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Adeveru? despre „pact“.
De un timp înc6ce biroul de 

preasă unguresc lucrâza cu îndoite 
torțe pentru a lăți părerea, că o 
apropiere între Maghiari și Români, 
în vederea viitbrelor alegeri dietale, 
este nu numai posibilă, der că se 
afla chiar în pregătire. Cu tote deo
sebirile și contrastele între diferitele 
păreri, ce se lanseză de cătră foile 
ungurescl în articull, corespondențe, 
comunicate etc. cu privire la viito- 
rea atitudine politică a Românilor, 
observatorul atent și pricepător va 
găsi în acest chaos de faime lățite 
cu tendență o trăsătură comună. 
Va descoperi, că prin răspândirea 
acestor faime despre o viitore apro
piere maghiaro-română, se urmăresce 
o sistemă și că scopul este dea 
aduce zăpăcelă în opiniunea publică 
română, de-a produce de-o parte 
ilusii, de alta bănuell și neîncrederi 
între Români și, încurcând astfel 
mințile lor, a-i slăbi în cugetarea co
mună, concentrată și de sine stătă- 
tore asupra situațiunei reale, în care 
se află.

Tactica nu e nouă. Tot-deuna 
Ungurii în momente grave și deci
sive au umblat se producă zăpăcelă 
și turburare în mințile Românilor, 
ca apoi se-i potă cu atât mai ușor 
amăgi și desbina. Așa și acum de 
un an și mai bine, foile lor ne cântă 
cântecul împăcării și al frățietății, 
fără ca s§ se fi întâmplat nimic, dâr 
absolut nimic, ce ar pută să justifice 
cât de puțin dragostea cea mare, ce 
i-a apucat de-odată pe adversari de 
a-se îmbrățișa cu noi.

înainte cu câte-va flile am ară
tat, în ce consistă intrigele foiei 
banffyste contra lui Szell pe tema 
„pactului11, ce l’ar fi încheiat acesta 
cu Românii. Atunci am fiis, că pe- 
riculul situațiunei de față pentru 
Români devine prin aceea mai mare, 
că guvernul Szell de fapt nu se gân- 
desce la un fel de pact cu Românii, 
dăr pentru aceea lucră din răspu
teri se-i mâne în staulul guverna
mental.

Și cine va cjice, că guvernului 
nu-i stau la disposițiune diferite mij- 
loce de-a lucra în acestă direcțiune ? 
Dintre tbte cel mai periculos pentru 
causa nostră pdte fi mijlocul de a-se 
folosi de unelte luate chiar din sînul 
nostru, precum și de neînțelegerile 
și desbinările, cari din nenorocire 
nu lipsesc nici dintre noi.

Afară de acâsta se mai simte 
destul de bine, că cei dela guvern 
îșl desfășură totă influința spre a 
îndupleca și câștiga pentru planul 
înjghebării Românilor în partidul 
guvernamentali, îndeosebi pe ar- 
chiereii noștri.

Se lucreză prin urmare din răs 
puteri, așa flicend, pentru guverna
mentali sarea cestiunei române dela 
noi. Le-arplăcâ, firesce, adversarilor 
noștri se vadă pătura inteligentă a 
Românilor părăsind, în urma promi
siunilor și ademenirilor lor, tabera 
poporului și făcend esperimente in
dividuale, pe socotăla și în paguba 
drepturilor acestuia.

Am înregistrat eri, ca un spe
cimen al viclenelor încercări de ade
menire guvernamentală, un comu
nicat al semi-oficiosei „Kel. Ert.u. 
Acest comunicat vorbesce de un 
pas, ce l’ar fi făcut la guvern Ro
mânii din unele cercuri, „cari aderă 
la concordia româno-maghiară și 
pășesc pe față pentru apropiere11. Ei 
se fi esprimat adecă dorința, ca la 
alegerile viitore în cercurile locuite 
de Români guvernul se nu octroeze 
candidați oficiali, ci Românii se-șl 
numâscă proprii lor candidați, 6r 
Szell se fi recunoscut dorința lor de 
echitabilă.

Scirea este dată așa, ca bmenii 
naivi se credă, că în adevăr guvernul 
Szell ar fi forte indulgent, ba echi
tabil chiar față cu Românii din acele 
cercuri, cari ar voi să alegă pentru 
dietă. Le-ar concede chiar ici colo 
să-și numâscă ei proprii lor can
didați. Anume nu se spune, ce fel 
de candidați pot fi aceștia și cu ce 
program vor fi admiși, ca să pară 
cu atât mai liberală pretinsa conce
siune.

Privit lucrul mai de-aprope însă, 
reiese neîndoios, că, octroați ori ne- 
octroați, se tratâză aici numai și 
numai de candidați guvernamentali, 
adecă de mamelucl in optima forma.

Puțin importă decă cutare can
didat guvernamental va fi ales cu 
clopotul, ori mai în tăcere. Ceea-ce 
se pretinde este, să fiă mameluc 
credincios și să placă guvernului, 
nu trebue să fiă scris tocmai pe 
lista oficială; er printr’asta se re- 
solvă de sine și cestiunea, cu 
care program pote fi candidat. Chiar 
și comunicatul oficios amintit, pe 
lângă tdtă măestria, cu care este 
redactat, scote la ivâlă vicleșugul, 
când cțice, că din împrejurarea, că 
guvernul e înclinat a concede și 
numirea de proprii candidați, nu ur- 
măză, că din tote acele cercuri se 
vor trimite esclusiv numai deputațl 
români în dietă.

Prin urmare e vorba numai, ca 
ici-colo, să se creeze aparența, că 
Românii îșî aleg deputății din pro
priul lor îndemn, nu la porunca di
rectă a guvernului. Scopul e clar. 
Voiesc să facă a-se crede, că ceea 
ce se va petrece eventual în cutare 
și cutare cerc electoral, este efluxul 
dorinței poporului român, că acesta 
renunță la postulatele sale și s’aruncă 
în brațele stăpânirii, așteptând totă 
mântuirea dela grația ei.

Semi-ofîcibsa vorbesce de cer
curi române, cari în împrejurările 
de față nu au altă trăbă mai ur
gentă, decât a'bate toba frățietății 
și a umbla în ruptul capului după 
grația celor dela guvern.

Cine sunt aceștia? Dâcă îi scie 
— și trebue se-i scie, după-ce sus
ține, că ministru-președinte s’a înțe
les cu ei — de ce nu-i numesce, ca 
să seim cu cine avem de a face, și 
cine sunt aceia, cari au îndrăsnela, 
ba temeritatea chiar de a voi se re- 
presenteze poporul român în tabăra 
mamelucâscă ?

Ori cine ar fi aceștia — și ma
nifestațiile pe la unele banchete 

și câte un articul de fliar în doi
sprezece perl ne cam indică urma 
lor — ei, dăcă ar fi adevărate 
ce se scriu, s’ar face culpabili de 
cea mai grea crimă în contra na- 
țiunei lor, lucrând și uneltind în nu
mele ei fără de nici o împuternicire 
și cu desconsiderarea hotărîrilor luate 
și a programului național stabilit de 
representanții ei firesc! în adunările 
naționale.

Sunt fbrte șireți adversarii noș
tri, dâr totă șiretenia și totă vicle
nia lor nu le va pute ajuta nimica, 
deore-ce poporul nostru prea este 
pățit și prea mult este desvoltat în 
el consciința națională, decât ca 
după atâtea jertfe și lupte să se lase 
a fi tras pe sforă într’un mod atât 
de abominabil.

Situațiunea în Austria.
Am arătat eri, că ministru-președinte 

Koerber a mers la Ischl, unde a fost pri
mit de Majestatea Sa. însemnătatea aoes- 
tei audiențe se caută în faptul, că Koerber, 
înainte de ce ar fi plecat la Ischl, a avut 
o convorbire cu șeful clubului Cehilor ti
neri Dr. Stranshy. Afară de acesta în ulti
mele dile Koerber a avut convorbiri cu 
mai mulțl membri ai stâDgei germane asu
pra situațiunei.

Pressa austriacă, oomentând călătoria 
la Ischl a ministrului-președinte, bftnuesce, 
că ea stă în legătură cu demersurile prea
labile, ce vor trebui să fiă luate pentru 
campania de tomnă. Pe când însă progre
siștii germani liberali, al căror organ este 
„Neue Freie Presse11, sunt de părere, că o 
majoritate fără un conours însemnat al li
beralilor nu ar fi posibilă, pe atunci orga
nul Cehilor bătrâni „Politik“ susține, că 
formarea majorității parlamentare fără de 
Cehi nu se pote închipui, se impune dăr 
reconstruirea vechei Drepte. Cu totul de 
altă părere este „Deutsches Volksblattu, 
organul creștinilor-sociall. El cjice, câ 
„Drepta aparține istoriei și că insistența cu 
care diarele cehice țin la absurditatea, că 
reconstruirea Dreptei ar fi posibilă, nu pdte 
schimba cestiunea; ea este mai mult un 
barometru pentru cunoscerea situațiunei 
neplăcute în care au ajuns acum Oehiiu. 
Numita foie declară, că ar fi o erore poli
tică a-se crede în posibilitatea unei majo
rități, fără de elementele adevărat germane, 
precum ar fi tot așa o nebuniă, când Cehii 
ar fi eschișl pentru tote timpurile dela for
marea majorității.

Decât aceste voci din pressă, mult mai 
însemnat este ceea-ce s’a petrecut Dumi
necă în Brilnn. S’au ținut adecă două adu
nări din partea a două partide, în care s’a 
discutat asupra proiectelor de lege a limbilor.

Partida germană progresistă din Mora
via a ținut o adunare forte numărosă, în 
care s’a primit unanim un proiect de re- 
soluțiune, declarând, că: Germanii nu pot 
de loc sc primdscă proiectul de lege al guver
nului privitor la regularea raporturilor de 
limbă în Moravia, fiind-că acest proiect nu 
ține sămă de postulatul privitor la susți
nerea deplină și intaotă a limbei germane 
oficiale interne, ci lasă liber teren de răs
pândire și aplicare a limbei cehioe. Reso- 
luțiunea provocă pa deputății germani să 
facă tot posibilul de a împiedeca realisarea 
proiectului de lege, fiind-că nu pote fi ac
ceptabilă decât acea resolvare a cestiunei 

limbei, pe lângă care limba germană să 
ocupe looul cuvenit, ca limbă a statului, a 
armatei și administrativă.

Clubul partidei poporale cehice înoă a 
ținut o adunare în Biiinn, la care au luat 
parte mai mult de 800 persdne. Adunarea 
a primit unanim un proiect de resoluțiune, 
în care se accentuăză disposițunile vătă- 
mătdre cuprinse în proiectul delege a lim
bilor pentru Moravia și se declară, că acel 
proiect trebue respins. Decă guvernul ar voi 
o soluțiune paclnică, el ar trebui să ni- 
suăscă, ca Germanii să nu facă o comediă 
din acțiunea de împăcare în Moravia. Adu
narea declară, în fine, că consimte pe de
plin cu atitudinea de pănă acum a depu- 
taților cehi în parlament, le voteză înore- 
dere deplină și mulțămită și-i provdoă să 
apere și în viitor ondrea poporului cehio.

Și în Eger s’a ținut Duminecă o adu
nare poporală, convocată de partida Ger
manilor radicali. Aici au vorbit deputății 
Iro și contra legilor de limbă, cerend,
ca limba germană să fiă decretată ca limbă 
de stat contra tuturor pretensiunilor celor
lalte naționalități.

Un album d-lui Urechiă.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei11.)

Sinaia, 2 Iulie v.
Se scie, că Românii transilvăneni 

aflători în România liberă, au hotătît să 
ofere d-lui V. A. Urechiă, marele apărător 
al causei naționale, un album din inciden
tul aniversărei de 60 ani, de când luând 
condeiul în mână a apărat cu statornicia 
interesele Românismului.

Pentru acest scop s’a ales o delega- 
țiune oompusă din d-nii Tgnatie Mircea li
cențiat în drept, Dr. Ghiță Pop, Dr. Stinghe, 
G. Brătieanu, Septimiu B. Mureșanu secre
tarul Ligei culturale, V. Miteanu, Nic. Boca 
și Luoa Rusu student, cari presentându-se 
adl în 2 Iulie v. c. la Sinaia, au predat 
ilustrului jubilant albumul din cestiune, 
care cuprindea peste o miie de iscălituri și e 
lucrat cât se pote mai artistic.

In fruntea albumului era gravat în 
aur monogramul d-lui V. A. Urechiă și 
portretul său. O Româncă din Ardeal îi ri
dică ca semn de recunoscință o cunună de 
laur. Pe aceeași pagină dedicația, care 
ați publicat’o în alt număr al diarului 
D ■ V6stră.

La orele 2’/2 p. m. presentându-se de
legația, d-1 V. A. Urechiă, deși bolnav, a 
primit pa membrii delegațiunei cu o deo
sebită afecțiune. D-1 Dr. Gh. Pop, profesor, 
îl salută în numele transilvănenilor prin- 
tr’un discurs forte frumos, relevând meri
tele bătrânului jubilant și recunoscință, ce-i 
datoreză întreg Românismul pentru titanica 
luptă, ce a dus pe terenul național și cul
tural.

Mulțumindu-i adenc mișcat d-1 Urechiă, 
studentul Mureșanu ’i reciteză o poesiă 
admirabilă ocasională, scrisă de iubitul nos
tru poet Goșbuc.

Mai vorbesce simpaticul Ignatie Mir
cea, arătându-i mulțumirile Ardelenilor pen
tru interesul, ce mai ales a purtat sorții 
lor, vestind în totă lumea dreptele lor as- 
pirațiunl naționale și cerend sprijinul lor 
puternic pentru realisarea idealelor lor jus
tificate.

Servindu-se apoi o copiosă și luxuosă 
gustare, d-1 Septimiu B. Mureșianu toasteză 
pentru ne ’ntrecutul apostol al Românis 
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mului, d-1 Urechiă, salutându-1 în numele 
tinerimei române din Ardeal și al pressei 
de peste munți, care aderă cu totă dragos
tea la acest festival și-i doresce să ajungă 
anii, când să potă vedâ cu oohii realisarea 
sfântului ideal, pentru care a luptat o viâță 
întregă.

D-1 Urechiă, mulțămind pentru meri- 
tosele cuvinte, asigura, că în tote dilele, 
ce-i mai reservă Oeriul, îșl va face datoria 
cu constanță. Cântându-i-se apoi un întreit 
„se trăâscă“, delegația s’a retras cu cele 
mai plăcute impresii.

Discurs comemorativ
rostit de d-1 profesor Dr. Iosif Blaga la parastasul 

celebrat cu ocasiunea jubileului gimnasiului 
din Brașov.

(Fine).

La anul 1850 le succese Brașovenilor 
să deschidă clasa primă gimnasială, într’o 
casă închiriată, sub conducerea harnicului 
și devotatului profesor ' Gavril Muntean, 
primul director al gimnasiului nostru.

De câtă bucuria va fi vibrat inima 
fundatorilor, când li-a făcut Dumnedeu fe
ricirea a participa la deschiderea gimna
siului și când vedeau ei, cei cu inima atât 
de caldă, de românâscă, pe școlarii români 
alergând însătoșațl de cultură la școlă gim
nasială românescă.

Porțile Sionului culturii naționale se 
deschiseră deci la anul 1850 și în Brașov!

Bucuria acâsta generală a trebuit să 
mărâscă patosul inimii lor în atâta, încât 
îndată să și încâpă a se cugeta la 
desăvârșirea operei, la zidirea templului 
nou, care să cuprindă în sînul său tote al
tarele sciinței în limba națională.

„Să zidim Ierusalimul românesc“ au 
devenit vorbele de ordine ale lui Popasu, 
cari involvă în sine espresia celei mai su
blime tendințe.

Să zidim în grădina nostră Ierusali
mul românesc, a fost răspunsul Brașove
nilor .

Opera acesta însă era mai grea de ese- 
cutat.

Dâr bărbații noștri conduși de cre
dința, că unde e voința omului e și puterea 
lui Dumnedeu, s’au pus pe lucru și cu mari 
jertfe de bani, s’a adus în îndeplinire și 
opera acesta.

Acesta a și fost proba de foc a ace
lor inime nobile.

Pagina acesta a istoricului școlelor 
este cea mai înălțătore de suflet.

Istoria întregă a școlelor nostre, dâr 
pagina acesta mai mult, este un tablou 
fidel și viu, în care se învederâză lupta su
blimă a unor Români aleși cu greutățile 
vieții moderne, din care luptă tăria de 
voință nutrită de mintea luminată și sim
țămintele puternice ale Brașovenilor au 
asigurat învingerea pe sema Românului.

Greutățile, cu cari au avut a se lupta 
întemeiătoriii școlelor nostre, erau mai mari 
decât se pot închipui adl. Ele au'fost însă 
învinse, căci credința bărbaților destinați 
de provedință a țină lupta, era mai mare 
decât grăuntele de muștar, eră focul inimii 
lor era nestins.

Cât de hotărîțl, de tari în credință 
și voință erau Brașovenii în urmărirea și 
realisarea scopului lor se constată chiar și 
prin ideile lor rămase negru pe alb. In re- 
presentațiunea trimisă la 14 Aug. 1851 Epis
copului Șaguna pentru ca acesta să esopereze 
la guvernul țării dreptul de publicitate 
pe sâma gimnasiului, ei scriu astfel: „Noi 
credem tare, că înaltele locuri ne vor împlini 
cererea nostră peste tot, cu atât mai vâr
tos, că noi suntem hotărîțl, că de am că
pătă de o sută de ori negativă, de-o 
sută de ori să recurăm la dreptatea și 
mila preînduratului nostru împărat, care 
a garantat la tote națiunile, așa și la a 
nostră, libertatea de a se pute cultiva; am 
hotărît, ca să nu ne lăsăm de acestă în
treprindere, de am merge pe jos măcar 
pănă la înaltul tron împărătesc în Viena“.

Eră încât privesce mintea pătrundă- 
tore și simțămintele înalte naționale de cari 
erau călăudițl, când era vorba de .asigura 
cestiunl de drept, de administrația și de 
educațiă pe săma școlelor românescl, vor
besc clar următorele puncte din Legămân
tul ce s’a încheiat de cătră representanții 
Bisericii S-lui Nicolae și cei ai bisericii 
S-tei Adormiri, în scopul susținerii școlelor 
înființate :

Pt. II: „Scola are să rămână în veci 
națională confesională nefiindu-i nici-odată 
■ertat a îmbrăca alt caracter seu natură, 
decât ce se cuprinde în natura ei de sus. 
Acesta o înțelegem așa, că zidirea acestor 
scole, și fondurile ce i-se vor aduna, tre
buie să fiă și să rămână numai proprietate 

a Românilor de religiunearăsăritână drept- 
credinciosă, sub blăstăm și afurisenia, toc
mai și profesorii să se alegă și se se de- 
număscă numai din senul națiunei române 
de religiunea răsăritenă drept-credinciosă, 
precum se cere chiar și în instrucțiunea 
bisericei dela Sf. Nicolae din anul 1843“.

VI. „Tocmai pentru-că aceste două 
comune și respective representanțe îșl re
servă nu numai șie-și dreptul administrării 
pe viitor al acestor școle, precum îl avură 
de vecurl, — representanții acelorași se și 
îndatoră pe sine și pe toți urmașii lor în 
deregătoriile de representanțl, inspectori, 
seu efori, din vâc în vec a pune la cale și 
a căuta tote mijlocele, câte ar adăoga la 
îmbunătățirea, înavuțirea, lărgirea și totă 
putinciosa înflorire a de multe-ori pome
nitei școlei naționale confesionale, atât prin 
crescerea fondului din feliurl de isvore și 
prin regulata lui administrare, cât și prin 
totă putinciosa înmulțire a profesorilor cu 
lefi cuviinciose și a sciințelor într’ensele; 
— de unde urmeză, că representanții vor 
primi în sânul lor și vor denumi la cura- 
tela școlelor numai bărbați, cari vor fi în 
totă privința cunoscuțl de evlavioși, amici 
ai școlei, întocmai ca și ai bisericii, âr pe 
contrari se vor sili a-i depărta“.

Pt. XII „In cele din urmă subscrisele 
representanțe se îndatoră înaintea ceriului 
și a omenilor, că vor păzi și apăra tote 
punctele și condițiunile acestui legământ 
din cuvânt în cuvânt, cu atâta sânțeniă și 
tăriă nestrămutată, încât, dâcă cumva, ceea 
ce nu credem, din nenorocirea religiunei 
drept-credinciose și a națiunei s’ar întâm
pla, ca după timpuri și vecurl, una din 
aceste două representanțe să se prefacă în
tregă în partidă seu taraf vrășmaș culturii 
și fericirii naționale, voind a strica școle
lor prin apucare de măsuri contrarii aces
tui legământ și înaintării școlelor, atunci 
cealaltă representanță, care va rămâne în
tru tote credinciosă, aperătorea punctelor 
de mai sus, are prin acâsta dreptul de a 
provoca în contra representanței necredin- 
ciose la comuna respectivă, din a cărei 
sîn va fi purcecjând aceeași; âr când și 
aceeași comună ar lucra pe față tot în în
țelesul representanței sale necredinciose 
legământului, atunci representanța păzitore 
de acest legământ rămâne în dreptul său 
de a cârmui și a administra scolele sin
gură. Tot acesta se înțelege și despre acea 
representanță seu comună, care ar părăsi 
drept-credinciosa sa religiune și ar trece 
la alta, una ca acesta adecă îșl va perde 
tot dreptul său asupra acestor scole“.

Etă cum se invederâză măreția fon
datorilor școlelor nostre din Brașov, cum 
se vede, că aceia erau bărbați aleși de 
Dumnedeu anume pentru a îndeplini o mi
siune sfântă, a crea Românilor din acestă 
țâră o armă puternică pentru dobândirea 
culturii naționale, de ce tocmai în aceste 
timpuri se simția lipsă mare, în vederea 
desvoltării împregiurărilor create după anul 
1848.

Mintea ni-se opresce în loc, când con
templăm momentul acesta din desvoltarea 
vieții nostre culturale, și totă puterea nos
tră psichică ni-se preface în admirațiune 
intensivă și în venerațiune profundă.

Admirăm și venerăm pe fundatorii 
școlei nostre ca pe cei mai iluștri și de 
valore fii ai nâmului nostru!

Școlele înființate de ei sunt adl cele 
mai puternice arterii din vieța nostră cul
turală și națională. Pote nici nu a sosit 
încă timpul ca să se aprețieze la valorea 
sa cea adevărată importanța lor.

Vrednicul director prim al gimnasiu
lui esprimă în un mod forte judicios im
portanța acestor scole în un scurt pasagiu 
al vorbirii sale ținute la punerea petrii 
fundamentale a gimnasiului și anume el 
declară:

Să nu-mi clică unii: la ce școle...?! 
Sunt la conlocuitorii noștri destule școle; 
acolo pot învăța și copiii noștri, — căci 
toți câți cugetă așa, observă el, se asemănă 
cu acei părinți degenerați, carl ar dice: 
De ce trâbă mame matrone? Avem doici 
ca să ne crâscă copiii!“

Da, iubiților! școlele nostre de aici 
sunt mame matrone ale poporului româ
nesc. Și fiind-că noi Românii din acestă țâră 
avem puține matrone de felul acesta, ele 
ne sunt cu atât mai scumpe, sunt cu atât 
de mai mare valore și mai importante.

Bărbații, cari ni-au adus la ființă 
aceste scole sunt cei mai binemeritați pentru 
nămul românesc din acestă patriă!

Valorea vieții și meritul lucrării lor 
cresce îndeosebi, decft se au în vedere împre
jurările vieții poporului și influența ce au 
esercitat și eserciteză aceste școle asupra 
vieții nostre românescl.

lini aduc aminte, cum caracteriseză 
un istoric vechiti polon, cu numele Dlugoss, 
pe Stefan cel mare. Acest istoric pune pe 
Stefan între cei mai mari bărbați ai isto

riei, căci Stefan între împrejurările, în cari 
a domnit, a desvoltat o mai mare energiă 
decât acei principi mari puși în fruntea 
unor popore.mari, cari sunt renumițl în is
toria lumei.

Așa și cu întemeietorii școlelor nos- 
tre. Duhul din ei, mintea și inima lor, n’a 
fost de mai mică valore, în raport cu îm
prejurările, decât duhul din bărbații mari 
amintiți în istoria lumei. Acțiunea desvol- 
tată de ei .pe terenul cultural, în raport, 
cu împrejurările nostre, denotă forță și no
bleță de inimă, cum nu se află mai poten
țată nici la bărbații numiți mari în istoria 
lumii.

Pentru noi întemeiătorii școlelor nos
tre sunt omeni providențiali.

Și acum vine rândul se ne întrebăm 
noi pe noi, toți câți suntem de față și câți 
nutrim o inimă românâscă în pepturile 
nostre: care este datorința nostră cătră 
memoria acelor bărbați?

Răspunsul ar fi scurt:
Să fim pătrunși în totă ființa nostră 

sufletescă de simțământul recunoscinței față 
de ei, ca cătră marii binefăcători ai nea
mului nostru.

Ce va fi însă acest simțământ de re- 
cunoscință față de nisce binefăcători, cari nu 
mai sunt în vieță, căci numai unul din ei 
mai este între noi, între cei vii, și anume 
zelosul protopop Ioan Petrie, căruia îi și 
putem manifesta, adevărat, totă căldura ini- 
mei recunoscătore.

Cum ne vom manifesta recunoscința 
cătră cei ce sunt în locașurile Domnului?

Așa, că vom umbla întru căile dân- 
șilor!

Să ne pătrundem de ideile și simță
mintele, de cari au fost ei pătrunși în lu
crarea lor pentru realisarea binelui, de care 
ne simțim împărtășiți.

Să cultivăm cu cea mai mare sfin
țenie institutiunile școlare în direcțiunea 
determinată de ei, în virtutea inspirațiunii, 
ce au avut dela geniul poporului românesc 
si dela voința lui Dumnedeu.

Membrii forurilor administrative să 
se întărescă în convingerea, că averea 
dată lor spre administrare, care nu e averea 
lor proprie, ce ar putâ fi chivernisită după 
placul personal, și după simțul preocupa- 
țiunii omenescl de tote dilele, este o avere 
cu menire sfântă.

Gândul, cu care se conduce adminis
trarea acestei averi, și în genere a scole- 
lor, să fie cel curat și românesc, dictat nu
mai și numai de interesul desvoltării culturii 
naționale românescl.

Aceste foruri să fie întărite în cons- 
ciința, că pentru a se putâ lucra în sensul 
cel adevărat în cadrul datorinței lor, e de 
lipsă, ca în sinul său înainte de tote să 
domnescă armonia și buna înțelegere, con
diția neapărată, pentru de a se putâ pro
ducem consfătuirile lor judecățile, cari au 
să determine conducerea și administrarea 
școlelor în direcția cea sănătosă.

Membrii corpului didactic să fie în 
tot momentul conscii, că s’au angajat a lucra 
în o școlă creată de spiritul însuflețirii unor 
Români. Să simtă, că fondul din care îșl 
iau salariile, nu este format din bani adu
nați ca imposite, ci e făcut din bani dațl 
ca jertfă pe altarul culturii și religiosității 
neamului nostru, jertfă inspirată de simțul 
național și religios.

Să aibă apoi tot-dâuna în vedere, că 
pe lângă însuflețire pentru activitatea șco
lară, li-se recere, în vederea problemei 
educative o misiunii lor, iubire și bună în
țelegere între sine și încredere reciprocă.

Și apoi ei trebue să țină mai mult, 
decât orl-cine, cont de adevărul că: Nihd 
sine Deo.

Tinerimea școlară să aibă în tot mo
mentul deșteptat simțul, că ea nu este aici 
în o școlă făcută nici din moșia părinților 
lor, nici din bani de dare luațl dela ei; 
ci sunt în o școlă înființată de nisce bine
făcători. Să scie însă, că acei binefăcători 
nu au jertfit pentru fericirea fiilor cutăror 
părinți din diferite ținuturi locuite de Ro
mâni, ci au jertfit pentru fiii națiunii și 
ai bisericii române, aceia s’au făcut bine
făcătorii națiunii și bisericii române.

*
Brașovenii, și mai ales credincioșii 

bisericilor proprietare a școlelor, cari stau 
mai aprope de acâstă falnică instituțiune 
și pentru cari trebue să fie influența spi
ritului fundatorilor mai viuă și mai puter
nică, se caute a se tot însufleți de duhul 
părinților lor, pentru ca prin însuflețirea 
acâsta să-șl facă inima accesibilă pentru fapte 
înălțătore și pentru virtute românâscă, și 
pentru ca din nemul lor să âse tot gene- 
rațiuni vrednice de acei mari binefăcători 
ai nâmului românesc, pe cari îi glorifi
căm adl.

Totă suflarea românâscă apoi să vină 
la consciință clară, că aici în Brașov este 
un talisman al Românilor, carerecere grije 
și interes din tote părțile.

*
Am presentat înaintea ochilor D-vos- 

tră sufletescl inima fundatorilor școlelor 
românescl de aici și am accentuat dato
rința, ce se impune inimei nostre față de 
memoria lor și față de averea, ce ni-au în- 
credințat’o, datorințe ce isvorăsc în mod 
firesc din simțul de administrațiune și 
venerațiune, ni-1 deșteptă când privim 
opera mărâță a acelora.

Și cine dintre D-Vostră nu ar ad
mira instituțiunile școlare românescl din 
Brașov?!

Parastasul celebrat adi cu atâta pom
pă și așa de solemnei în biserica acâsta 
îșl are rostul său adevărat numai, decă 
acestei manifestațiunl festive corăspunde și 
un simț înălțător în inimele D-Vostră.

ji;
Și acum cu sufletul înălțat, plini de 

admirațiune și venerațiune să ne ridicăm ini
ma cătră Dumnedeu luminătorul minții ome
nescl și părintele nostru prea bun, mulțu- 
mindu-i cu toții, într’o simțire, pentru binele 
și iubirea, ce a acordat nâmului și bisericii 
nostre și apoi curățițl la suflet și întăriți 
în credința în Dumnedeul nostru să mer
gem să încoronăm cu flori mormintele in- 
temeiătorilor și binefăcătorilor școlelor 
nostre, căci așa faptă bună și plăcută lui 
Dumne4eu îndeplinim.

Din Bucovina.
— Conferență politică. D-1 baron 

Eudoxiu Hormuzachi, presidentul comitetului 
național român, a convocat pe diua de erl 
16 Iulie, la drele 4 d. a. în localitățile pa
latului țării, o conferență politică, la care 
au luat parte deputațl din dietă și parla
ment. La ordinea cailei încurcăturile, pe 
cari le-a făcut noul 4'ar „TimpulL

— Societatea pentru cultura ro
mână clin Ducovina a ținut Joia tre
cută, în diua Sfinților Apostoli Petru și 
Paul, o adunare estra-ordinară, care a fost 
cercetată de un număr frumos de membri. 
Aprope cu toții câți au fost față la acâstă 
adunare, au hotărît să se cumpere otelul 
Weiss din Cernăuți. In încăperile și gră
dina acestui otel va ridica Societatea pala
tul național pentru totă nația română din 
Bucovina.

— Din Câmpulung se vestesoe, că 
la petrecerea poporală de Joi, Românii din 
Câmpulung și district au trimis d-lui de
putat Dr. PopovicI următorea scrisore de 
aderență:

„Poporul român din Câmpulung și 
district, întrunit astăzi la petrecerea po
porală a. oabinetului de lectură „Deștep
tarea11, Vă asigură și cu acâstă ocasiune 
de iubirea și încrederea sa, rugându-Vă 
tot odată să lucrați cu aceeași dragoste și 
mai departe pentru sfânta nostră causă, și 
să străruițl ou totă energia oa „Patria“ să 
apară cât mai cnreud“.

— Dsamenul de maturitate la 
gimnasiul din Cernă.uțI l’au trecut urmă
torii Români: Bendas Otto, Caragea Emi- 
lian, Isopesoul Emanuil, Scarlat Modest, 
Șcraba Modest și Șoraba Aurelian. După 
ferii alțl șâse Români se supun esamenului 
de maturitate.

Resboiu în China.
Luptele din Peking.—Uciderea streinilor.

Etă soirile telegrafice despre luptele 
mari și despre omorîrea tuturor străinilor 
din Peking:

Brtixella, 15 Iulie. (Raportul biuroului 
„Havas“ și „Reuter“). Ministeriul de es- 
terne a primit dela reprosentantul belgian 
din Shanghai următorea telegramă cu data 
de 14 Iulie: Șeng, directorul chines al te
legrafului, a comunicat guvernoruiui din 
Șantung cu data de 7 1. o., că trupele eu
ropene, cari au apărat ambasadele, au fă
cut o erupțiune și au ucis 200 soldați ai 
generalului Tung. Boxerii n’au putut ocupa 
ambasadele. Ei au fost îndreptat contra 
ambasadelor două tunuri.

Londra, 15 Iulie. Se anunță din isvor 
oficial, că guvernorul din Șantung a tele- 
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grafat erl la Shanghai, oft soldații chinesi 
s’au unii cu Boxerii și ore întregi au atacat 
ambasadele. La început ei n’au putut sâ 
pătrundă, în ele. Au început apoi să le bom
bardeze eu tunuri grele, ca să-și faoă o 
spărtură, în ziduri.

New-Yorlc, 15 Iulie. (Scire ofioială). 
„Newyork World" anunță din Shanghai: 
Direotorul telegrafului, Șeng, a trimis consu
lilor o telegramă, în oare spune, că streinii 
din Peking au fost uciși. Șeng oondamnft 
pe generalul Tung și adauge, că Tung s’a 
înfuriat așa de mult din causă, că amba
sadele s’au opus, încât a dat ordin, ca am
basadele să fiă bombardate cu tunuri grele, 
așa oă clădirile lor au ars și în urma acesta 
streinii au fost nimiciți.

Londra, 15 Iulie. (Biroul „Reuter"). 
Telegrama guvernorului din Șantung dice : 
Bombardarea asediatorilor a făout spărturi 
în olădirile ambasadelor din Peking. După 
o apărare eroică, și după-ce li -s’a u sfirșit mu- 
nițiunile, toți streinii au fost uciși.

Situația Ga Tîen-Cin.

Londra, 15 Iulie. Cu data de 10 1. o. 
i-se oomunică, din Cifu biroului „Reuter" 
despre evenimentele întâmplate la Tien- 
Cin în 6, 7 și 8 1. c.: Numărul Chinesilor 
cresce mereu, cutezanța lor se potențeză. 
Din iți in iți orașul e tot mai strîns asediat. 
Pușcăturile chinese au ruinat mulțime de 
case, între cari și fabrica de gaz. Dupft-oe 
Englesii și Americanii au făcut în ndptea' 
spre 6 1. c. încercări zadarnice de-a cuceri 
un tun chines, Chinesii au îndreptat un 
atac vehement contra stabilimentului străin, 
pe care însă Japonesii l’au respins. In 7 
Iulie Chinesii au început din nou bombar
darea. O grațiată a oftijut în tabăra armatei 
englese, a ucis doi omeni și pe doi i-a 
rănit. Comandantul suprem chines a pro
vocat pe comandantul rus Siăssel să pără- 
sescă Tien-Cin-ul și să evacueze Talcu, der 
Stossel a răspuns, că n’are drept a tracta cu 
rebelii.

Londra, 15 Iulie. Dela admiralul Sey
mour au sosit două telegrame. Una datată 
din 9 1. o. spune: A<jl la 4 ore diminâța 
trupele au ataeat posiția inimicului spre 
sud-vest dela colonia străină. Mulți soldați 
chinasl și Boxeri au eăcjut. Arsenalul nu 
l’au putut susține trupele aliate, deci l’au ni- 
mioit prin foc. Inimicul a pierdut 130 omeni. 
Pierderile aliaților sunt bagatele.

A doua telegramă ou data de 12 Iulie 
.spune: Chinesii au atacat erl la 3 dre di
minâța cu mare putere stațiunea oăii ferate, 
der au fost respinși. Aliații însă au pierdut 
150 de ămenî in morțî și răniți.

Estînderea rescâiei.

Londra, 15 Iulie. Din Shanghai se 
anunță biroului „Reuter" cu data de 13 
3. c.: In Nmg-po au fost turburărl seriose. 
Misiunea rom. cat. a fost prefăcută în cenușă.

Petersburg, 15 Iulie. Oficiosa „Torg 
Prom Gazette* anunță : Boxerii și trupele 
rebele au atacat calea ferată spre nord de 
Niucivang. Cei cam 4000 de soldați, cari 
formâză trupa de apărare, n’au fost de 
ajuns să apere linia ferată atacată de-odată 
în 10 puncte. Calea ferată a fost stricată 
în mai multe loourl. Băsculații au apărut 
.și la Niuclvang, amenințâud orașul apărat 
de o trupă de Cazaci. Telegraful dintre 
'^Vladivostok și Port-Arthur a fost ruinat.

SUIRILE DILELI
— 4 (17) Iulie.

Masa studenților români din Bra- 
:ȘOV. D-l Virgil Onițiu, director gimnasial, 
ca administrator al fondului mesei studen
ților, a publicat și a scos de sub tipar în 
broșură separată o dare de semă despre 
starea și mersul fondului mesei studenților.

Acesta este a doua dare de sâmă 
despre starea și progresul acestui fond. In 
ea se arată Dumele fiă-cărui contribuent 
împreună ou sumele contribuite și data 
contribuirei. Datele comunicate sunt îmbu- 
ourătbre și dovedesc, că a fost fericită 
jdeia înființftrei acesteiinstituțiunl naționale 
de binefacere, care a fost și este întâm
pinată ou cuvenita căldură din partea Ro
mânilor peste tot. Fondul, ale căruia ve

nite pănă în 28 Maid 1899 ’coustau din 
3564 fl. 96 cr. (7129 corone 92 baril) în 
6 Iunie 1900, va să c|ioă după un an, s’a 
urcat la 17,694 cor. 80 bani. — ErogațiunI 
a avut fondul cu plătirea prâncfului pentru 
studențl, tipărituri, porto și alte amănunte 
pănă în 28 Maiîi 1899: 228 fi., 38 or. său 
456 cor. 76 b. De atunci și pănă în 6 Iun. 
a. o. erogațiunile s’au urcat la 3314 cor. 
72 b. A rămas deci starea fondului în 6 
Iunie: 14-.380 cor. 8 bani. Pe lângă 
acest capital, Masa studenților mai are și 
„Fundațiunea Ioan și Elena Săbădeanu*, 
care oonstă dintr’un scris fonciar urban 
român de 5°/0 în valore de 1000 lei. Din 
interesele acestui fond, conform disposi- 
țiunilor întemeiaturilor, trei din cinci părți, 
adecă 13 oor. 58 bani, s’au dat pentru masa 
studenților și a rămas starea averii la 6 
Iunie n. 1900: 1900 Lei, 9 oor. și 4 bani

înmormântarea lui Crețulescu. Ose
mintele regretatului Nicolae Orețulescu au 
fost depuse în biserica Orețulesou, care 
era îmbrăoatft în negru și în fruncje de 
stejar. Catafalcul, ridicat în mijlocul bise- 
ricei, era imposant, aflăndu-se pe el sicriul 
încunjurat cu flori naturale. La capătul 
catafalcului se afla pe-o periniță albă mul
țimea de decorațiunl, oe le-a avut răposatul. 
Intre acestea „Marea Cruce a stelei Ro
mâniei", „Marea Cruce a Coronei României", 
„Legiunea de ondre" a Franoiei, „Vul
turul alb“ al Germaniei, „S-ta Ana" a 
Rusiei, „Legiunea de ondre" a Italiei, 
„Medgidia" a Turciei, Comandor al „Vul
turului roșuu prusian eto. La înmormântare 
Regele a fost representat prin d-nii ge
neral Vertiadi și major Baranga. Discursuri 
s’au ținut din partea d-lui ministru al jus
tiției C. Dissescu, în numele guvernului; 
d-l Dim. Sturdza în numele Aoademiei Ro
mâne; D-l I. S. Aurelian în numele Ate
neului Român, toți au accentuat meritele de
functului. Numărul coronelor trimise a fost 
forte mare. Intre acestea notăm una din 
partea D-nei Sofia Crețulescu, a D-nei Zoe 
Lahovari, a familiei N. Crețulescu, a D-lui 
D. Sturdza, a fliarului „Le ’Independance 
Roumaine", a ministerielor de esterne, fi
nance, justițiă, a Academiei Române, a Ate
neului Român, a Facultății de medicină, a 
familiei Antonescu, a Eforiei bisericei Cre
țulescu și alte multe.

Serbarea națională francesă, ani
versarea dilei de 14 Iulie, s’a făcut și de 
rândul acesta în Paris cu mare însuflețire. 
Pe Longehamps s’a ținut o revistă militară, 
la care a participat și președintele Loubet. 
El fu întâmpinat cu strigări de: Trăâsoft 
Loubet! Trăâscă republica! S’au aucjit însă 
și strigări de: Trăâscă armata! După re
vista militară, președintele Loubet a adresat 
o scrisore ministrului de răsboiti Andrd, în 
care cj'c0 : „Revista a arătat, că disciplina 
și însuflețirea armatei nu lasă nimio de 
dorit. Sohimbftrile necesare în echipamentul 
armatei s’au făcut, grațiă conlucrării par
lamentului, conducătorilor și iubirei de pa
tria a subordonaților ; ele garaDtâză puterea 
armatei, care este cel mai bun gagiti al 
susținerii păcii. însuflețirea ou care au fost 
salutați elevii șcdlelor militare și trupele, 
este o dovadă de încrederea Frauciei în 
armata sa națională".

Cunuiliă. Ni-se anunță din BucurescI 
oununia d-lui profesor G. I. Pitiș, originar 
din Brașov și domiciliat în BucurescI, ou 
d-ra Ldonie Francois. — Adresăm d-lui Pitiș 
și soției felicitările ndstre cordiale.

Congresul Societății de cultură 
macedo-roinână se va țină la 24 Sep
temvrie în BucurescI. La acest congres vor 
lua parte și delegați din Macedonia. Con
gresul va fi presidat de d-l V. A. Uruohiă.

„Prilipceana", noua societate co
mercială română, proiectată a se înființa 
în comuna bănățână Prilipeț, îșl va ține 
adunarea de constituire Duminecă în 29 
Iulie n. o. Capitalul social este deja asi
gurat prin subscrieri și niol o pedecft nu 
mai stă în calea înființării nouei societăți.

Conflict între doi ofițeri. Fdia ele- 
ricală „Reichspost" din Viena comunică 
următorul oas : Un ofițer în aotivitate din 

armata austro-ungară s’a pronunțat în chip 
vătămător despre un arohiduce stimat de 
întreg poporul. Marohisul Tacoli, sub-lo- 
cotenent, al cărui tată este sub-colonel 
în retragere și mareșalul suprem al prin
cipesei Adelgunda din Modena, a pro
testat bărbătesce oontra vătămării și a 
luat posițiă pentru ondrea archiducelui. Ei 
a provocat jpe sub-loootenent să-și dove- 
descă aserțiunile, dr aoesta s’a provocat la 
o damă din societatea înaltă. Marchisul 
Tacoli s’a dus la respectiva damă, ca să 
ceră deslușiri, der acâsta a c}is, că nu scie 
nimic. In urma aeâsta marohisul Tacoli a 
tras din nou la răspundere pe sub-looote
nent și lucrul a ajuns la un schimb de 
vorbe văt-ămătdre între ei, care a dat ansă 
ca sub-locotenentul să provdoe la duel ou 
pistolul pe marohis. La început marohisul 
Tacoli a flis, oă nu dă satisfacția unui 
ofițer, care mințesoe. S’a constituit apoi un 
juriu de ondre, oare a decis, că o min
ciună nu pote faoe pe un ofițer incapabil 
de a primi satisfacția. Marchisul Taooli s’a 
sfătuit apoi eu prietinii săi, că, fiind el 
eatolio, oe are să facă ; prietinii l’au sfătuit, 
oft, cu provocare la confesiunea sa oatolioă, 
trebue să refuse duelul, însă contra ofițe
rului pdte să faoă arătare. Marohisul Tacoli 
a făcut întocmai și urmarea a fost, că ofițe
rul a trebuit să părăsâsoă serviciul militar, 
ba a fost chiar degradat, așa oă în oas de 
răsboifi ar trebui să fiă înrolat oa soldat 
de rend. El a mai pierdut și demnitatea 
de camerar. Cașul acesta, cjioe foia numită, 
va ave grave urmări.

Cursurile școlei de fortificații în 
BucurescI s’au deschis alaltăerl. La aceste 
oursurl au fost trimiși 44 de ofițeri din 
totă țâra. Cursurile vor dura o lună și ju
mătate și vor fi predate de profesori spe
ciali.

Din Transvaal în China. S’a în
tâmplat, că în primele luni ale răsboiului 
sud-african, majorul Beitzenstein, oare ser- 
vesce în armata germană, șl-a cerut con- 
oediu și s’a dus în Transvaal pentru a 
lupta contra Englesilor. Împăratul Wilhelm 
audend de acesta, l’a rechemat imediat, ăr 
tribunalul marțial l’a osîndit pe Rstzen- 
stein la 6 săptămâni arest de fortărăță, 
fiind-că fără concesiunea superiorilor săi a 
luat parte în răsboiul anglo-bur. Majorul 
îșl făcea pedâpsa în fortărâța Galtz. Avea 
să mai petreoă aoolo trei săptămâni. Alal
tăerl însă, la ordinul direct al împăratului 
Wilhelm, majorul a fost împărțit în statul 
major al corpului de armată german, oare 
va pleca în China.

Rivalitatea dintre Rusia și Japonia.
Se scie, că o rivalitate deja veohe 

desparte pe aceste două puteri. Pote să se 
împaoe pentru a răpune mișcarea Boxe
rilor. Dâr vorba e: ce va fi, când va trebui 
să se reguleze situațiunea imperiului din 
rnijloo, când puterile interveniente se vor 
plăti ele înși-le, apucând provinciile de 
mult timp dorite? Dăoă o conflagrațiune 
generală ar fi să resulte din turburările din 
Extremul-Orient, ea va debuta de sigur 
printr’un răsboiti între Rusia și Japonia. 
Și una și alta se înarmâză puternio, și nu 
numai în vederea unui răsboiti ou China, 
oi chiar în vederea unei lupte între ele.

Un 4iar din Tokio, „Yorodzu Chohou~, 
cjioe :

„Guvernul nostru pare încredințat, că 
un resboiu cu Busia e inevitabil mai curând 
său mai târejiu, și nu esită a faoe niol un 
sacrificiu, spre a duce armamentele ndstre 
militare și maritime la așa grad, că ori
când crisa s’ar produce, stabilitatea și 
ondrea imperiului nostru să nu fiă atinse. 
Asemenea pregătiri se fac mereu în Europa 
și decă și Japonia va urma astfel, nimeni 
nu se va mira"'

De altă parte, fundatorul societății 
japoneze din Londra, d. Diosy, care se 
întorc© din Tokio, s’a esprimat ast-fel 
într’un interview cu un repreșentaut al cla
rului „Daily Telegraf":

„Japonesii sunt prevăzători și se tem 
mult ca crisa chinesă să nu-i ducă la o 
luptă cu mult mai seriosă, decât cea în

cepută între puterile occidentale și Chine. 
Cât timp numai forțele ordinei și ale dis- 
ordiuei vor fi în conflict, nu va fi nimic 
de temut pentru paoea lumei. Nw»iai din 
momentul când ordinea va fi restabilită în 
China, va începe primejdia. Japonesii pre
văd pentru momentul acela mari greutăți".

Japonia aeumulâză, enorme aprovisio- 
nărl. Nn cjiiir din Cardiff, țâra Galilor, 
anunță, că agenții japonesl au cumpărat 
în acest oraș o cantitate imensă de căr
buni, ce se oer anume pentru vasele de 
răsboiti!

Situațiunea, fiind așa, o oomparațiune 
între puterile Rusiei din Asia și ale Ja
poniei devine fdrte interesantă.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei ndstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cofâne; pe șâse luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corone.

Pentru România și străinătate. 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

ULTIME 8C1KL
Londra, 16 Iulie. Lui „Daily Ex

press" i-se anunță din Shanghai cu 
data de eri. Din provincia Phelciang 
străinii s’au refugiat toți aici. In ul
timele Zile au fost omorîțî în provin
ciile Hupei și Honan 20.000 creștini 
chinesi. Multe mii de Boxeri merg 
spre Vej-Haj-Vej.

Lui „Daily Mail" i-se comunică 
din Shanghai, că în lupta din Pe
king cu ocasia ocupării și dărîmării 
ambasadei englese, principele Cing, 
care sosise cu generalul Vangvinciau în 
apărarea streinilor c’o armată conside
rabilă au fost respinși detrupele princi
pelui Tuan. Generalul Vangvinciau a 
câcț,ut în luptă, er principele C>ng a dis
părut.

Berlin, 16 Iulie. Din Petersburg 
i-se anunță lui „Berliner Localan- 
zeiger", că după o telagramă pri
vată, Chinesii au nimicit lungă lien-Ctn 
6 companii rusescl. Din 800 omeni n’au 
remas în viață decât 30.

Londra, 16 Iulie. Din Tien-Cin 
se anunță biroului „Reuter", că mari 
lupte se dau de câte-va cțile între 
Chines! și trupele aliate. Chinesii 
au pierdut 400 omeni, pierderile alia
ților încă sunt mari.

Constantinople!, 16 Iulie. Corabia 
rusdscă „Varnes" va trece Miercuri 
prin Bosfor, ducend trupe și arme 
în Asia orientală.

Madrid, 16 Iulie, piarul „He- 
raldo" publică o scrisdre din Manilla, 
care spune,, că resculații filippini 
au prins un general american și 50 
soldați.

Domnul advocat loan Lengeru 
șl-a mutat cancelaria din villa Kertsch 
în Tergal Straelor, colțul spre strada 
nouă de sus, intrarea din strada nouă 
de sus Nr. S.

Proprietar: Dr. Aurel Mursșianu, 
Redactor responsabil: Gregor/u Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ESrașov, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—49 de regre

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

„Povestea unei corone de oțelu, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acostă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
oine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcător© 
și însuflețitore. Cartea e provâdută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Răsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue să șl procure și 
„Pvotstea unei cortine de oțelu. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov“. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare11 coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel0 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Pin istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 

țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina0, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâii!, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu0 și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

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

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

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

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

„Tera nostra~. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 

scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Colonel Pavid baron Urs de Mai • 
(jina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum șt ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

Cursul !a faursa din Vîena.
Din 16 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.05
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr............................ 97.80
Renta de hârtie austr............................ 97.45
Renta de aur austr..............................115.55
Dosuri din 1860.................................. 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.12
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.— 
NapoleondorI.......................................19.32
Mărci imperiale..................................118.55

Dondon vista.....................................242.3272
Paris vista..................................... 96.52
Rente de corone austr. 40/0 • ■ • 97.40
Note italiene................................. 90.60

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.10 Vend. 19.20 
Argint român. Oump. 18,80 Vend. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40

Subscrisul îmi iau voe a reco
manda Pensionatul men, în care 
se primesc 5—6 fete pe lângă tdtă 
întreținerea și cu prețul Cel mai 
moderat.

Mai departe elevele vor fi in
struite în arta Pianului și limba 
germană; la dorință vor căpăta in
strucție în dans și limba francesl.

Onor, părinți, care voesc a-șl 
așecja fetele în pensionatul meu, sunt 
rugați ca cel mult pănă la 30 Iulie a. 
c. st. n. să binevoăscă a me încu- 
noscința în scris seu verbal.

Brașov, Iulie 1900.
Cu deosebită stimă:

B. Obert Fuhrman,
1017,2—3. Str. Orfanilor IO.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 Mm ia H900

Budapesta — Predeal - Bucuresci <D®f»șa-#nică — SiBiiîn— Avrig — Făgăraș
Tren 

de 
peradn. 

'10.—

Tren 
accel.

Tren 
deTren 

mixt. peradn.

Tren
accel.

Tren 
de

Tren

mixt persdn.

Tren
accel.

Tren 
de

Tren

accel. person.

2.16
2.49

5.10
Too
"722
12.20

1.15
2.21
2.57
4.00
4.59

5.45 
“?27 
11.33

1 48
2.06
303
3.-15
4 06
4.63
5.32

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

3.50
6.13
7.04

6.24
6 59

pi.

sos.l
pl.)

Viena .
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezo-Telegd
Rev . , .
Bratoa . .
Ciucie. . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

80S.
A

7.16
4.36
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A

3.55
4.40
5.10

11.55

tr. prs.
4.20
4.41
5.53 

~6M4
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32
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3- p
2 S
8 o

1 E.— 0
• P o P. P»i © Jf.I •

6.40
7.30
8.00

10.05
Sinaia

8.40 <
9.09

10.40
11.25
11.40 
11 49 
11 59 
12.29 
12.55

1.30
2.07
2.26
2.36
3.14
3.33
3.48
4.08
4.45
5.27
5 47
6 08
7.54
8.32
9.09
9.40

10.25 
11.-
12.26
1.11
o.05

Tr. ace.
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T3
CD
(Z>

F»
>
“I
S3

■v
CDd.
CD

Q 
o

n
2. 

Q
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CD 
Q

11.45
12.28
12.29

1.05
1.07

1.43
2 081
2.151

2.29
3 31

4.16

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

5.55
6.11
6.27
7.26

7.50i
7 52j

sos. (
’ Ipi.

8.16
8.32
8.37

9.04i
9.051
9.31
9.43
9.47

10.01
10.25
10.53
11 —
11.14
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31

TTo

¥
SCS.

pl-

Clușiu .
Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiuora .
Vințul ele
Aiud1
Teiuș
Crăciunel

Bk-'.fldina Târnavei)
Blașiu .
Micăsasa . .

sus

1 pl. 
tsos.

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișbra . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața , . 
Feldiora

SO8. i
pl. 1 Brașov . .

Ț Timiș . .
¥ Predeal 

sos. Bucuresoî .

2.b8
2.51
2.29
2.07
1.42
1.09

112.58 
(12.56
12.49
12.11
11.50
11.14
10.55
10.24
19.45
19.35
9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20

1.50
7.10
3.v2

12.54
1L04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13 

—/
12.07
11.45
10.24

9.53
9.43
9.37
9.30
9.07
8.45

7.20
1.10

11.12
Arad
~8.Î8

8.08
Maria- 
Rodna

7 30
7.28 

Pisci
6.05
5.45

3.U5

O.u.
<d ce 
□ .

XJu O3

£ ® 
o ii

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58 
■oĂ7
5.11

1.50| 6.20
7.50

“5B2
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

3.181

2.52
|2.51

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

11 11

10.26
10.14
9.36
9.12
5.40

9.23
8.54
8.49

8.23
8.06
8.00
7.35
7.34
7.08
6.56
6 60
6.37
6.16
5.49
5.42
5.28
4.23
3.50
3.35
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

6.20
T25

1.12
11.36
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.21
2.26
2.16
1.44
1.26
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.57
8.27
7.48
5.00
4.05
3.32
7.50

tr. prs.

“Ă2Î
3.50
4.12

tr. mxt.

4.33
5.23
6.16
8.34

tr. dpr.

~4~43
6.36
7.04

tr. prs. 
URO 
12.58
1.20

tr. mixt.

S e p s i - 8 t.-G co r g- C'îuc-ClyîaMes — (ff’aîlanca)
Tren mixt

5.19
4.58
7.10
7.54
8.14
8 57
9.18

10.39
1 36

8 50

11.05
11 57
12 22

1.09
1.32
3.00
5 57

3.15 
2 27
4.57
5 41
6.01
6 43
7.08
8.17
80S.

*) Notă; Orele

.brașov ........ 
Cezdi-Oșorheiti,...................
Sepsi-Sângeorgiu .... 
Malnaș......................................
Băile Hai naș...........................
Băile Tușnad......................
Tușnad ......................................
Ciuc-Sereda ...........................
Ciuc-Gyimeș..................... .....

însemnate în stânga stațiunilor,
îrs-mreză orele de copte. — Semnul tf

Tren mixt
8.25
8.B3
6.30
5.481
o.3C>
4.53
4.36
3.20
p).

sunt a se ' er.i d«
arată cu s:gna direcț.i*, încătrău

1.51

12.06
11.24 
ii.12
10.30
10 14
8 56
5.40

sus în

6.48
6 60
4.31
3.47
3.35
2.48
2.31
1.08
9.50
j°s;
merg- trenul.

>nj tr»

pl 
op o 3 s.

2.-
2 54
3.59 ■!

7.10
8.50
9.15

tren | mixt
pl.

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân

Copșa mică . 808. 6.25 9.32 3.25 12.35
Ocna . . . 5.07 8.08 1 50 3.29 11.01

sos.
Sibiiu . . .

| Pi- 4.40 7.41 121 3.— 10.30

Pl. 7.33 aS IO 1^O)
tr.mixt

I sos. i- a; cd U 8.57
Tăi in a ci 11 inare 1 6.45 s G •-1 lD 8 04
.Avrig . . . 1 6.01 E 1 7.15

aofi. Făgăraș . . pl. 3.32 b r" 4.25

Tren mixt și de pers.
4.- = 9.06 4.26
5 01 110.29 5.39
6 57 T12.48 7.19
7.55 fi 1.55 Bai d
8.47 “ 3.02 6.35
9 24 g 3.52 Circ

10.14 3 4.55 Marțb Y

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelio . .
St.Mihaiu de câmpie 
Dechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița......................

Tr, miat și de pers.
6.49
5.52
4.10

Numai 
Marțe, 
Viner,
Dumin 
circulă

7bo
6.35
4.54
3.44
2.48
2.06
1.16

■g. Siiiub. 
•g circulă

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

a

S
5 
z

Cwcerdea — Oșowheiu — SSegh.-sdsese.
1.40 8.10 3.16 9.00 pl. Cucerdea . . 808. 7.42 2.38 8.30 12.3 J
2.32 8.51 3.57 9.42 Dudoș . . 6.59 1.55 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Cipfu . . • 6.24 1.19 6 51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 sos. ț

Oșorhei
(pl. 5.30 12.25 5.43 9.30

4.50 10.42 5.45 pl. J • Isos. 8.36 5.04 9.15
6 19 12.16 7.14 9 80S. Regh.-săs.. . pl. 7.15 3.30 7:54

SD e j — 18 i s t r i 1 n(U b 1 r I ș — T «i r «1 a

733
7.55

10 50 6.- 10.23 Ghiriș 5.05 7.- 3.20
11.12 6^7 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00

S i I» fi fi u — C isn ă (I ie.
5.30 2.15 8.25 ■ >l. Sibiiu s. 7.10 3.55
6.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42
6.U6 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21

Si«,iiiș6ra —<tedorheiu~s6cuesc.
Tren mi't Tren mixt
3 22 11.10 Sighișdra . . . 9.51 5.32
3.54 11.40 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15

fii! r ta s «> v — X <
8.35 5.10 9.15 Brașov
9.57 6.12 10.07 Râșnov

Zernești10 28

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

6.43 10.38

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33
1.37

3.15
3.50
4.34
4.52
6.05
6.50

9.12
8.52

9 50 7.24 Bej. . 6.48
110.49 8.30 Becieau 5 58
i 12.50 9.56 1 Bistrița 4.29|

3
2.26

12.55

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

C 1 ni ș i ii — X ă 1 a ii
4.38 Clușiu . . . 5.45
5.25 Ț Apahida . . £ 5.26
6.41 | Gherla . . . ! 3 42
7.07 9 Dej . . . 1 , 3.57 

(3.42
Zel an . . . 10.45

9.29
9.07
7.38
7.08

Alita-EiaHie — Xiatua..

Tîmișora — M .-Itodna-Uiipa.

4 37 9.40 4 36 Atba-lulia 7 22 11.01 6 16
7.28 12.25 7.47 Zlatna 5.— 8.22 3.50

1.3# 8.34
12.415 7.47
12.05j 7.20

7.27 1
^3? 12.41! 7.47

6.00
7 50 1,05 7 20|
4 00 9 51 TĂT

r a s <» v - ( li c z d i - O ș <» r it e i n

pl.

Sepsi S. Georg. 
*** Oovasaa . .

sos.

Brașovu . . sos.
Prejmeră . .

C.-Oșorheiu . pl.

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

I 7.04 12.30
i .E CQ 6 49 12.15

5.37 11.01

In
s 

de
la

 
p.

 la 4.58 10..22

cele iusemuate în drepta de jos în sus.—Numeri inouadraO ; ‘’| cu huli mai negre

©

ti v e m - IL « <al a» iș

6

A

I

A

I

I 
I

A

$

O
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


