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cră poporului românesc, căci a fost mama 
și creatorea morală a Aceluia, oare a înde
plinit aspirațiunile cele mai soumpe ale 
Românilor.

*
Principesa Iosefina de Hohenzollern, 

mama M. S. Regelui Carol, e născută în 
1813 în Karlsruhe. Fiică mai mare a Du
cesei Stefania de Baden, născută Beauhar- 
nais, fiica adoptivă a lui Napoleon I, — 
Prinoipesa Iosefina era una din cele mai 
culte femei în marile familii domnitore din 
Occident.

Ea se mărita în 1833 după principele 
Carol Anton de Hobenzollern-Sigmaringen, 
Principe domnitor și Suveran al Principa
tului Hohenzollern-Sigmaringen, pănă la 
1850, când, în interesul unității Germa
niei, cedă Prusiei drepturile sale suverane.

Din acestă căsătoriă s’au născut: Priu- 
oipele Leopold de Hohenzollern, căsătorit 
cu Infanta Antoaneta a Portugaliei, tatăl 
Principelui României;

Principesa Stefania, căsătorită în 1858 
la Berlin, cu Regele Pedro V. al Portuga
liei și înoetată din viață în același an ;

Regele Carol al României;
Principele Friederio de Hohenzollern 

și Principesa Maria Iosefina, căsătorită ou 
Principele Albert de Belgia, comită de 
Flandra.

Principesa Iosefina a fost o femeiă 
de rară frumseță, de o inteligență snpcridră 
și mamă și soțiă virtuosă. Ca o trăsătură 
caracteristică a Prinoipesei, care era după 
mamă francesă, sa afiirmă, că ea nu vor
bea cu copul și cu întreg personalul curții, 
decât în limba francesă.

In fiă-care an Regele Carol petreoea 
cât-va timp la Ragaz, său la Sigmaringen 
în sooietatea mamei sale. Acum ud an 
Principesa Iosefina se bolnăvise greu, de
odată cu micul Principe Carol, dâr Prove- 
dința le-a redat sănătatea amândurora. De 
două săptămâni Principesa Iosefina, care 
ajunse vârsta de 87 an), s’a bolnăvit greu. 
In dilele ultime era speranță, că se va mai 
restabili, dâr boia se întorse erășl spre rău 
și în diminâța de Marți la orele 10 Prin
oipesa șl-a dat sufletul.

*
Marți sâra Regele Carol și Prinoipele 

Ferdinand, însoțiți de generalul Vartiade, 
șeful casei militare, și de colonelii Geor
gescu și Presan, adjutanți, au plecat ou tre
nul de Verciorova la Sigmaringen.

Imediat, oe s’a aflat durerosâ soire, 
Regele Carol a primit numărose oondo- 
lențe din țâră și dinafară. Intre oele din-
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Tîszaîștifi mulțumiți cu Szell.
Forte bine era caracterisat într’o 

revistă politică vienesă grupul Tisza 
și tactica bătrânului și a tînerului 
Tisza. Se c|icea, că tata și fiiul au o 
însușire forte prețiosă în viața po
litică: ei uită adecă tot, dăcă trebue. 
Sub Banffy erau cei mai neîmpăcat], 
sub Szell au devenit conciliant]. Se 
mai afirma, că Coloman Szell a sciut 
la început se țină acest grup la 
distanță, totuși grupul Tisza s’a 
apropiat mai mult de el decât a 
dorit și se va apropia încă și mai 
tare, decât pote să-i convină.

Acest din urmă moment l’a sem
nalat vorbirea, ce a ținut’o contele 
Stefan Tisza în Oradea mare în adu
narea partidei liberale, căreia i-s’a 
presentat ca președinte de partid 
nou ales. Oradea mare este locul cu 
noroc al tiszaiștilor. Aici își are ră- 
dăcinele ei „dinastia11 familiei Tisza, 
care se crede concrescută cu aface
rile publice ale statului și chemată 
a lua parte vecinie la guvernarea 
lui; de aici șî-a făcut Coloman Tisza, 
pe când era el marele haham, enun- 
ciațiunile sale, prin care da direc
țiune șovinismului crescut în mare 
parte și cultivat de el.

Acum vine fiiul să vorbescă el 
în locul tatălui seu despre situațiune 
și să desfășure vederile flexibilului 
grup al lui Tisza. Și fiind-că tatăl, 
stă la spatele fiiului, cu întreg gru
pul și cu tote legăturile multiple ce 
le are pretutindeni în țâră, i-se dă 
vorbirii tînerului Tisza o importanță 
mai mare, decât ar justifica-o eta
tea, esperiențele și faptele lui de 
pană acuma.

Ei bine, Tisza fiiul s’a sciut de
gaja cu istețime de problema sa, 
așa că fără a brusca pe baronul 
Banffy, cu care a conlucrat dim
preună cu tatăl său, ba aducendu-i 
elogii chiar pentru meritele sale din 
trecut, a făcut complimente lui Szell 
și s’a declarat de mare prețuitor al 
însușirilor de om de stat ale actua
lului ministru-președinte.

Cu alte cuvinte, Stefan Tisza a 
enunciat solemnei împăcarea grupu
lui tiszaist cu „era nouă“ și a ară
tat, că s’a împăcat și cu primirea 
partidei naționale de odinioră în si
nul majorității liberale.

In ce privesce certele confesio
nale, ce s’au iscat în sînul societății 
maghiare, le condamnă cu tbtă as
primea, precum condamnă și ori 
ce „încercare de-a deștepta contraste 
între naționalități11.

Cu politica de naționalitate a 
lui Szell este mulțumit. Accentueză 
însă în mod semnificativ, ca cu po
litica vechia a partidei liberale con
sună pe deplin tbto faptele și enun- 
ciațiunile cabinetului Szell „câte au 
ajuns pănă acum la lumina cjilei11.

Firesce, că remâîind consecuent 
cu rolul ce l’a jucat ca protector al 
frățietății româno-maghiare astă vară 
la prâncjul episcopesc din Arad, a 
mai accentuat și sentimentele fră
țesc!, încrederea și simpatiile, cu cari 
el cu ai săi sunt gata a întâmpina 
pe „naționaliștii11, de felul celor, cari 
l’au salutat acum la Oradea mare.

Din tote cele spuse de fiiul lui 
Tisza resultă der, că ministru-pre
ședinte Szell va pute conta la gru- 
pul-Tisza, decă în schimb va da ga
ranții, că și acesta pote conta la el.

t Principesa Josefina de Hohenzollern.
Marți la amefii a sosit din Sig

maringen la palatul regal din capi
tala Rorffâniei trista veste, că Prin
cipesa Josefina de Hohenzollern, ve
nerabila mamă a Regelui Carol, a 
încetat din viață. Lovitura, ce o su
fere suveranul României prin perde- 
rea adoratei sale mame, a deșteptat 
simpatiile tuturor Românilor. Prin
cipesa Josefina era o mamă cu cele 
mai nobile însușiri, plină de dragoste 
pentru copil săi și, cum spune scrii
torul engles Sidney Withman în cu
noscuta sa lucrare, marele respect, 
care Regele Carol l’a arătat tot-dâuna 
femeilor, își are isvorul în venera- 

țiunea, ce el a avut’o tot-deuna pentru 
mama sa.

Luăm parte cu adencă durere 
la doliul, care a cernit casa regală 
română și întrâga Româniă.

*

piarul „Timpul11 scrie din inci
dentul morții Principesei de Hohen
zollern următorele:

Pentru noi Românii, în special, Prin- 
oipesa Iosefina de Hohenzollern-Sigmarin- 
gen a hrănit în tot-dâuna simțămintele cele 
mai iubitâre. Din diua, în oare Suveranul 
nostru a pus piciorul pe pământul Ro
mâniei, defuncta Principesă a cuprins țâra 
nostră în iubirea ei de mumă, iubire, care 
nu s’a desmințit pănă la ultima suflare...

Cine nu-șl aduce aminte de frumosa 
și mișcătorea sorisâre, pe care nobila Prin
cipesă a adresat’o în Iulie 1866 președin
telui Constituantei, ca răspuns la omagiul 
ce ’I trimisese biuroul camerei? Tocmai 
atunol augusta mamă a Suveranului nos
tru fusese crud lovită prin rănirea de mârte 
a fiiului ei, Principele Anton de Hohen
zollern, pe câmpul de bătaiă dela Sadova, 
care în urmă a murit pe brațele mamei sale.

„Sunt adânc mișcată și recunoscătâre 
— scria atunol Principesa președintelui 
Constituantei: — „iuima mea avea nevoiă 
de o mângăere. D-vostră mi-ațî dat pe cea 
mai dulce, vorbindu-ml de iubirea, ce o 
aveți pentru fiiul meu și despre dragostea 
cu care II încoDjoră bunul popor, care l’a 
încredințat destinele sale. Cu cât II veți 
iubi mai mult, cu atât void fi ferioită și 
mândră, că vi l’am dat, cu atât mai mult 
mă voiu ruga ferbinte pentru fericirea Ro- 
mâniei“.

Aceste nobile cuvinte, în care se 
oglindesce tot-odată iubirea și mândria le
gitimă a mamei aceluia, care trebuia să 
devie primul rege al României, au fost că
lăuza întregei ei vieți, față cu poporul ro
mânesc.

Dintr’o asemenea mamă nu este de mi
rare, oa sâ fi eșit un astfel de..fiu. Noi Ro
mânii avem o mare datoriă de reounos- 
cință cătră ilustra defunctă, căci am putut 
aprecia cu de-amănuntul cât de mare este 
tesaurul moral pe care l’a moștenit Regele 
Carol din oasa părintâscă....

Memoria Principesei Iosefina de Hohen- 
zollern-Sigmaringen va fi de-apururea sa

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“.

După festivitate,
de Catulle Mendes.

In deoursul festivității gingașa roză 
sburase dela o trăsură la alta, mâni dibace 
o prinseră și o aruncară mai departe în 
semioerourl și așa ea merse din mână în 
mână, pănă în oele din urmă ea scăpa din 
mâna unui nebăgător de sâmă și cădu 
printre trăsuri la pământ.

Nimeni n’avu grije de ea, festivitatea 
își urma oursul, trăsurile ou damele frumos 
împodobite treoeau înainte una după alta, 
vesela bătaiă ou flori continuă pănă-ce 
de-odată o ploiă sdravănă făcu să se îm
prăștie și trăsuri și lume.

Neobservată sermaua flore înaă tot 
mai zăcea la marginea șoselei. Un bobooel 
în oapul unui cctor lungcși plin de ghimpi, 
abia înflorit, era adl diminâță viu și rumen 
de tot, âr aoum era stropit de noroiu și 
călcat de piciorele trecătorilor. — Sermană 
roză, cine mai vrâ să soie de tine!

Se înserase. Plâia curgea șirdie. Can
delabrele de gaz se oglindau în băltdoele 
turbure și puțini omeni, cari se mai aflau 
încă pe șosea, se grăbeau a afla un adă
post contra plâiei.

Prin mijlocul drumului mergeau un 
bărbat și o femeiă și înaintea lor grăbea 
pașii ei mititei o copiliță.

Copila era în haine zdrențâse și mur
dare — o copilă de cerșitor. De-odată ea 
se plâcă, ridică trandafirul, îl ascunde ou 
iuțălă sub hăinița ei ruptă și-l strânge ou 
mânuțele ei.

Bărbatul și femeia nu observară 
nimic.

Acâstă părechiă de omeni avea un 
esterior forte deoădut. El purta o jaohetă 
scurtă, unsurosă, o cravată galbenă, părul 
peptănat peste temple, âr pălăria lui, care 
nu mei avea nici o colâre, era trasă pe 
ochi; ea într’o haină murdară și pestriță 
ou părul sburlit și cu privirea obraznică. 
Ei mergeau unul lângă altul înjurând.

„A dracului vreme, totă cjiua ni-s’a 
stricat! din causă, că amenința ploia, bo- 

gotanii nu și-au părăsit trăsurile și ou ba- 
gaja asta de burgezl, cari au venit să pri- 
vâscă, nu pote omul începe nimic, aceștia 
sunt nisoe tioăloșî, cari își păzesc buzu
narele. Blăstămățiă mare, oând omul ar 
vre să lucreze bucuros, e dibacii! cum nu 
se mai găsesce al' doilea, și totuși n’ajunge 
la uimio !“

Aoum erau 10 ore sâra. Dela 2 ore 
d. a. când veniseră, nici o trâbă. Nimic, 
curat nimic! Trebuiau să mârgă să 'se 
culce fără a pute bă macar un păhărel de 
vin, dâcă mititica n’ar fi cerșit câțl-va bani.

Despre acâsta vorbiau împreună în- 
tr’un limbagiu grdznic amestecat, înjurând 
în tot chipul.

De-odată femeia strigă copila pe 
nume.

Copila se înspăimânta și se întorse 
înoet.

Femeia îi dădu o palmă: „Te voiîi 
învăța eu să răspuucj1 îndată, când te 
chem. Uite colo, viu omeni, uite!“

Fetița se apropia de omenii, cari 
alergau iute prin plâiă, căutând trăsuri, le 

întinse mâna și recită în ton văetător: 
„Mă rog faoeți-vă pomană. Suntem cinei 
copii acasă. Tata e bolnav, mama fără de 
lucru, eu tâtă cjLa n’am mâncat încă ni
mic. Vă rog dați-ml ceva, că Dumnezeu 
vă va răsplăti înmiit!“

I-au dat doi bani, pe cari mititica, 
udată ce âmenii se duseră, i a dus ma
mei sale.

„Prâst’o“, strigă acâsta, lovindu-o din 
nou, „trebuia se alergi după ei, atunol 
ți-ar fi dat mai mult.“

Copila începu a plânge.
Ea va fi fost de vre-o 5—6 ani, era 

slabă și plăpândă, eu fața palidă pistruie 
— o copilă urîtă, respingătdre. Spălată, în
grijită, bine hrănită și îmbrăcată și înainte 
de tote iubită fiind, pdte s’ar fi pututface 
din acestă urîtă fetiță una frumosă. Așa 
însă, bătută, împinsă, cu totul negligeată 
și neîngrijită, ea era urîtă.

Ea plângea și suspina ; de-odată însă 
pipăi după florea ei și simțind, că o mai 
are la sine, încetă de-a mai plânge, ba 
surise chiar. Ea strînse tare cu manile co- 
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tâiu telegrame de condolență din străină- 
tat a fost aceea a Majestății Sale împăra
tului și regelui Eranciso Iosif.

Curtea română a luat doliu pe timp 
de șâse luni: trei luni mare doliu, și trei 
luni jumătate doliu.

Contele Tisza la Oradea.
Alaltaerl șl-a ținut contele Stefan 

Tisza în Oradea-mare mult așteptata vor- 
bire-program din incidentul ocupării locu
lui de președinte al clubului partidei libe
rale din Bihor. Multă lume a alergat să-l 
asculte, așa oă în întregul oraș nu s’a aflat 
sală atât de mare, oa să încapă pe curioși 
și adunarea a trebuit să se țină sub ceriul 
liber. — Foile unguresol spun, că printre 
peroiunatl și neperoiunațl se afla și părin
tele protopresbiter gr. or. Groza.

Contele Tisza a lăudat în vorbirea sa 
și pe Banffy și pe Szell. A 4>3> c& nu vrâ 
să oontesteze ori să micșoreze „meritele lui 
Banffy^. Lui Szell încă i-a dat cât a putut 
să-i dea. Drept aoeea deolară, că va sprijini 
politica lui Szell, căci în scurtul timp 
de când a luat conducerea afacerilor, a fă
cut declarațiunl destul de lămurite, cari 
dau o deplină garanțiă pentru continuarea 
acelei politice liberale, oare e legată nedes
părțit de sortea partidei. Are însă totuși 
o nedumerire. Acâsta politică a guvernului 
Szell — <4ise — o atacă tocmai aceia, cari 
vor să se presenteze, ca vechia partidă libe
rala și oa representanții oelei mai liberale 
părți a partidei.

Tisza a vorbit și despre cestiunca na
ționalităților, (jicând: „Cunoscem cu toții 
caracterul adevărat al politicei maghiare de 
naționalitate; îl cunoscem, îl și urmăm, 
și sper, că nu fără resultat. Constat simplu, 
oă tăie faptele guvernului Szell și tăte decla- 
rațiunile lui, sunt in cel mai perfect acord 
cu politica, ce noi o urmăm dela început și 
care, pe când pe de-o parte nu trans’gâză 
niol-odată în oeea ce privesce pretensiunile 
statului național maghiar, pe atunci întâm
pină nisuințele concetățenilor noștri din 
sînul naționalităților cu adevărat sentiment 
frățesc, ou încredere și simpatiă44.

„Bud. Hirlap44 spune, că acest para- 
giu al discursului „a fost aplaudat de Va
lahi “.

A vorbit apoi Tisza despre lupta con
fesională și a cjis:

„In politică nu cunosc nici cestiune 
catolică, nici cestiune protestantă11. Și „este 
nepatriotio a slăbi puterile acestei națiuni 
prin provocarea de contraste de naționalitate 
sdu confesionale... Nici odată n’a fost ceva 
mai important, decât ca în fața situa
ției celuilalt stat din monarchiă, partida 
acâsta să fiă tare ca stânca și să ne ală
turăm la creațiunea din 67. Contrarietățile 
și pasiunile personale nicl-odată n'ar fi mai 
primejdios?, decât în împrejurările de față... 
și e de datoria tuturor, oarl portă la inimă 

mbra ei ascunsă și era atât de veselă și 
fericită, oa și când ar fi fost în așteptarea 
unei mari buourii.

Oe putea eă-i fiă ei o flore? Venită 
pe lume într’o speluncă a unui oraș peste 
măsură impopulat, cresoută pe pavagiul 
stradelor, nu era cu putință, oa ea să simtă 
dorul după livezi și câmpuri înfloritdre, pe 
cari nu le vă(juse niol-odată. — Oe-i erau 
ei dâr florile! Pentru altele un lux, pentru 
ea o meseriă. Ea trebuia să le ofere spre 
venerare pe strade damelor și domnilor și 
banii oe-i primea, să-i dea mamei, și dâcă 
era puțin ce i aduoea, căpăta ooărl și pal
me și tot-dâuna era prea puțin celei la- 
oome după bani. — Sărmana fetiță. Ea ar 
fi trebuit să urască florile, dâr nu, încă tot 
mai strîngea la pept trandafirul cules din 
noroifi. și ochii ei, în cari abia se sventa- 
seră lacrimile, luceau de bucuriă. Și pe 
când apăsa ou-o mână trandafirul sub 
haina ei, cu cealaltă ținea o gazetă mân
jită și suptă. Odată acâsta îi cătju din 
mână, dâr iute o ridica ârășl.

Intr’aoeea oei doi pungași, cu copila 
înaintea lor, merseră tot mai departe prin- 
tr’un labirint de strade prin oraș și subur- 

interesul țării, de a servi din tote puterile 
causa partidei liberale14.

După adunare s’au ospătat bine la un 
banchet. Mai înainte însă, la propunerea 
deputatului Sfășie (mamelucii îl die Fas- 
sie), s’a trimis o telegramă de felioitare și 
aderență lui Col. Szell. Ministru-președinte 
a răspuns îndată, mulțumind pentru „gra- 
țiosa aducere aminte44.

Resboiu în China.
In Orientul extrem evenimentele 

se desfășură mai grabnic, decât s’ar 
fi crefiut. Situațiunea este acolo atât 
de gravă, încât t6te puterile mari 
se pregătesc a trimite trupe însem
nate spre Marea galbenă. Rusia, 
Francia, Germania, .Anglia, America 
și Japonia îșl îmulțesc forțele de 
resboiu în China și acum nu e vorba 
numai de apărarea creștinilor euro
peni său neuropenl, ci de o mobi- 
lisare în totă regula a Europei contra 
imperiului chines. Speranța, ce s’a 
esprimat din partea factorilor nor
mativi ai monarebiei năstre, că nu 
se va ivi necesitatea de a se ames
teca direct în marele conflict chi- 
neso-european, nu s’a împlinit. După 
cum se anunță din Triest, trei corăbii 
de resboiu: „Kaiser Karl VI“, „Maria 
Teresia44, și „Kaiserin Elisabeth44 
au primit ordin se stea gata de ple
care la China.

într’aceea în interiorul Chinei 
ura în contra străinilor cresce în
spăimântător. Boxerii nu mai sunt 
singuri; China oficială stă acum față 
cu Europa și trupele regulate Chinese 
sunt, cari vor ataca mai întâi u pe 
Europeni. Asta s’a vecjut în lupta 
dela Talcu, unde trupe regulate Chi
nese au început se bombardeze co
răbiile europene, cari au răspuns și 
au ocupat forturile Chinese. Nu mai 
phte fi dâr vorba de un simplu amestec 
„diplomatic44, seu „polițial“, ci de 
începutul unui răsboifi. cu urmări 
incalculabile.

Ce se va întâmpla însă cu ne- 
norociții creștini din China, dâcă 
Europa nu va pune capăt de cu 
vreme revoluținei înspăimântătore? 
N’a cjis Boxerul interviewat de un En
gles: „Numărul nostru e de patru 
sute de milione și cine ar pute se 
ne stea împotrivă, dâcă am voi se 
ne validităm puterea?... Să bage de 
semă rassa albă, că noi suntem stă
pâni și nu ea44?

Soirile cu data de 19 Iunie 
spun între altele:

„Lidependance Beige11 din Bruxella 
publică o scrisâre din Peking, după care 
împărătâsa văduvă a dat espresiune firmei 
sale hotărîrl, de a se opune pănă în sf&rșit 

biu pănă afară peste barieră ; aici înaintea 
unei șetre, ce sămăna o’un oort, se opriră, 
intrară, s’așecjară la masă și eerură o sticlă 
de vin.

Lumina palidă a unei lanterne, ce 
era acățată de un stâlp, lumina părechia; 
nisce fețe respingătdre, tipuri de criminali.

Cu cotele pe masă, priviră jur împre
jur prin cârciumă, apoi se plecară unul 
spre altul și vorbeau încet, sfătuindu-se 
asupra vre-unui plan ticălos.

In cârolumă se aflau mai cu sâmă 
servitori la oai, servitori de jockey și rân- 
dașl. Ei făceau sgomot, înjurau, se certau 
cu obelnerii, rîdeau, beau și răspândeau un 
miros de grajd penetrant.

La o masă ședeau doi lachei și jucau 
cărți, înaintea lor s’aflau grămecll mici de 
bani.

Pungașul ou târfa lui priveau adese
ori la acâstă masă și-și șopteau mereu.

Dâr fetița ?
Ea ședea într’aceea pe podim și se 

juca. Din cjiarul vechii! rupt, ea îșl făcuse 
două mici trăsuri de hărtiă, său, mai bine 
cjis, oeva ce avea se represente trăsuri, și 
florea ce-o găsise în noroiul de pe strade 

puterilor europene. împărătâsa vrd să fiă 
alungați din China toți Europenii. Ea a mai 
declarat, că dâcă planul acesta nu-i va 
suocede, va ucide mai întâii! pe tînărul 
împărat, apoi se va ucide pe sine.

*
„Neuste Nachrichten11 din Berlin pu- 

blioă soirea semi-oficiosă, oă puterile vor 
trebui să desfășure o mare încordare și acum 
nu e într’atât vorba de a-se trimite la 
China corăbii nouă de răsboitî, oi de ași 
spori forțele pe uscat.

Un batalion de marină a primit ordin 
să se pregătâscă a merge la China. Va
porul german „Irene44 a plecat la Taku 
ducând 240 soldați marinari.

Germania are acjl în apele Chinei 6 
vase de răsboitî și va mai trimite înoă 2, 
transportând 1200 soldați la Pej-Ho.

Francia a trimis în China 2000 de 
soldați, dintre cari parte au sosit, parte 
vor sosi pe la finea lui Iunie. In portul 
din Toulon se fao pregătiri pentru tote 
eventualitățile. Pănă acum trei încrucișă- 
târe au primit ordin, să fiă gata de ple
care. In 29 Iunie Franoia va avă în apele 
Chinei 7 înorucișătore și 4 canoniere.

Anglia, oare are o flotă puternică în 
apele Chinei, a mai trimis înainte o’o săp
tămână 600 de soldați din Hongkong. In 
considerarea marelui pericul Anglia s’a 
decis a trimite trupe din India (6 regi
mente) și o bateriă. Afară de acâsta ooră- 
biile „Diadem44 și „Furioso44 au primit 
ordin să plece imediat.

Busia, după cum s’a anunțat în urmă, 
a înounosciințat puterile, că a transportat 
la China 4000 de soldați pentru a proteja 
pe supușii ruși și pe Europeni îu general. 
„Pol. Cor.44 află, că acești 4000 au de
barcat deja pe litoralul ohines. Afară de 
aceștia Rusia are a<fi în Siberia orientală, 
în provincia Amur și în Mandsuria 70,000 
de soldați. In apele Chinei oiroulă 14 co
răbii de răsboiii rusesol ou o trupă marină 
de 7000.

Japonia, îndată-oe a luat veste despre 
uciderea representantului său, a trimis 2000 
de omeni și, fără a mai aștepta mandatul 
Europei, mobilisâză 20,000. Cu forțele 
acestea armate Japonia mai că ar pută 
face ordine, dâcă i-s’ar da mandat.

America la rândul ei înoă a luat mă
suri să trimită 5000 de soldați din Ma
nila la Tiencin. Amiralul Remey a primit 
ordin să trimită la China corabia „Oregon44, 

1 cea mai mare din oâte are America.
*

Acesta este, în scurt, tabloul 
forțelor armate ale marilor puteri 
în China. In fața lor stă China în- 
trâgă. Dâcă procederea solidară a 
puterilor va remâne neschimbată, 
periculul chines nu va fi așa de 
mare. Dâcă însă între puteri se va 
vîrî neînțelegerea și ispita discor
diilor, împărțindu-le în . tabere ad

și o păstrase cu atâta îngrijire, o arunca 
acum dintr’o trăsură într’alta.

Ea ședea aid într’o șatră murdară, în 
mijlocul 8gomotului sălbatic al beutorilor, 
în aerul greu și asfixiător, ședea pe podi- 
nele mânjite și serba singură pentru sine 
frumosă și vesela serbare a florilor. In uni
cul boboc de trandafir vestejit, ea arunca 
și primea miile de buchete mici prospete, 
oe le văduse colo afară sburând, și-și pe
trecea, rîdea, chiuia; ea, copila de hoți, 
cerșitârea, sdrențurâsa, era în acest mo
ment mai veselă și mai fericită, bucuria ei 
era mai sinceră, decât aoeea a damelor din 
lumea elegantă, cari în după-amâja (jilei 
îșl dăduseră bătaia cu flori. —

Curând ea se va reîntârce acasă, în
tr’o speluncă miserabilă, întunecosă și pu- 
turosă, care le servesoe ca locuință, unde 
părinții bețivi se cârtă și se bat, totă mi- 
seria cea veohiă se va reîntorce, dâr un 
moment mica, sărmana și nenorocita ființă, 
totuși a avut ilusiunea, de-a fi tot așa de 
fericită, ca damele cele elegante.

trad, de X. 

versare, putem se ne așteptăm la 
episode fărte sângerăse în Asia 
orientală.

I. P. S. Sa Metropolitul Mețianu 
fiind de mai înainte invitat, a făcut Du
mineca trecută o visitațiune canonică și la 
Reșinarl. A plecat diminâța la 7 însoțit 
de P. 0. Sa Dr. II. Pușoariu, asesesorii N. 
Cristea, M. Voileanu, T. Boiu, Dr. E. R. 
Roșea, protopop Papiu, seoretar Dr. Bar- 
oianu, pronotar St. Stroia, profesor Dr. V. 
Bologa. Primirea, ce s’a făcut înaltului 
ospe, a fost cât se pote de demnă; calea 
era împodobită cu ramuri verfll și pre
sărată prin comună cu ârbă verde. Intre ho
tare aștepta un banderiu de aprope 100 
călăreți, și fu salutat cu un călduros dis
curs de d-1 învăț. M. Lungu. De aoi fu 
condus în oomună, la ale căreia margine se 
afla o frumosă pârtă de triumf. Aci I. P. 
S. Sa fu salutat în numele loouitorilor de 
d-1 notar Jourca. La un loc al comunei, 
de unde drumul duce spre biserică, era a 
doua pârtă de triumf ou inscripția: „La 
mulțl ani stăpâne44. Aci metropolitul fu sa
lutat de comitetul paroohial în frunte cu 
președintele D. Dăncuș. D-1 preot local 
printr’o frumosă vorbire a salutat pe ar- 
chiereu. S’a ofioiat serviciul divin de în
suși I. P. S. Sa, ou mare asistență, âr în 
urmă a eșit în eimiter, unde a ținut popo
rului o cuvântare frumâsă. S’a dus la cripta 
lui Șaguna și a ofioiat un parastas, după ter
minarea căruia corul elevilor școlari esecutâ 
imnul lui Șaguna : „Românime mult cercată44. 
De aoi metropolitul a fost condus la oasa 
d-Jui Cioran, unde a primit deputățiile: 
comitetului parochial, primăriei comunale, 
corpului învățătoresc sub conducerea di
rectorului Hămbășan. A fost și o depută
ția de femei, oare a salutat pe archiereu 
în numele Reuniunei femeilor române prin 
graiul presidentei, d-na Goga. Au urmat vi- 
sitele, apoi banchetul, âr pe la 6 ore ple
carea spre Sibiiu. De repețits-orl s’au fă
cut metropolitului mari ovațiunl din par
tea poporului.

Adunare amânată. D-1 V. Bosszu, ca 
președinte al „Fondului pentru înființarea 
unei șoole române de fetițe în Clușiti44, ne 
încunosciințâză, că adunarea generală anu
mitului fond, ce a fost convocată pe 23 
Iunie n. c., din cause neprevădute a trebuit 
să se amâne pănă la alt termin, care la 
timpul său se va face cunosout.

La scola de fetite română din 
Blașiu s’au înoeput esamenele adl, Joi, și 
se vor continua pănă Duminecă în 24 Iu
nie, când va urma cetirea clasificărilor și 
împărțirea testimoniilor și premiilor.’ Exa
menele se țin în fiă-care di înainte și după 
amiadl.»

Reinășagurl vienese. Săptămâna tre
cută a sosit în Paris un strugar vienes, 
care a făcut tot drumul dela Viena pănă 
la Paris pedestru, afară de aceea mai îm
pingând și un cărucior, în oare sa aflau so
ția și oopilul său. O (fi mai târdiu sosiră 
acolo alțl doi vienesl pedestri, oarl au mâ
nat pe cot drumul lor un butoiu gol de 7 
hectolitri. Ei s’au rămășit, oă în 50 de (file 
vor soei dela Viena în Paris. — Se vede, 
că Vienesii încă totuși n’au slăbit din glu
mele lor.

Febra tifoidă. Din Cașovia se tele- 
grafâză, că acolo a isbucnit febra tifoidă. 
Boia grasâză ou deosebire între ostași, mai 
mulțl ofițeri și soldățl de rând s’au înbol- 
năvit, ba chiar și cașuri de mârte au fost 
în urma acestei bole.

Bani de aur găsiți. In comuna 
Borgo-I’rurd (comit. Bistrița-Năsăud) s’au 
aflat nisce buni de aur cu ooasia dărîmării 
UDui părete dela un grajd. Unii datâză din 
1783, alții din 1742.

Censură în Bulgaria. „Agence Te- 
legraphique Bulgare44 anunță, că în urma 
deselor ataourl ale pressei oontra guveruu- 
nului și a principelui, s’a dat un ucaz și 
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s’a făcut cunoscut, oă atât autorii, cât și 
editorii și tipografii sunt responsabili pen
tru scrierea și edarea artioolilor sâu bro
șurilor politice.

Concert. Musica orășenescă va cânta 
Duminecă sera la otel „Europa14. începutul 
7’/2 âre. Intrarea 60 bani.

Jubileul unui Protopop.
Dela lângă Gherla, 14 Iunie n. 1900.

Onor. D-le Redactor! In 12 Iunie n., 
■a 3-a di de Rusaliile nâstre, preoții din 
traotul Gherlei și-au ținut conferența de 
primăvară în Gherla. Cu aoâstă ooasiune 
P. O. D. Alesandru Lemeni, protopopul trac- 
•tului, șl-a serbat jubileul de 40 aritvd preo
ției servind s. liturgiă de mulțftmită, că 
l’a învrednicit Provedința dumnedeâscă să 
ajungă atâția ani în serviciul lui Dumne
zeu. La finea s. liturgii preoții traotuall 
'i-au oferit jubilantului o cruce de masă.

Deși despre acest iubileu nu s’a făcut 
niol cea mai mică publicitate, totuși au so
sit în cjiua iubileului la adresa venerabilu
lui jubilant mai multe adrese de felicitare, 
parte pe cale telegrafică, parte în scrisori. 
Remarc una sosită din paroohia Crasna, și 
filia Horvat-Petenea în comitatul Sălagiîi, 
traotul protopopesc al Crasnei, unde a fost 
iubilantul mai întâii! dispus ca preot și 
unde a petrecut 14 ani. Aci, precum spun 
foștii fii sufletesol prin rostul preotului lor 
aotual, d-1 Aureliu Petruca, care veni ca 
delegat, șl-a făout jubilantele merite nu nu
mai pe terenul bisericesc, oi și pe cel na
țional, căci nu numai se îngriji și ridica 
biserica, pe care o află în ruină, oi orga 
nisă școla și învățământul așa, oă mântui 
pentru națiunea mamă fiii, cari începuseră 
a-șl uita limba mamei lor. Și acâstă faptă 
națională n’au uitat’o fiii sufletesol nici 
după 26 ani, ci ou reounoscință îi mulță- 
meso, oă i-a mântuit de perirea națională.

Nu mai puține merite a făout jubi- 
lantul în paroohia Borșia, traotul Giulei, în 
comitatul Gojoonei, pe care a păstorit’o 19 
ani, lăsând după sine urme bine-ouventate 
ale aotivității sale, Intre altele a sporit 
averea bisericei dela un început modest la 
respectabila sumă de 14—15.000 fi., din 
oare acuma s’a zidit, sub următorul seu în 
oficiu, biserica frumosă din Borșa.

După săvârșirea s. liturgii și luarea 
dejunului, a urmat conferența, oare s’a ți
nut în biserica parochială (Candia). Ea a 
decurs în modul îndatinat. S’a ventilat cu 
ooasiunea acesta din nou oestiunea împăr- 
.țirei atât de nedrepte a subsidiului de stat 
din partea ministrului. Țin să relevez aci, 
că în traotul acesta s’a făout oea mai mare 
nedreptate, oă pe când unora li-a împărțit 
ministrul câte 100 fl., altora 50 fl., la patru 
inși nu li-a dat nici un orucer rău. Aceștia 
-4 preoți sunt: loan Sonea (Săplac), David 
Deao (Gichișul de sus), Ni.colae Tincu (Gi- 
rolt) și George Man (Nima). Protestăm pe 
acâstă cale în contra lucrărei nedrepte a 
ministrului Wlassics ou împărțirea subsi- 
diului de stat și pentru desconsiderarea 
■nâstră îi facem parte de disprețul nostru.

După sfîrșirea conferenței, venerabilul 
jubilant ni-a întrunit la masa sa ospitală, 
la oare, afară de preoții tractuall, ocupară 
loc și următorii domni și dâmne: Al. Ne
meș jude reg. în pensiune, Al. Ancean sub- 
jude reg. în loc, Ios. Lemeni, proprietar 
în Bouț, Farago notar oercual lângă Huie- 
din și alții; apoi d-na Cosma, soția d-lui 
Andreii! Cosma, director al „Silvaniei44 din 
Șimleu și proprietar în Supnrul de sus(oo- 
mit. Sălagiu), d na Farago notărâsă etc. 
Mai târdiu se presentară și Magn. Dn Al. 
Bene oanonio și Clarissimul Dn Dr. Petru 
Fabian, și-și făcură onorurile față de ju
bilant.

La prânfl se ridioară mai multe toaste. 
Primul de cătră venerabilul jubilant în să
nătatea Episcopului diecesan; al doilea în 
ondrea protopopului jubilant și e. soției 
sale, altul în sănătatea d-lor judi Nemeș și 
Ancean, în a d-nei Cosma, în sănătatea 
poporului românesc, a sensului frumos, re
presents prin drăgălașele domuișore Pau- 
flina Huza (Deș) și Anuța Lemeni (Gherla).

Las să urmeze aoi oâte-va date bio
grafice ale jubilantului: Alesandru Lemeni 
s’a născut în 17 Martie 1832 în Husău- 
Măclcașifl, traotul protopopesc al Giulei, 
oomitatul Clușiului din părinții Simeon 
preot și Anișoa. După terminarea studiilor 
gimnasiale și a ouraului teologic, fu ordinat 
de preot prin fericitul Episcop al Gherlei 
loan Alexi și dispus de preot în Crasna ou 
filia Horvat-Petenea, unde păstori 14 ani 
cu iubire apostolică. Apoi trecu la paroohia 
Borșia, unde luorâ în decurs de 19 ani în 
viia Domnului. Devenind vacantă parochia 
Gherlei prin mortea vrednicului protopop 
Andreii! Anton, ’i-se conferi meritatului 
Alesandru Lemeni acâstă parochiă în anul 
1893, pe care de atunol o și păstoresce ou 
prudență și iubire.

întru mulțl ani !
Coresp.

Stațiunile balneare în România.
Govora.

La polele munților cu păduri de fag 
și de stejar, pe un platou înalt încunjurat 
de dealuri cu o vegetațiă abundentă, se 
ridică cochet stațiunea balneară Govora, 
una din cele mai frumose și cele mai nouă 
stațiuni din țâră.

A fost descoperită abia în 1878 de 
cătră d-1 Dr. Bernard; âr eficacitatea ape
lor a fost constatată abia în 1886 de că
tră d-1 colonel Dr. Zorileanu, care, desvol- 
tând o activitate neobosită în interesul 
acestei stațiuni, a isbutit, pe lângă guver
nul de atunci, se presinte Corpurilor Le- 
giuitore un proiect de împrumut de două 
miliâne de lei spre a face instalații mari 
la aceste băi.

Instalațiile, cari au fost gata în 1889, 
au fost făcute de d-nii ingineri Bochet, Pa
pon de Lamenais, Saegiu și Mironescu.

Și în ours de Zece ani, Govora s’a 
înălțat așa, că a<jl are trei pavilions, ho
teluri, trei bazinurl mari pentru apă iodată 
și 24 de cabine; o sumă de vile, un os
piciu pentru bolnavii săraci, pus sub pa- 
tronagiul A. S. R. Principesa Maria. Er 
în 1897 s’a construit de cătră ministerul 
de răsboiii o vilă elegantă pentru ofițerii 
bolnavi și un pavilion pentru soldați.

*
Stațiunea are mai multe isvore cu di

ferite calități de apă. Așa sunt doue isvore 
cu apă oloro-sodică iodorată; 16 isvoră cu 
apă cloro-sodică sulfurosă etc. Apa iodată 
și feruginosă e limpede, cu gust sărat-amar; 
apa sulfurâsă e limpede, puțin ver^ue, gus
tul sărat amar, avend miros de ouă clocite. 
Tote apele sunt atermale.

Apele au fost aualisate în mai multe 
rîndurl de cătră d-nii profesor Ludovigh, 
în laboratoriul de chimie al Universităței 
din Viena, Dr. Bernard, Dr. Saligny, Dr. Ur- 
beanu etc.

Apele Govorei sunt superiore sub tote 
raporturile apelor similare din străinătate, 
anume apelor din Trescaro (Italia), Hali 
(Austria) și Salines-les-Bains din Frauoia.

*

D-nii Dr. Toma Tomescu și Dr. Ra
dovici, însărcinați de ministerul domeniilor 
cu studiul terapeutic âl acestor ape, în ra
portul lor arată, că ele se recomandă în 
tote bolele unde nutrițiunea este întârdiată ; 
fiind resolutive, stimuleză tote funcțiunile 
organismului și sunt în același timp substi
tutive, întorcând în starea acută diferite 
afecțiuni oronice.

D 1 Dr. Seabner-Tuduri spune, că în 
temperamentul limfatic și diatesa scrufu- 
losă și mai ales în diatesa scrofulo-sifili- 
tică etc. s’au obținut re-'ultate admirabile.

Aceleași resultate s’au obținut în di
ferite manifestațiunL reumatice în bolele 
nervose, în sifilis, în bdlele tubului diges
tiv, în bolele de piele, în bolele aparatu
lui re-pirator, în bolele chirurgicale, în le
pra tubercnlâsă și în bâlele organelor geni
tale la femei.

Statistica despre mișcarea bolnavilor: In 
1887 au fost 590 bolnavi, în 1889 267, în 
1890 425, în 1891 488 bolnavi.

In 1894 s’au dat 12.149 băi calde și 
reci; în 1895 s’au dat 16,583; în 1897 au 
fost 1206 bolnavi, cari au făcut 20,297 băi 
calde și reci; în 1890 au fost 1302 bolnavi, 
cari au făcut 20.756 băi; în 1898 au fost 
1760 bolnavi, cari au făcut 29.158 băi și 
în anul trecut au fost 1694 bolnavi.

*

La aceste date, luate după „Epoca14, 
adaugem, oă după soirile mai nouă, sunt 
plănuite a ee face un șir de îmbunătățiri 
la băile Govora, cari sunt ale statului, în

tre cari va fi oonstruirea unui nou local de 
postă și telegraf eto.

Gestionar privitor Ia psihologia popo
rului român.

Domnii G. Coșbuc, Anghel Demetrescu, 
Ovid Densușianu, și C. Rădulescu-Motru au 
lansat următorul cestionar:

Folosul oestionarelor este de netăgă
duit pentru limpecjirea multor probleme 
sociale. Prin aoeste cestionare se provâoă 
răspunsuri, cari, dâcă nu dau însa-șl solu- 
țiunea definitivă a problemei, oonstitueso 
totuși documente importante de informa- 
țiune pentru cel ce oaută o asemenea so- 
luțiune. In special revistele englezesol au 
soiut profita ou mult succes de acest mij
loc de cercetare. Iu anii trecuțl, una din 
cele mai răspândite reviste englezescl a 
cestionat asupra oărților, cari ar trebui ce
tite de fie-ce om cult și răspunsurile ce 
le-a primit dela personele ei oorăspondente 
— persâne aparținând tuturor stratelor so
cietății, dela principele de ooronă și pănă 
la cel din urmă olergyman — au impresio
nat adenc de toți ougetătorii, cari se preo
cupă de problema culturei moderne.

Esperiența oestionarelor în orl-ce oas 
nu pote strioa întru nimic — și de aceea 
o înceroăm și noi asupra problemei anun
țate mai sus. Nu ne faoem de alt-fel ilu- 
siunea să credem, că vom avă același suo- 
ces ca revistele englezesol. Publioul engles 
e de multă vreme deprins cu asemenea es- 
esperiențe. Apoi dânsul are și convingerea, 
că în înțelegerea cestiunilor sooiale pro
gresul nu se pâte realisa decât prin o co- 
laborațiune reciprocă între opiniunea tutu
ror și judecata individuală a omului spe
cialist, convingere rodnică pentru soiință, 
și pe oare din nefericire o vedem puțin 
răspândită în publicul nostru. — Să sperăm 
însă, că se vor găsi și la noi persone în 
număr sufioient, cari, fără târnă de a se ve- 
dâ întrate în „gura lumii14, ne vor arăta 
sincer părerile lor asupra psihologiei po
porului românesc.

Etă aoum și Gestionarul, pe care îl 
adresăm tuturor acelora, cărora le vor că- 
dâ în mână aceste rânduri.

I. Care operă literară, după părerea 
d-vosiră, esprimă mai bine firea și aspirațiu- 
nile ndmului românesc ?

II. Care e trăsătura dominantă în firea 
Românului ?

III. Cari sunt calitățile și defectele, ce 
deosebesc naționalitatea română de celelalte na
ționalități ?

(La aoâstă întrebare am prefera să 
avem, în loc de apreoierl abstracte, isto
risirea unui fapt preois luat din esperiența 
d-vostră și în care să se vadă deosebirea 
de purtare între Român și Maghiar, sâu 
Rus, sâu Evreu, sâu Greo, etc.)

IV. Care fapt istoric a scos până acum 
mai bine la india calitățile sâu defectele nâ 
mulai românesc ?

Adresăm acest cestionar tuturor aoe- 
lora, cari cunosc sâu se înteresâză de psiholo
gia poporului româneso, fără deosebire de 
clasă și de naționalitate. Primim cu recu- 
nosoință opiniunea fiă-oăruia. Singura con- 
dițiune, ce punem, este oa opiniunea să fiă 
sinceră.

Răspunsurile la tote, sâu la oâte-va 
din întrebările de mai sus, le vom publica 
treptat, pe măsură, ce ne vor sosi, în „Noua 
Revistă Română4 suplimentul I (cu înoepere 
dela 15 Iunie 1900). Cele scrise într’o limbă 
străină, vor fi traduse.

țRugărn pe corespondenții noștri să 
indice totdeodată în josul semnăturii lor:

1. Localitatea în care au adunat ob- 
servațiunile.

2. Vîrsta și profesiunea.
Răspunsurile. vor trebui să fie adresate 

cătra „Noua Revistă Română*,  Pasagiul Ro
mân 20. Bucurescl.

C o ea v ® car e.
Domnii subsoriitorl de acții la înfiin- 

țânda cassă de economii „Porumbăoeana44, 
societate pe acții, se învită prin acâsta, în 
sensul §-lui 154 din legea comeroială, la 
adunarea generală constituantă, ce se va ține 
Joi în 12 Iulie 1900 st. n. la 10 ore a. m. 
în școla oonfesională din Porumbacul in
ferior.

Obieotele: 1) Deschiderea și consti
tuirea adunărei. 2) Decisiune asupra consti- 
tuirei societăței. 3) Statorirea și asigura
rea capitalului de acțiuni prin subcrierl și 
plătirl. 4) Stabilirea statutelor societății. 5) 
Alegerea consiliului de direcțiune și comi
tetul de supraveghere. 6) Decisiune asupra 

responsabilității fundatorilor, stabilită în 
§-ul 152 din legea comercială.

Conform § ului 155 din legea comer
cială, fiă-care aoțiune dă un vot, nici un 
acționar însă nu pote eseroita mai mult de 
10 (<jeoe) voturi. Participarea la adunare 
se pâte face sâu în persână, sâu prin ple- 
nipotențiațl.

NB. D-nii subsoriitorl de acții sunt 
rugați să solvâscă imediat după ținerea 
adunării generale rata do 20°/0, spre a se 
putâ înainta rugarea la tribunalul reg. pen
tru înregistrarea sooietății.

Porumbacul inferior, în 10 Iunie 1900.
Fundatorii.

NECROLOG. Jalnicii: Aurel Petro- 
vicl, căpitan ces. și reg., cafiiu; Elena Pe- 
trovicl, ca noră ; Bucur PopovicI, ca ginere, 
atât în numele lor, cât și al număroșilor 
nepoți și strănepoți au profunda durere de 
a anunța durerâsa perdere a iubitului lor 
tată, socru, moș și strămoș Alexandru 
Petrovici, proprietar, încetat din viață as- 
tăcjl Duminecă în 17 Iunie st. n., la 2 ore 
p. m., în etate de 88 ani, după o lungă și 
grea suferință, împărtășit fiind ou sfintele 
taine.

Rămășițele pământesc! ale scumpului 
defunct se vor ridica Marți în 19 Iunie st. 
n., la 3 ore p. m., și se vor depune spre 
eternă odichnă în cimiterul gr. or. din loc.

Hațeg, în 17 Iunie n. 1900.
Fie-i țărîna ușoră și memoria binecu

vântată !

ULTIME SU1B1.
Londra, 20 Iunie. Din Hongkong 

se anunță, că răscola Boxerilor se 
estinde spre vest. — Lui „Daily 
News44 i-se vestesce din Shanghai, că 
espedițiunea de sub conducerea ad- 
miralului Seymour, este împresurată de 
trupe inimice. — „Daily Express'4 scrie, 
că o trupă riisescă a sosit la Peking. 
Generalii chinesi Tungfunang și Tun- 
geting au atacat trupele. Chinesii 
din Peking sunt esacerbați. Mulțî 
streini au fost măcelăriți. Imperătăsa 
vrâ să se refugieze.

Kiel, 10 Iunie. împăratul Wil
helm și principele Henrich au sosit 
aici. Din regimentul de marină se 
vor trimite 2400 soldați la China.

Paris, 20 Iunie. Tote foile cons
tată, că răsboiul cu China a isbuc- 
nit. „Figaro44 scrie: In momentele 
de față este vorba de a-se lucra re
pede și cu deplină energia, fiind-că 
trupe mai mici sunt incapabile a sta 
față c’o revoluțiă atât de mare. Tre- 
bue să se recurgă la una seu alta 
din puteri pentru a sufoca periculul. 
Cei din Berlin vor ca. Japonia, cei 
Paris vor ca Rusia se fiă însărcinată 
'cu acesta.

EB § ii- Si it ® Si
Trotuarele mi.șcăt6re la esposi 

ția din Paris. Prima încercare de a rea
lisa acest nou și curios metod de locomo- 
țiune, s’a făcut Ja esposiția din 1893 dela 
Chicago. De atunol sistemul s’a perfecțio
nat. Aoum la esposiția din Paris acest tro
tuar are o întindere de 3500 metri, eu 
9 stațiuni în punctele principale ale espo- 
siției. Acest trotuar e compus din 3 plat
forme, una fixă și douS mobile. Din aceste 
două din urmă, una se mișcă cu o iuțâlă 
de 4 chilometri pe oră, e lată de 1 metru 
și servesoe mai mult ca mijloc de trecere 
de pe platforma fixă la cea care propriu 
Zis servesce pentru locomoțiune. Acâsta e 
lată de 2 metri și se mișcă eu o iuțâlă de 
8 ohilometri pe oră. In sens invers trotua
rului, circulă pe același traseu un tren elec
tric. Atât trenul, cât și trotuarul sunt puse 
în mișcare de aceeași uzină de electricitate. 
Pe trotuarul mobil încap simultaneu 14.000 
de persone. In diua de Paști, numai după 
prânZ, trotuarul a transportat 70,000 de 
persone, pe când cea mai frecventată liniă 
de tramvai nu transportă, decât cel mult 
40,000. Trotuarul mobil este una din cele 
mai atractive curiositățl ale esposițiunei.
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Dela „Tipografia A. ®Iureșiami“ 
«Hi» KSfi-așwv.

se pot procura următorele cărți:

O carte valordsă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acesta carte, atât prin este- 
riorul seu elegant, cât și prin cuprinsul seu 
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, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Giurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

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

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

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

Suspin și simbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu11. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

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

Proprietar: Dr. Âursl Mursșianw. 
Redactor responsabil: Oregoriu fâai&r.

CupsmB la bwirsa dm Vierea.
Din 20 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4’/2°/0 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 1F.8.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr..............................97.80
Renta de hârtie austr..............................97.35
Renta de aur austr.................................115.70
Losurî din 1860..................................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 719.-— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 699.— 
Napoleondori.......................................... 19.31
Mărci imperiale.................................118.62'/2
London vista........................................242.17'/2
Paris vișta................................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.60
Note italiene...........................................90.70

Cm*su3  pisțes Brașov.
Din 21 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 Vend. 19.08 
Argint român. Cump. 18.90 Vend. 18.96 
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.7e Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

Publicațiile de DscîtațiurBe.
Biserica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-Scheiu 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 
din Brașov-Cetate, vend pe cale de li
citație, prin oferte verbăle și în scris, 
următbrele parcele, locuri de clădire, 
cari constitue proprietatea lor și se

află în Brașov-Blumena între stra
dele Nouă a isvorului (prin care mer
ge Tramwaiul) și calea fabricei, și 
anume:

1) Parcela cu nr. XII în exten
siune de 889 m2 cu fl. 1’50, ca preț 
de strigare.

2) Parcela cu nr. XTII în esten- 
siune de 1180 m2 cu fl. 2.— ca preț 
de strigare.

Licitația pentru vinderea celor 
două parcele se va țină în 9 Iulie 
st. n. la 9 ore înainte de ameoft în can
celaria Eforiei școlelor centrale ro
mâne gr. or. din loc, unde și până 
atunci se pdte vedă planul și con- 
dițiunile de licitațione.

Până în 8 Iulie st. n. se pot 
face și înainta Eforiei școlare oferte 
în scris provedute cu 10°/0 din pre
țul oferit ca vadiu, și declarațiuuea 
că cunosce și se supune condițiuni- 
lor de licitațiune.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din prețul de cumpărare i-se 
pbte lăsa ca împrumut intabulat pe 
parcela cumpărată cu 6°/0 interese 
anual.

Brașov, în 6(19) Iunie 1900
Eforia școlelor centrale române 

99i,i-3 ort. resăritene Brașov.
Nr. 9263-1900.

PUBLICAȚIUO.
Subscrisul magistrat orășenesc 

este împuternicit din partea repre- 
sentanței orășenesc!, a angaja pe 
timpul, cât D-1 inginer asistent oră
șenesc Iosif Necolni, conduce zidirea 
casarmei orășănescî de infantaria, res
pective pănă la o eventuală reorga- 
nisare a oficiului orășenesc de zidire, 
o putere technică de lucru.

Reflectanții la acest post, sunt 
invitați, de a-șl așterne cereiile cel 
mult pănă în 4 Iulie a. c. lă ore, la 
subscrisul magistrat orășenesc.

Cererile au se fie provedute cu 
următărele documente: document 
despre pregătirea technică, despre 
moralitate, precum și ce pretențiuni 
lunare cere pretențele ca salar.

Brașov, în 18 Iunie 1900.
993,3—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 8535-1900.

Escriere de oferi!
Pentru scopul lucrărilor de zi

dire, care au să se efectueze în ur
ma conclusului represents țiunei oră
șenesc!, . la gazometrul orășenesc, și 
anume:

1) Lucrări de pămeat, zidăriă și 
de beton, preliminat cu fl. 1312'30 cr.

2) Lucrări de templar
(lemnar) preliminat cu fl. 967 89 cr.

3) Lucrări de măsar fl. 60.-«- „
4) Lucrări de tini

chigiu cu..................... fl. 87’40 „
se escrie pertractarea de oferte, care 
va avă loc în biroul economic oră 
șănesc în 5 Iulie 1900 antemerediane la 
10 ore, unde se pot vede și ceti con- 
dițiunile ofertului.

Antreprenorii, ce vor se între
prindă aceste lucrări, au se depună 
în scris ofertele provedute cu lO°/0 
ca. vadiu din suma oferită în cuver- 
te închise, în care se fie declarațiu- 
nea, că cunosc esact condițiunile o- 
fertului și se supun acestora necon
diționat,. (în cpua pertractării de o- 
fert, înaintea începerei acesteia, la 
biroul economic al orașului.

Brașov, în 18 Iunie 1900.
993,1 Magistratul orășenesc.
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Sțlim-fer e m liMjal
Subscrisul am onăre a aduce la cunoscința Oa. 

mușterii, că cu începerea dela I Iulie n. a. c. sms toîm 
strămuta renumita mea 

brutăria de pane și franselăriă 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7 
(Curtea poliției), în brutăria mea proprie, arangiată 
după sistemul cel mai nou, în Strada A’Sei nr. S 
(coiful vis â-vis de Sehwarzburg) și tot odată pentru 
comoditatea mușteriilor vosiâ descinde © fâSiaSă în 
casa Hui Kleverkaus Strada Hirscher nr. 6 (din jos da 
succesorii lui Muller.)

In firma speranță, ca onor, mușterii me vor ono
ra cu încrederea, ce mi au arătat până acuma și în 
localurile cele nouă, asigur, că mă void sili, ca și mai 
departe să corespund cerințelor D lor, cu un serviciu 
fârte culant și marfă bună și fină.

Cr totâ sfima

WILHELM SCHMIDT’S.

A. ^fureșianu 

BSrașav, Tergul SiMitos W.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, AROINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIOȚĂ, 
LITERATURĂ SI DIDACTICE 

— !FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE. <
_______ 1

PROGB,ĂME_ELEGANTE. < 
BILETE DE LOGODHĂ ȘI DE HUNTĂ i

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMJWUKI. j
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUHEȘIAOT, Brașov. .

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurt

7

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Qoupa'vta, iaz lolă mărimea,. 

mw miwsALi,.. 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREpfCURENTE și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

"V X S-

Z/dD
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Prenumerațiumiu ia Gazeta Transilvaniei se potti face și rciiwi 
iri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adiesa.
lămurit și să arate și posta ultimă. Admimstraț. „Saz. TraisA

„ Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria Nic. I. Giurcu și la Eremias Nepoții.

Tipogiafia A. Mureșianu. Brașov.


