100.- Vend. 101.-

Veritabile numai, deesi liăcare eutiîi este prowecțută eu niareft de 
aperare a lui A. JTIoBÎ »«i eu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiuiiei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidolor și 
a celor mai diferite bele femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2. —- 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

i)

Franzbranntwein și sas*® a lui Molii. 
Vtâmfohîlll mimoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
vuriiduiiu iiuiiidi, piumbui iui a. m«h.

Franzhranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frocat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plombate, Corone 1.80.

Săpun de copii a lui Moll. X
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 Â’l 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca W 
de aperare A. Moli.___________________________________________ __________________ s,;

’S'riwaHterea priateiitală prin
Farmacistul A. MOSUL, 0

c, și r. fumisor al curții imperiale Viena. Tnciilauiieii 9 3 
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală. ț , j

La deposite se se cerâ anumit preparatele provtițute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL. ?<>■

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la ȘX 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
------------------------------------------------------- ---------

,V\V o G Rt '7,
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A N 0 N C I U R I 
(iimrțmifi și recioe) 

ssaret a se adresa sasfesorâseii 
.adimăîsss’ilra.tâims. In casts? pu« 
isîicăroS SEBBssi «fflsfiassssiM mai m&sh 
4e adstă se fface ssădesnent 
pa?® ©reșce cu publicata
se faee de mwlie-era.

Administr. „Gazetei Trans.u

A. Mureș ian 
Braș®v, Terg-tal Iniahsâ W. 3®.

Acest stabiliment este provecjut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂKȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIPERITE FORMATE.

PKOGRAJCE_ELEGAHTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui înuiui Nr. 30, eta- 
giui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. —• Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî. 

EILA.lTȚVPd.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(SoitvczA, în Iotă măvimea-

Sg

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI.
se primesc în biuroul

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fiL se vindf 
la librăria Nic. L CVaren și la Eremlas Nepoții.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


