
EEDACȚIUKEA. 
ââjaiilstrațiiinsi si Tijumfis. 
SMȘOV, piața saare Hf. SG.

Scrisori ne francate na 
s« primesc. Manuscripte 
nu «e retrimet.

I S3 SERATE se prnnvBO la AD- 
0IHI8TRAȚ1UME în Brașov tfi a 
smaâtflrol© Birourids tanunolurl:

In Viona: BL Dukes Haohx. 
Rax. AuQenfeld & Error Io fi Leaner, 
Hainrloh Sohalek. Rudolf Bosse. 
A,;0ppel!k8 Nachf. Anton Oppellk. 
Xn Budapesta : A. V. Goldbar- 
gor, Ekateln Bernnt. In Ham
burg.1 Marotyl 4 Llobmann.

PREȚUL INSERȚIUKILOR : o se- 
via garmond pe o ooldnă G or.

— Publicări mai dese Lupă 
tarifă și învoială

RECLAME po pagina a 8-a o 
’Mfiă 10 or. a6u 30 bani.

„GAZETA" iese }n ^care
Atoiameute neutru Anstio-Ungaiia: 
Pe un an 12 fl., pe eâse luni 

6 fl.j pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la tdte ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașat
Admtnisirațiunea, Piața ncaic 

Târgul Inului Nr. 30, etagiț 
I.: Pe un an 10 fl.. pc ș^s« 
luni S fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă : Pe un au 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei 
luni 3 fl. —Un esemplar 5 or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Sir, 181. Brașov, Luni-Marți 15 (28) August. 1900.

Din causa sfintei sărbători a SC. Maria, dia- 
rul nu va ap Ar 6 pănă Miercuri săra.

Prudență politcă ungurescă.
Numai înainte cu câte-va sep- 

temâni unul dintre mamelucii gu
vernului, — 'care nu spre onârea 
opincei din care a eșit portă nume 
românesc — a dat de scire alege 
torilor săi, din cercul Bocșei nem
țesc!, că după părerea stăpânilor lui 
cestiune de naționalitate în Ungaria 
nu mai esistă. Atunci s’a ridicat 
furios organul lui Banffy împotriva 
lui Szell imputându-i, că numai de 
aceea nâgă asistența cestiunei na
ționalităților, fiind-că nu cuteză a 
procede ’la deslegarea ei cu foc și 
sabie, cum vre să facă Banffy; ba 
pe sub mână umblă chiar se pacteze 
cu naționalitățile în vederea viitârelor 
alegeri di etale.

Pentru Banffy și câta lui esistă 
cestiunea de naționalitate și astăcjî 
ea este cu atât mai periculosă, cu 
cât ei consideră guvernul actual de 
prea slab, ba chiar incapabil de a-o 
resolva fiă și numai în parte, așa 
cum cere șovinismul maghiar.

Pentru-ca să apere guvernul 
contra imputărilor și învinuirilor de 
felul acesta, unul din organele de 
frunte, cari servesc astăcji direcțiunea 
lui Szell, scriind despre alegeri și 
despre „curățenia" lor, desfășură o 
nouă teoriă politică — în astfel de 
teorii sunt forte tari mai ales cei 
din grupul apponyist, pe cari îi re
presents acâsta foia — esplicând 
mai de aprbpe, de ce guvernanții 
de ac|I consideră cestiunea naționa
lităților în Ungaria ca deocamdată ne- 
esistentă.

Este de tot caracteristic modul 
de cugetare, pe care se întemeiază 
amintita teoriă, și esplică mult, 
având în vedere, că s’a născut în 

strînsă legătură cu îngrijirile rela
tive la viitQrele alegeri pentru par
lament.

Interesanta e mai întâitt de 
tăte părerea dela care emană cea 
mai nouă formulă relativă la rapor
turile cu naționalitățile, cumcă des
pre o cestiune a naționalităților în 
Ungaria numai atunci ar pute fi se
rios vorbă, dâcă s’ar turbura buna 
înțelegere dintre Maghiari și dinastiă, 
său dâcă s’ar nasce vre-o încurcă
tură și pacea internațională ar fi 
turburată, luând vr’o putere mare 
ostilă Ungariei partea naționalită
ților. Pe câtă vreme însă Maghiarii 
vor trăi în cea mai bună înțelegere 
cu dinastia, cum cpce „Bud. Hirlap", 
că trăesc astăzi, și pe câtă vreme 
guvernul ungar îșl va validita in- 
fluința, ce i-a garantat’o pactul, la 
conducerea afacerilor esteriore, în 
interesul păcii internaționale, nu va 
fi mai mult în Ungaria cestiune de 
naționalitate. „Cu daco-românii, seu cu 
panslaviștii vor sci s’o isprăvescă solgă- 
bireii, viceșpanii și procurorii; statul ma
ghiar și parlamentul maghiar deja au 
isprăvit'o cu acesta cestiune11.

Ca se esplice c’un esemplu mai 
de aprope înțelesul teoriei sale de 
anihilare condiționată a naționalită
ților, foia guvernamentală ne spune 
următărele: „Cestiunea naționalită
ților pentru Maghiari este așa, 
cum e cestiunea orientală înaintea 
marilor puteri. Cestiunea orientală, 
precum se scie, se nasce atunci, 
când ore-care putere mare are in
teres de a-se încăera cu Turcia. 
Statele mai mititele balcanice n’au 
putere se pună la ordinea cjilei 
cestiunea orientală. Acăsta o vecțu- 
răm în decursul răsboiului greco- 
turcesc și o vedem astăcji în micul 
conflict bulgaro-român. Și la noi 
atunci este cestiune de naționalitate, 
când vr’o putere mai mare, care vre se 

se ’ncaere cu noi, fiă Camarilla, seu 
Rusia, voesce să ia naționalitățile 
cum ar lua un par, ca se dea cu 
ele în. Ungaria. “

Etă cum este aprețiată de un 
organ de frunte al guvernului Szell 
situațiunea naționalităților. De sigur, 
că cei dela „Bud. Hirlap“ vor pro
duce cu acest fel de înțelepciune de 
stat numai un zimbet de compăti
mire al tuturor celor, cari cunosc 
adevărata stare a lucrului dela noi. 
Acăsta însă îi privesce pe ei.

In ce ne privesce pe noi trebue 
să constatăm, că numita foiă vor- 
besce curatul adevăr, când afirmă, 
că „statul maghiar și parlamentul 
maghiar“.de mult nu-și mai bat ca
pul cu cestiunea naționalităților; că 
de mult este îngrijit prin legile elec
torale nedrepte și asuprităre și prin 
modul cum se practică „curățenia11 lor 
față cu naționalitățile, ca acestea în 
jurstările actuale să nu păta pune 
ele însele la ordinea cjilei în parla
ment cestiunea esistenței lor și că 
trebue să urmeze o sguduitură înă
untru său dinafară, pentru ca cestiu
nea naționalităților să ajungă ârăși 
la ordinea cțflei-

Sciam fărte bine, că Maghiarii 
de bună-voiă nu vor resolva pici-o- 
dată cestiunea naționalităților în 
mod cât de puțin mulțămitor. De 
aceea am c|is tot-dâuna și flicem și 
acum, că numai printr’o luptă ne
curmată și din ce în ce mai ener
gică pentru limbă și naționalitate 
popărele nemaghiare își vor pută 
apăra esistența națională atât de 
amenințată. Numai astfel vor pută 
crea putința unei viitâre deslegări 
mulțumităre a cestiunei naționalită
ților.

Dâr mai era o considerare, care 
făcea pe mulțl să crădă, că Maghiarii 
înșiși, în interesul adevărat al națiunei 
lor și al statului, vor recunâsce ab

soluta necesitate de a stărui să se 
resolve amintita cestiă, pe cale paqi- 
nică în mod mulțămitor, mai înainte 
de ce ar fi pusă la ordinea cjilei de 
cătră vr’una din acele puteri mai 
mari cari, la un momeut dat „s’ar în
căera cu Ungaria." Cum-că toți aceș
tia au fost nisce idealiști, cari n’au 
pătruns firea mongolică a politicia- 
nilor unguri, o dovedesce acum or
ganul guvernului, care susține, că 
ei au făcut destul intereselor națiu
nei lor și ale statului, dâcă pot trăi 
în bună înțelegere cu dinastia și dâcă 
stăruesc pentru susținerea păcii in
ternaționale.

Ajunge dâr, ca contele Apponyi 
să desfășure idealurile păcii univer
sale la congresul din Paris și ca 
Colo man Szell să stăruâscă pe lângă 
contele Groluchowski să stingă focul, 
ce s’ar pută aprinde în Peninsula 
balcanică, — pentru-ca guvernanții 
Ungariei să n’aibă trebuință de ași 
mai bate capul cu cestiunea națio
nalităților și ca acăsta „să nu mai 
esiste" pentru ei.

Cu „Daco-românii" și cu „pan
slaviștii", sub care se înțeleg ac|I 
toți câți fac oposițiă națională în 
Transilvania, Bănat și Țâra ungu- 
râscă, o Vor „isprăvi-o" procurorii și 
organele administrative ale lui Szell 
— firesce, conform faimosei devise 
a acestuia. Aici culminâză țâță di
recțiunea politică a cabinetului Szell, 
a căruia nesinceritate și slăbiciune 
articulul lui „Bud. Hirlap" are me
ritul special a o da pe față.

Numita foie recunosce mai în- 
tâitî, că cestiunea naționalităților, de
parte de a fi resolvată, este numai 
suprimată. Al doilea, comite marea 
neouviință de a aduce în prepus di
nastia, că, trăind în armoniă cu fac
torii constituționali ai sistemului mă- 
estrit și asupritor de ac|I, ajută la 
suprimarea causei drepte a naționa

FOILETONUL „GAZ. TRAN8".

Mariorei.
Ași vrea să-ți iac o salbă 

din rouă de pe flori,
Ce cade din cer noptea

ca să suri dă ’n zori 
împodobind câmpia

c’o haină argintată
De-țl pare de departe,

că-i bolta înstelată.
Dâr n’ași voi să afli,

cât dor și câtă jale
Trăesce ’n stropii ăștia,

pe cari îi calci în cale:
Eternul plâns de stele.. .

Sâu dâc’ai vrea ți ași face 
din visurile mele

O falnică coronă...
să scie lumea ’ntrâgă

Și cerul tot să scie,
ce dragoste mă lâgă

De tine.... și că scris e
uniți pe-acelașl drum

Să mergem înainte
prin câță și prin fum

Cu candela iubirii....

Seu dâcă-ași sci că-țl place 
Din veclnica-mi credință 

un talisman țl-așl face, 
Pe care cu mândriă

să 1 porți pe calea vieții, 
Ca să-ți reverse ’n suflet

surîsul dimineții, 
Să spulbere furtuna

în cale-țl dâc’ar sta... 
Să tremure pământul

și ceru ’n fața ta, 
Să-ți încunune fruntea

cu rade dela sâre... 
Pe tot să fi stăpână

și ’n veci nemuritâre.. .

— Dâr talismanul ăsta, 
al vieții tale straje

Eu l’ași sili prin vraje 
Să se strecâre noptea

sub căpătâiul tău, 
Să-ți îndulcâscă somnul...

și lumea ’ntr’o grădină 
S’o schimbe Dumnedeu. 

Și printre flori, mărâță, 
trecând ca o regină 

In vis să vedi un ânger, 
ce ’n fața ta se ’nchină.

Să n-Petreanul.

Flori de teiu.
vin.

Măridra. .. Prin pădure păsărelele, dră
guțe, ciripeso cu drag un nume: Măridra, 
Măridra....

Frunzele cum stau și asoultă, tremură 
de fericire și șoptesc zîmbind un nume: 
Măridra, Măridra.

Foșnetul se perde dulce și din inima 
pădurii, dor un murmur mai viseză: Mă
ridra, Mariora.

Sub un fag plecat de vremuri stă pe 
gânduri Măridra, o ilueie, ce dorme pe-o 
frumseță rătăcită. Ochii ei adânci ca ndp- 
tea, negrăit de dureroșl rătăcesc in gol. Ce 
caută? Dor vre-un făt-frumos din basme 
să-i alunge de pe suflet norișorii de durere! 
Sorele o privesce galeș de pe vârful unui 
deal și trudit, cum e bătrânul, pare îndră
gostit sărmanul,, căci alt-fel nu ș’ar trimite 
printre frunzele de fag ra^ele-i mângă bre 
să-i sărute părul negru.

Ndptea ’n încet îșl scdte capul din 
pădure. Sorele par’oă de târnă se ascunde 
după dâlurl.

Dâr în vale pe cărare un nou sdre 
se ivesce, mai frumos decât cel care ador- 
mit’a după dâlurl. Maridra fermecată se

’nsenină ca iubirea, când seninul o des- 
mârdă; melancolic pe potecă surizend de 
fericire uroă palid visătorul.

„M’așteptai ?“ întrâbă densul și ou- 
oernic se opresoe.

„Eu? Pe tine?.... Niol odată, nici 
nu te ounoso streine", 4*8e ea privindu-1 
duloe și cu brațele întinse.

„Spune-mi cine lângă tine vrei să 
vie, sclavul dornic, sâu neprețuitu-țl rege?...

„Regele să vie astăcjl, căoi e dulce 
sărbătore!...“ și de-odată visătorul blând 
s’așterne la picdrei-i.

Rătăciți pe-aripl de vise printr’o lume 
fermeoată, ei colindă duși de gândul feri
cirii mult dorite. Și de-odată peste dânșii, 
îngerași cu fețe blonde se cobdră și îi rdgă 
să-i urmeze ’n altă lume, într’o lume fără 
sâmăn de frumosă.

Ndptea însă, ce învălue pământul îmi 
întunecă privirea, nu soiu, oe s’a întâmplat. 
Asoultat’au dre ruga îngerașilor? Eu nu 
soiu. Soiu, atât că pe sub costă, pe la po- 
lele pădurii murmură de-atunol vâlceaua o 
poveste nesfîrșită, șl-o pricepe tdtă lumea, 
numai eu ou ochii urneai nu îndrăsneso a-o 
’nțelege.

Veturio.

maghiar%25e2%2580%259c.de
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lităților. In fine comite crima de a 
pune pe fruntea naționalităților — 
cari fac doue treimi din poporațiu- 
nea statului — stigma, că ar fi tot- 
dăuna gata de a servi ca uneltă duș
manilor țării, epunendu-letot-odată, că 
liberarea lor din starea de asuprire, 
n’o pot aștepta, decât numai dela 
„Camarilla" — pe care vedem cu 
6re care surprindere, că o declară 
și afli de mare putere — seu dela 
Rusia.

Decă un astfel de limbagiueste 
cuminte și în interesul națiunei ma
ghiare, lăsăm se o judece Inteligen
tul cetitor. Noi nu putem decât să 
compătimim statul și poporele, ale 
căror guvernanți se conduc de ase
meni vederi și nisuințe perverse și 
periculdse.

Alternativa lui Koerber. Dâcă e 
să se dea crecjământ soirilor, ce se publioă 

. prin diarele din Austria și prin foile un- 
gurescl din Budapesta, situația în imperiul 
austriac este din cele mai critice. Se scie, 
că în decursul vaoanței parlamentare gu
vernul austriao a avut dese oonferențe cu 
bărbații politici influențl din „Reiohsrath", 
cu scop de a faoe ca parlamentul să de
vină oapabil de luorare. Tratările lui Koer
ber însă n’au avut resultat mulțumitor. Nu 
numai Cehii amenință din nou cu obstruc- 
țiunes, dâr amenință și Germanii, că de 
li-se vor face conoesiunl cât de neînsem
nate Cehilor, atunci vor trece ârășl parti
dele germane îu oposițiă și vor începe Ger
manii obstruoțiunea.

Se asigură, că în fața acestei situa- 
țiuni dificile guvernul a pus alternativa: 
1. „Reiohsrathu-ul se va convooa numai 
dâcă partidele vor da garanții depline, că 
au se desbată și să voteze așa numitele 
proiecte de stat urgente; dâoă nu i-se va 
da guvernului garanția acâsta, „Reichs- 
rath“-ul nu va fi convocat. 2. Guvernul nu 
i-a asuprășl saroina de a disolva parla
mentul și a prescrie alegeri nouă. — Ur- 
mâză dâr, că una din două: său „Reiolis- 
rath“-ul va fi pus în starea de a pută lu
cra, său la cas contrar, în Austria mult 
timp nu va mai funcționa parlamentul.

De altă parte se telegrafăză din 
Viena, că ministru-președinte Koerber nu 
va înoepe tratările, pe cari le-a semnalat 
deja, cu partidele, decât la începui lunei 
viitore. Va înțreveni dăr ărășl o amânare. 
O foiă cehioă crede a sci, că ou prilejul 
ultimei sale audiențe la Ischl, Koerber a 
primit oonvingerea, că dăcă încercarea lui 
din urmă va păți fiasco, atunol și sortea 
guvernului va fi pecetluită. Aceeași scire 
telegrafică, anunță, oă partidele germane 
lucrăză cu mare zor, ca viitorul guvern să 
fiă ourat german.

Natura conflictului cu Bulgaria.
Sub acest titlu „Constituționa

lul" din BucurescI scrie între altele:
După (jiarele bulgare și unele 4>are 

străine, România și Bulgaria s’ar certa pen
tru pielea ursului, care se află încă fârte 
sdravăn în pădure, adecă pentru Macedo
nia. Acăsta e o erăre fundamentală. Con
flictul ivit între România și Bulgaria are 
o causă cu totul alta, e o cestiune de drept 
comun, și anume: estorcarea de sume de 
bani și asasinate, comise de indivi<jl consti- 
tuițl în comitet sub pretexte politice.

România prin urmare nu urmăresce 
nici un scop pelitic de influență seu cuce
rire, ea urmăresce pur și simplu pedepsirea 
unor criminali.

Din momentul ce cestiunea conflic
tului e privită din acest punct de vedere, 
ea perde din gravitatea, ce i-se atribue; 
căci e altceva pentru un stat de a urmări 
indivizi vinovațl de crime și delicte, alt
ceva urmărirea unui comitet, oare afirmă, 
că e preooupat de mari interese politice, 
patriotice pentru statul căruia acel comitet 
aparține.

Dâoă deol în oonflictul ivit între Ro
mânia și Bulgaria se vorbesce de comitet, 
se are în vedere comitetul astfel, precum 
e compus. România nu voesce să lupte, să 
sugrume idealurile patriotice ale Bulgari
lor, ea voesoe ca criminalii, cari s’au consti
tuit în comitet și cari fac rușine numelui 
bulgar, să fiă dațl pe mâna justiției, spre 

a-șl lua pedâpsa pentru crimele și delictele, 
ce au comis.

Făcând acesta, guvernul bulgar va 
servi patria sa și va faoe chiar un bine 
idealului patriotic bulgar, căol îl va spăla 
de crimele și delictele comise în numele 
lui, orime și deliote, cari nu pot folosi idea
lului Bulgarilor.

Astfel fiind lucrurile, situațiunea gu
vernului bulgar, care oonfundă pe criminali 
cu patrioțil, care refusă de a urmări pe cri
minali, pentru-oă ar fi patrioțl, devine forte 
delioată față de Europa și dă oonflictului 
ivit între România și Bulgaria un caracter 
ou mult mai grav, decât acela, pe care ,1’ar 
fi avut un confliot ivit din motive de or
dine politică.

Nu, motivele confliotului nu sunt de 
ordine politică, ci sunt de ordine de drept 
publio penal, sunt motive, oarl trebuesc în
lăturate pentru a faoe posibilă viața Româ
nilor în Bulgaria și sigură viața chiar a lo
cuitorilor din România.

Ori și care guvern e dator a garanta 
viața și averea locuitorilor săi și a da ga
ranții sufioiente, că supuși de ai săi nu vor 
turbura liniștea și ordinea în statele vecine, 
și prin urmare cererile României nu sunt 
așa de mari, așa de grave, încât Bulgaria 
să nu le potă satisface....

Un guvern e dator să urmărescă pe 
cei bănuițl de alții, cu tote convingerile 
personale contrarie pe cari le-ar avâ mi
niștri, căci miniștrii nu soiu tote cele ce le 
face comitetul.

Se pare, că acest luoru nu l’a înțeles 
guvernul bulgar și acesta e oausa conflic
tului : guvernul bulgar se teme, că i-se va 
imputa, că distruge comitetul macedo-adri- 
nopolitan, ca și cum Sarafoff și Kovaceff 
ar fi singurii Bulgari, în cari e întrupat 
idealul bulgăresc. Dăcă ar fi așa, ar fi trist 
pentru acest ideal, pe când în realitate un 
comitet pdte să se transforme și ohiar în 
bine, când indivizii certați cu oodul penal 
sunt dațl pe mâna justiției.

Să nu se denatureze deci caracterul 
conflictului. România nu caută certă poli
tică Bulgariei din pricina Macedoniei, ea 
nu se pune în situațiă cam caraghidsă a 
vânătorilor, cari vând pielea ursului, o si
tuațiă în care se pune comitetul macedo- 
adrinopolitan și prin acțiunea sa guvernul 
bulgar însuși, ea nu voesce cuceriri, oi cere 
dela guvernul bulgar, ca să facă aceea, ce 
și guvernul român ar fi făcut la o primă 
cerere a guvernului bulgar în asemenea 
cas, adecă de a urmări pe vinovății de 
drept comun, ceea-oe ar face ori și care 
alt guvern.

Refusul guvernului bulgar îl pune în 
stare de inferioritate și isolare în totă Eu
ropa, și acesta trebue să-i dea de gândit.

*
s,Neue Freie Presse" scrie, că Regele 

Carol al României în oălătoria sa se va 
opri la Viena, unde va avă o convorbire 
cu contele Goluchowski, căruia îi va des
fășura în persănă marea primejdia a pro
pagandei macedonene pentru paoea în 
Balcani.

*
Cetim în „Epooa“ : Comenduirea ar

matei a cerut poliției oapitalei să-i delege 
un comisar, care împreună cu un ofioer și 
un delegat al prefeoturei Ilfov, să mârgă 
în comuna DudeștI, unde sunt stabiliți 
peste două cjecl de Bulgari aprope de fa
brica de pulbere fără fum a Statului.

Șederea acestor Bulgari pe lângă fa- 
brioa de pulbere fără fum, pare ou totul sus
pectă, mai ales pentru-că instalarea lor e 
recentă.

*
D-l Teodoroff, agentul Bulgariei, a re

nunțat la concediul său și s’a întors în Bu- 
ouresel. D-sa a cerut pentru Sâmbătă di- 
mineța o întrevedere d-lui Marghiloman.

D-l Exarque, care l’a înlocuit păn’ 
aoum, avusese de-altmintrelea, în ajun, o 
fdrte lungă conferență ou ministru afaceri
lor străine române.

Pressa și conflictul cu Bulgaria.
ipiarul vienes „Neue Fr. Presse" 

de Sâmbătă tratbză și el într’un ar- 
ticul de fond cestiunea conflictului 
cu Bulgaria, cam în același fel, cum 
a tratat’o mai înainte „P. Lloyd". 
E de așteptat însă, că va reveni și 
acest cjiar la o apreciare mai justă a 
importanței conflictului, cum deja 
vedem, că a făcut cțiarul peste an, 
pote, în urma unui nou avis dela 
oficiul dela esterne.

„Pester Lloyda dela 25 August 
a. c. în contra-flicere cu cele scrise 
pănă acuma, aprețiază conduita Bul
gariei față cu România în modul 
următor:

Relativ la istoria modernă a Bulga
riei se mai adeveresoe odată proverbul, că 
numai acele popdre îșl merită independența 
și o sciu utilisa cu folos, cari și-au oâștigat 
libertatea prin forța lor proprie. Și în ade
văr Bulgaria modernă este o creațiune, un 
oadou al politicei rusescl în Orient, âr nici
decum o operă a unei viteze răsoulărl na
ționale contra opresiunilor unui vechiti 
dușman. Plevna, Șipca și congresul dela 
Berlin au fost stațiunile de suferință ale 
politicei rusescl, ale cărei ilusiunl slavofile 
de pe atunci se regretâză, se oondamnă as- 
tăcf.1 mai ales în Petersburg.

Ceea-ee succese cu atâta greu arme
lor rusescl, la 1878, probabil, că n’ar fi suc
ces nici pănă astădl forței și curajului Bul
garilor, căol numai cu memorande și oons- 
pirațiunț _nicl un popor nu șl-a câștigat și 
păstrat libertatea. Rușii au ridicat tronul 
prinoiar în Sofia, au pus semnele de ho
tar ale țării, a pregătit o oonstițiă și au 
organisat o complectă administrația. Pa- 
trioții și politicianiii bulgari n’au avut de- 
oât să se așecje în ouibul gata, și n’aveau 
trebuinfă de cât de cine-va, oare să-i în
vețe cum să sbdre. Aoâsta pare că n’au 
învățat nici pănă astă-cjl, căci ei fao aouma 
înoă aceeași politică, ca în timpurile când 
Zanoov si soții săi înființau în România oo- 
mitete bulgare, incomodau cabinetele euro
pene cu petițiunl și memorande asupra 
crudimilor turcesol și conspirau puțin în 
Bulgaria.

Și tot ce au încercat Bulgarii de 20 
de ani încdoe și ce au făcut ei bun seu 
rău, n’au fost decât resultatul unei oonspi- 
rațiunl, âr nu opera unei acțiuni pline de 
euragiQ, energiă și abnegațiune. Anexarea 
Rumeliei orientale în anul 1885 fu resul- 
tatul unui complot contra guvernorului 
Gavril-Pașa, surprins și de Pdrtă abandonat. 
Detronarea lui Battemberg a fost opera 
celei mai triste ingratitudini, conspirațiunl 
felonioe; asasinarea ’lui Stambulov, micele 
rebeliuni în Maoedonia turcâsoă și ■ Do- 
brogea românesoă — tote aceste jaldne ale 
istoriei moderne bulgare fură opera mi
cilor oonjurători și conspiratori, cari soiură 
a-șl conserva scumpa lor viâță într’un mod 
său altul.

Și dâoă Bulgaria deveni astfel inde
pendentă, dâoă Rumelia fu usurpată ou 
ajutorul conspiraținnei, de ce să nu se pdtă 
cuceri și Macedonia pe aceeași oale — îșl 
cjiseră patrioții conspiratori din Sofia. Co
mitete revoluționare s’au văcjut, ce-i drept, 
în cele mai multe țări și în tdte timpurile, 
însă forte rar au luorat asemene comitete 
ou atâta perfidiă și lașitate, oum lucrăză 
misionarii comitetului bulgar oarl în timpul 
din urmă asasinară pe Fitowski și Mihăi- 
leanu în Bucuresol și pe Stefanoviol în 
Brăila...

...Cu drept aoțiunei diplomatice a ca
binetului din BucurescI îi revine marele 
merit, că prin deevălirea celor trei asasi
nate comise în România, a pus organisa- 
țiunea (și activitatea comitetului macedo
nean în lumină adevărată. Faptele respec
tive sunt de-o natură așa de abominabilă, 
încât astă-cjl nici unei puteri din Europa 
nu-i pdte veni in minte a sprijini guvernul 
bulgar, ddcă acesta nu va profita de ocasiune 
ea să procddă energic contra comitetlui ma
cedonean. . .

...Cabinetul Carp a lucrat ouminte și 
corect când a comunicat celor mai multe 
puteri semnatare dovezile deja adunate 
despre activitatea comitetului maoedonean 
pentru-că aci nu e vorba numai de împe- 
decarea crimelor viitore, cari amenință si
guranța și viața cetățenilor seu locuitorilor 
români, ci și de curmarea unei organisa- 
țiunl întinse, care deja de un deceniu și 
jumătate jignesce pacea peninsulei balca
nice și o pdte chiar periolita...

Renunțarea la aniversarea Se- 
danului.

De când în China trupele germane 
operâză alături ou trupele francese, se agită 
în Germania forte mult ideia de a-se re
nunța anul acesta la serbarea aniversării 
Sedanului, oa un semn de condescendență 
pentru Franoesl.

Aoum de ourând „Ktjlnische Zeitung^ 
a publioat un artioul remaroabil în oare 
oficiosul german spunea, oă față de faptul 
îmbuourător al fraternisării trupelor ger
mane și francese în China ar fi nimerit a-se 
renunța la o serbare, oare evocă poporului 
trances amintirea durerosă a înfrângerilor 
suferite aoum 30 de ani.

Ideia aoâsta a înoeput să cucerâsoă 
teren chiar în cercurile militare germane, 
și nu este decât un semn îmbuourător oir- 
culara, ce a adresat’o oomandantul ciroum- 
soripției militare din Hamburg cătră ofi- 
cerii/‘de reservă, îu care le aduce la cu- 
nosciuță, că anul aoesta n’are de gând a 
oonvooa corpul ofițeresc la un banohet 
pentru serbarea aniversării Sedanului. Mo
tivul este: neoportunitatea momentului.

Cu cestiunea acăsta se ooupă și „Neue 
Freie Pressed din Viena într’un articul, în 
care cjioe, între altele, că avendu-se în ve
dere uniformitatea atitudinei cerourilor mi
litare germane în oestiunl a căror punere 
la oale nu se pote lăsa la disorețiunea or
ganelor subalterne, de sigur oă nu numai 
în Hamburg, ci și în alte orașe ofițerii nu 
vor participa la serbarea Sedanului. Esem- 
plul corpului ofițereso va fi apoi ua indioiu 
pentru cercurile mai vaste ale poporului 
german. Fdia viensă sfârșesoe astfel :

„La urma urmelor 30 de ani e un 
timp destul de lung pentru cicatrisarea 
unei răni, oare fatalmente a trebuit să fiă 
făcută. Bandagiul ar pute fi acum puțin 
slăbit. Din partea Germanilor nu a fost 
nici o grabă, ci s’au lăsat lucrurile a-șl 
urma cursul lor înoetul cu încetul și pur
tarea aoâsta a fost prevăcjătdre și pru
dentă".

In urma acesta se speră mult, că în
cordarea de pănă acum între oele două 
mari națiuni veoine va fi înlocuită prin sen
timente oonoiliante și prin o vădită apro
piere, deși în o parte a pressei franoese se 
aooentuâză, oă condescendența Germaniei 
este o „lingușire rafinată."

14 (27) August.

Serbări jubilare. „Unirea" dinBlașitî 
sorie: Sărbătorile aniversării de 200 ani 
dela Sf. Unire se vor începe la 28 o. In 
fliua de Adormirea Născătorei de Dumne- 
fleu, Escelența Sa D-l Metropolit, însoțit de 
doi oanoniol, de secretarul său, oum și de 
alte persdne, va celebra s-ta liturgiă în bi
serica din Alba-Iulia-Maierl, unde e și 
mormântul Metropolitului Atanasie Angel 
de Ciugud, sub oare s’a făout actul măreț 
al Unirii. Escelența Sa va pleca din Blașiîi 
cu trăsura și sâra se va întorce ărășl le re
ședință.

Steua în locul crucii. Lui „Alkot- 
mâny" i-se sorie din CincI-bisericI, că acolo 
în sâra de 17 August n. a fost iluminată 
sinagoga în onârea monarchului. Dela co
ronă însă a lipsit crucea și în locul ei stră
lucea stdua. Iu altă <ji ou multă indignare 
observară cetățenii orașului, că orucea dela 
cordnă este ruptă. „Alkotmâuy" nu se pdte 
mira înde-ajuns, oum de asemenea cașuri 
se repetă tot mai des, fără oa pressa un- 
guresoă să protesteze măcar printr’un ou- 
vânt contra lor, pe când la Budapesta, oând 
pentru prima-6ră s’a întâmplat asemenea 
oas, toți creștinii au protestat și au cerut 
satisf'acțiune dând alarmă în gura mare. Ce 
s’a ales din acele protestări ? Infricatu-s’au 
ore insultătorii crucii și d.stu-s’a âre satis- 
facțiune orucei dela emblemă? — întrâbă 
fâia clericală.

Dar pentru școlă. Despărțământul 
Timișâra al Asociațiunei, al cărui preșe
dinte e d-l Emanuil Dngurianu, a dăruit 
pentru șodla din Icloda 100 cor.
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Cursurile administrative comunale 
se vor desohide și-și vor începe aotivitatea 
în 1 Sept. n. o. Ministrul de interne Szell 
a trimis acum de curând administrațiunilor 
comitatelor regulamentul de organisare al 
cursurilor, prin oare cualificațiunea de no
tar comunal se pune pe base cu totul nouă. 
In viitor numai aoeia îșl vor putâ câștiga 
acâstă oualificațiune, cari vor faoe în re
gulă cursul administrativ comunal și vor 
depune cu succes esamenul înaintea oomi- 
siunilor, ce se vor înființa la centre. De-o- 
dată cu introducerea acestei inovațiunl se 
vor sista comisiunile de esaminare, ce au 
«sistat până acum în comitate.

Hirotoniri. Joi în 23 1. o. au fost 
■ordinați ca diaconi, Duminecă au fost ohi- 
rotonițl întru preoți olericii absoluțl din 
Seminarul arohidieoesan din Blașiti: Vasile 
Urzioă, Vaier Rus, Basil Mureșan și Traian 
Hădărean.

Arestare de anarcliiștl. In Buda
pesta au fost arestați trei presupuși anar- 
chiștl, din cari 1 Ungur și 2 Italieni. Ei 
aveau mulțl bani, a căror proveniență n’o 
puteau esplica, și în buzunarul unuia din 
Italieni s’a găsit o sorisore datată din Zu
rich și cuprinzând acâstă frasă : „Etă unul 
dat gata; ceilalți doi îl vor urma ourând11. 
S’a conohis, că asta însemnâză: „Regele 
Umberto a fost asasinat; alțl doi monarch! 
vor avâ încurend aceeași sorte“.

Lipsă de bancnote. Camera de co- 
meroiil și industria din Budapesta a înain
tat ministrului de finanțe o adresă de ur
gență, în care arată, oe mult sufere comer
țul oa și economia rurală din causă, că 
în oomeroifi nu se află o oantitate suficientă 
de bancnote, mai ales baucnote de oâte 10 
florini. Camera insistă a-se pune în circu- 
lațiune bancnote nouă cât se pote mai repede 
și, fiind că o parte sunt deja imprimate, 
acestea să se pună momentan în circula- 
țiune.

In Vad se va da Duminecă în 2 
Septemvrie n. o. din inoidentul ținerii adu
nării despărțământului III (Făgăraș) al „Aso- 
ciațiunii1*, după terminarea programului ofi
cios, la 1 oră, un banchet, âr după aoeea 
nedee poporală în ourtea șoâlei, sâra la 
7 ore producțiune teatrală și eventuale de- 
olamațiunl și cântări. Intrarea de persână 
70 or., de persână în familiă 50 cr. Veni
tul e destinat în favorul biblioteoii popo
rale, ce are s6 se înființeze.

Evrei întorși dela Canada. Aflăm, 
că în săptămâna trecută s’au întors pe la 
Predeal în România vre-o 600 Evrei, că
rora nu li-a fost permisă intrarea în Ca
nada.

Resboiu în China.
Din China sosesc scirlfârte contradicătâre. 

Din isvor chines se anunță, oă un detașa
ment japones a prins pe prințul Tuan. Cam 
așa ar fi pațit’o și impărătâsă văduvă, care 
a fost ajunsă de cavaleria japonesă la 80 
milurl dela Peking. Despre tînerul împărat 
ee cjiee, că s’a predat de bunăvoie în scu
tul aliaților-

„Timesu spune, însă, că văduva împă- 
rătâsă, împăratul, prințul Tuan și toți ofi
țerii superiori s’au refugiat în Ținangfu de 
unde au pleoat spre Linganfu.

♦
„New-¥ork Herktd*1 publioă o telegramă 

din Peking. Zicând, că după-oe au atacat 
și au luat orașul imperial, comandanții con
tingentelor aliate — afară de generalul rus 
— au luat hotărîrea să nu-1 distrugă, decla
rând, că soopul espediției pote fi conside- 
rant ca atins. Ei să stea pe loc până- ce 
vor primi alte instrucțiuni dela guvernele 
■lor. Generalul rus a declarat celorlalți co
mandanți, că nu pâte fi învoit ou hotărîrea 
aoâsta, deâre-oe Rusia a declarat răsboiă 
Chinei.

Comandantul încrucișătorului austro- 
ungar „Maria Theresia1* tsiegrafâză din 
Tien-Cin, că o luptă mare s’a dat în 6 
August lângă oraș. Cavaleria japonesă și 
americană a respins de două-orl pe Chinesl.

Tot acâsta se comunică din Tien-Cin 
și Agenției „Reuter“. Telegrama spune, că 
trupe japoneze, englese și americane au 
bătut pe Boxeri, ucidend 300 din ei și fă- 
oend prisonierl 64.

*
Iu Peking s’a organisat o administra- 

țiă militară. Ea se compune din represen- 
tanții tuturor puterilor aliate.

*
O telegramă sosită din Cifu la Ber

lin anunță, că asasinarea ambasadorului ger
man la Peking, br. Ketteler, s’a comis de 
cătră polițiști ohinesl în urma unui ordin 
venit de sus. Victima a fost împușcată în 
oâfă, pe când se afla în lectică pe drum 
spre Clung-li-Yamen. De atunci cadavrul 
său a dispărut. A doua cj1 după luarea Pe- 
kingului de cătră trupele aliate, un Chines 
a tradat Germanilor looul unde a fost în
gropat baronul Ketteler. Era un mormânt 
chines nu departe de looul asasinatului. 
Soldații germani de marină desgropară mor
mântul și în curând au dat de un sicriu 
chinas, pe care desohiZându-I, aflară cada
vrul ambasadorului german, oare a fost 
din nou îngropat] Sâmbăta trecută după 
ceremonia religiâsă creștină.

*
Din Peking se anunță la Roma, că 

apărarea bisericei oatolice din capitala cbi- 
nesă a fost un episod eroic. Biserioa era 
apărată de 20 marinari francesl și 10 ita
lieni. Acești 30 de eroi au respins peste 
40 de asalturi ale Chinesilor, luptându-se 
ca nisoe lei, cu tote că mulțl din ei erau 
răniți.

Luptele din Transvaal.
Două momente însemnate s’au petre

cut Zalele din urmă pe câmpul de răsboitt 
sud-afrioan: lupta de guerillă a harnicului 
și istețului general bur Dewett și pretinsul 
complot, ce s’a urzit în Pretoria contra lui 
Roberts și răsbunarea acestuia.

S’a semnalat deja chiar de Z’ttra en’ 
glese, că lui Dewett și celorlalți comandanți 
buri li-au suoces a-se uni și că aZl luptă
torii buri sunt în număr de 20,000 âmenl. 
Linia lor de luptă se întinde dela Belfast 
până la rîul Crocodilului, acoperind ast
fel drumurile, ce duo cătră Beuschweldt, 
unde au mari cireZî de vite. Intre Belfast 
și Maohadodorp sunt 5000 de Buri dintre 
cari 2000 au luat posițiă spre vest dela 
Dalmanth, unde generalul Botha conduce 
lucrările de fortificare. O altă trupă însem
nată tăbăresoe spre nord dela Belfast cu 
6 tunuri. Președintele Krilger se află în 
Druckwater; alțl 500 de Buri stau la No- 
aitgedacht, âr oomandantul Erasmus este 
la 18 chim, dela Bronkhors.

Tâte aceste dislocări de trupe sunt 
a-se atribui inteligenței geniale a lui De- 
weit, care conduce lupta de guerillă,

Intr’aceea se anunță din Krilgersdorp 
agenției „Reuter** ou data de 24 1. o., că 
generalul Delarey a apărut fără de veste la 
stațiunea Bank a liniei ferate Johannesburg- 
Potsohefstroom și a provocat pe coman
dantul engles Albernarbe, să capituleze, dâr 
acesta a refusat. Mai târZiu și Dewett a 
trecut linia ferată pe lângă Bank spre sta
tele libere.

O scire telegrafică din Pretor ia anunță 
oă generalii Baden-Powel și Paget au dat 
preste colona lui Dewett, care surprinsă 
fiind, ar fi luat’o la fugă. Dewett s’ar fi 
retras în munți cu câțl-va omeni, âr colona 
sa ar fi fost distrusă.

*

Cât privesce „complotul1* din Pretoria 
contra lui Roberts, soirile mai nouă spun, 
oă mareșalul engles a aprobat sentința tri
bunalului militar, condamnând pe corifeul 
acestui complot, locotenentul bur Cordua 
la mărte. Esecutarea lui Cordua s’a și în
tâmplat Vineri. Osînditul s’a supus sentin
ței ou o rară resignațiune. El n’a lăsat să 
i-se lege mânila și oohil ocupând scaunul cu 
sânge rece a strigat :

— Sunt gata aoum să mă impușoațl.
Atunci ofițerul comandă foc. Gordua 

oăZu mort.

Esecutarea lui Cordua a produs im
presia forte rea în cercurile politice din 
Berlin. Statuarea acestui esemplu pentru 
Buri, nu va folosi nimio, din pbtrivă va irita 
și mai mult spiritele. Sentința acâsta e 
nedrâptă, căci pretinsul complot a fost pus 
la cale de ageriți politici englesl. Lui Roberts 
i-se impută, oă a aprobat sentința în nisce 
momente de esoitație, provooată de sigur 
de greutățile ou oarl are a-se lupta în Africa 
sudică.

*
Din Petersburg se vestesoe, că agen

tul diplomatic transvaalian Dr. Leyds a 
fost primit Vineri de cătra Țarul Rusiei, 
âr Sâmbătă a petrecut mult timp la minis
trul afacerilor esterne Lambsdorff. Misiu
nea lui are importanță mai ales, că depu- 
tațiunea bură petrece tocmai aouma în Pe
tersburg.

Maghiarisăriie de nume.
După statistica ministeriului ung. de 

interne, în jumătatea primă a anului cu
rent au fost înaintate ministerului 1280 
petiții pentru a cere maghiarisarea nume
lor. Acest număr față cu aceeași periods 
de timp a anului 1898 este mai mic cu 608, 
âr față cu semestrul I a! anului 1898 este 
mai mic cu 1482. Se vede, că maghiariză
rile de nume au început să rnârgă înainte 
ca raoul.

Dintre cei maghiarisațl în primul se
mestru al anului curent 430, adeoă 33’59% 
sunt din Budapesta. Din celelalte orașe 
mai puțini, astfel 26 din Arad, 24din Miș- 
colț, din altele câte 5 — 6, Brașovul încă 
e representat cu 4, âr Sibiiul cu 1. Dintre 
cei oe-șî oer maghiarisarea numelor locul 
prim în privința numărului, după consta
tările raportului oficios, looul prim îl ocupă 
persâne din societatea așa Zis& „inteli
gentă1* și mai bine Z's î0 oașul de față a 
funcționarilor, cari sub presiunea mai ma
rilor lor și pentru ca să nu-șl pârdă pânea 
sunt oonstrînșl să se lapede de numele 
strămoșesc.

Mai observăm, că și de astă-dată, ca 
întotdâuna, partea cea mai mare a celor 
cu numele maghiarisat o formeză Jidanii, cu 
744, va să Z’ca- mai mult de jumătate; 
după ei vin rom. catolicii cu 409, gr. cat. 
(renegați ruteni) 41, gr. or. 2, augustinl 
62, reformați 2.

Fabricatorul de maghiarisare, faimo
sul Telkes Simon, se plânge și de astă-dată 
în raportul său, că „poporul stă încă la dis
tanță de maghiarisare.11 Apelâză în fine la 
preoți, la învățători, la notari și la solgă- 
birăi, ca să îndemne pe popor la maghia
risarea numelor. A uitat Telkes să apeleze 
și la gendarml, căci ce mai sci, aoeștia cu 
baionetele mai cu suoces ar putâ forța la 
maghiarisarea numelor!

C Ei v & c a a* e.
In sensul legăturii oolegiale de d-to 

23 Iunie 1895, toți absolvenții facultății 
teologice din Blașitt, eventual Budapesta, 
se convooă la întâlnirea, ce va avâ loc în 
Blașifi la 18 Septemvrie st. n. 1900.

Cu tâtă dragostea se invită la acea 
întrunire și abiturienții dela gimnasiul su
perior din Blașiti de pe anul 1891, cărora 
la cerere, pe cale privată, li-se pot da ori
ce deslușiri în privința conveuirei oestio- 
nate. Pata up. (Koloss'):

Mill. Hodârnău, 
parocli gr. cat.

ULTIME SCHG.
Bucuresd, 26 August. D-l Teo- 

doroff, îu urma instrucțiilor primite 
dela Sofia, a făcut cunoscut d-lui 
ministru de esterne al României, 
dorința guvernului bulgar de-a aplana 
incidentul; l’a rugat însă în acelaș 
timp sA țină socotelă și de gr6ua 
situație, în care se află guvernul 
bulgar față cu puternica organisația 
a comitetului revoluționar. — Alâne, 
a cția dl Teodoroff, decă am lua 
măsuri contra lui Sarafoff, Bulgaria 
e în flăcări. Bulgaria oficială e pen

tru aplanarea conflictului. Noi vrem 
pace cu România. Mai târziu vom 
sci se distrugem pe Sarafoff.

Bucuresci, 26 August. Se anunță 
din Sofia, că Sarafoff vrea să cons- 
trîngă pe Românii din Sofia a de
clara, că nu li-s’au stors bani cu 
forța și cu amenințări de cătră co
mitetul macedonean.

Bulgarii prepară în Sofia un 
meeting de protestare contra Româ
niei. Faimele despre mobilisare par
țială în Bulgaria și despre armarea 
fortărețelor din Vidin, Sistov și Rus- 
ciuc, încă nu s’au confirmat.

1) 3 > ăi U S iSi.
Proverbe chinezesci. Soriitorul ger

man F. Heigl a publicat un interesant stu
diu cu privire la cultura și religia ohinesă. 
împreună ou studiul a publicat și o colec- 
țiune din proverbile cele mai usitate ale 
Chinesilor. Etă oâte-va din ele:

— Dâoă vrei, ca rudeniile să te iubâscă 
dă-le tot ce-țl cer pe credit și nicl-odată 
să nu pretinZi înapoiarea prețurilor.

— Cea mai bine încuiată este pârta, 
pe care o lași deschisă.

— Filosoful vorbesoe mai ou predi
lecția de cartea sa, âr măcelarul de por- 
oul său.

— Bijuteriile sunt ultimele obiecte, 
pe cari le cumpărăm, și cele dintâiîi pe 
cari le vindem.

— Dâoă oineva are minte multă, acâsta 
încă nu însâmnă, că e destul de isteț.

— Prețul prea rnarei bucurii, este du
rerea.

— Temnița Z^UB'D^P^ea 0 îuchisă 
și totuși este plină; biserica tâtă Zlua 0 
deschisă și totuși este goiă.

— Adese-orI e mai ușor a guverna 
un imperiu, decât o familiă.

— Dă afară din slujbă, dâoă poți, 
pe mandarin, dâr niol-odată să nu-1 insulți.

— De eștljsărac, nici dracul nu-țl vine 
în ajutor; însă dâcă te bolnăvescl, sute de 
inși sciu să-ți recomande medioină.

— Dâoă ai bani mulțl, găsesol rudenii 
de tot soiul și rangul, dâoă ai puțini, ni
meni nu-țl oere cumetria.

*
Prognosticuri pentru 1901. In 

fie care an apare pe aoest timp la Londra 
almanaohul unui bătrân astrolog, pe care 
orl-ce bun Engles, oare 6e respectă, se gră- 
besoe oa să 1 oumpere pentru a afla oeea- 
oe Dumnedeu reservă acestei lumi. Aoest 
almanach este al lui „papa“ Moore. Anul 
treout acest bătrân mag preZisese pentru 
1900 o seriă de mari răsbâie, asasinatul 
unui monarch și o fomete teribilă în Indii, 
preZiăerl, cari, din nenorocire, s’au realieat 
Este lesne de înțeles grija ou oare era aș
teptat almanaohul pe 1901.

Etă oe prevestesce „papa“ Moore, că 
are să se întâmple în anul viitor:

In Ianuarie, o agitațiă formidabilă în 
Francia. Republioa va avâ de îndurat un 
asalt teribil. In Februarie și Martie grave 
evenimente în Extremul-Orient și Indiile 
vor amenința cu răscolă. In Aprilie puțin 
liniște.

In Maifi, Irlanda va urma pilda Indii- 
lor, răsculându-se contra Angliei. In Iunie 
anarhiștii vor face să se vorbâscă din nou 
de dânșii și tînărul rege al Spaniei va face 
bine păZindu-se de dușmanii săi politiol. 
Iulie va fi luna oatastrofelor. Pe tot glo
bul bataolisme, nenorociri. Aoeia, oarl ar 
dori să călătorâscă, fao bine să rămână pe 
la casele lor. In August va fi relativ lini
ște. In Septemvrie fomete în Indii. In Oo- 
tomvrie, agitația Dervișilor. In Noemvrie, 
regatul Olandei va lua o atitudine diplo
matică primejdiâsă. Canoelariele europene 
vor avâ trebuință de toLă dibăcia, de tot 
sâugele rece pentru a evita un conflict. In 
Decemvrie, insurecțiunl, revolte și greve 
vor isbucni aprâpe pretutindenea. După 
cum se vede „papa“ Moore ne preZioe un 
an bogat în evenimonte tragice.

Proprietar: Dr. Aure! Mursș/anu. 
Redactor responsabil: Gregorio Mawr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din SSrașwv, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri literar® pentru popor.
„Caractere morale, esemplo și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acostă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

Jfilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 or. (francat fl. 1'60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popn. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, .'schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțl autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P, Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 or.
(cu posta 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu- 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Buticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,Ze carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonio 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re’eganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (-j- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvaniei,"legende de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș. Prețul 70 cr.

5 cr. porto).
„Preotul din NoienF, narațiune is

torică din văcul nostru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Pări/ntele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. -|- 3 cr.porto).

Poesii de V.R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, d’’ua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

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

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Consider aț tuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostrâ de loan Clinciu profe
sor în Bueuresol. Prețul 1 fl.,(—prt. 5 cr.)

„Amicul bunu, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
gi^să-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (-|- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de 80 cr. cu 50 or. 
(-j- 5 cr. porto)

Cugete și consider ațiunl din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 or.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(ou porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Hamei seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-|- 3 cr. prt.)

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

*

Din „Cura de apă"' ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăcut 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui sâ se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 6J0 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor boielor și povețelor de cari se trao- 
teză în op, în număr oam de 2200.

Nr. 457—1900.

Li cit ațiune
șî pertractare de oferte.

Pentru arendarea următârelor 
terenuri orășenesc! și anume:

1) Livadia de pășunat așa numită 
a măcelarilor de lângă valea Bârsei.

2) Marginea pădurei de sub ste
jerișul mare.

3) Marginea pădurei din stejerișul 
mic cu terenul din față de ierbă lângă 
cărămideria d-lui Fr. Kertsch. *

4) Terenul orășenesc lângă maga
zinul de lemne al orașului, pe dru
mul Sâmpetrului.

5) Terenul orășenesc din fața ma

gazinului de lemne, pe drumul Sâm
petrului.

6) Terenul orășenesc din jurul lo
cului de tir a militarilor pe timpul 
dela 1 Noemvre 1900 pănă la 31 Oc- 
tomvre 1912, se va ține în II Septemvr& 
1900 la 10 ore a. m. în oficiul econo
mic al orașului licitația și pertrac
tarea olertelor.

Condițiunile licitației și ofertelor 
se pot vedd la oficiul de economia 
orășenesc pănă în dlua pertractărei.

De-dre-ce terenurile se arendeză 
fie-care separat, și ofertele se se facă 
pentru fie-care teren separat.

Brașov, în 25 August 1900.

1065,2—8. Oficiul economic orășenesc.

CuarswS Ba bursa dânVsena.

Din 24 August 1900.
Renta ung. de aur 4%......................115.15
Renta de corone ung. 4%. . . • 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.25
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 98.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.40
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii . . . . . 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25
Renta de argint austr........................... 97.65
Renta de hârtie austr........................... 97.25
Renta de aur austr......................116.90
LosurI din 1860........................... 133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 657.50
NapoleondorI............................. 19.31
Mărci imperiale.............. 118.30
London vista...................... 242.25
Paris vista....................... 242.25
Rente de corone austr. 4°/o ■ • • 97.75
Note italiene.............................. 90.60

©isrsui piețeii Brașov.
Din 27 August 1900.

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

19.60 Vend.
18.80 Vend.
19.26 Vend.
11.24 Vend.

127.— Vend.
59.- Vend.
10.78 Vend. 

100.— Vend.

19.10
18.90
19.30
11.30

101.-

2

Q

Cje caută un practicant 
absolvent de clasa VI-a 

gimnasială, sub condițiuni 
forte favorabile pentru far
macia Domnului GUSTAW 
FLEISCHER în O-Radna 
comitat. Besztercze-Naszod.

' 1066,2—4.

sSF" „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul â 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. JL Ciur cu și 
la Eremîas Nepoții.

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe- 

ribre, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
1? Septeanvre se începe afi 3§-Sea an scolastic.

Vor fi primiți absolvenți ai școlei medie inferiore și civile, cari se 
înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Gei cu ca- 
lificație mai înferioră vor avă se frecquenteze o clasă pregătitore.

De-orece la tote academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acâstă clasă pregătitore pote trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se înoepe 
dela 1 Octomvre) pentru abituriențil școlelor medie sup., cari voesc să se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, sâu pentru academii (j;ură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot capela dela
,,3>ireSitionste.auae]leit4 in GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.
1023.8-8. J. BE UGER, director.

V-

Sg»

Muresianu
Brașov, Tergal Snalua Wr. 30.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele mai 
bune miiloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATTTTE.

FOI periodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE SUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWrâfȚUMS.

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. MUREȘIANU, Brașov.
IWMW

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciurî.

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Coil/vcptc, in Iota măvimea. 

nwi SmâL!, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREfURl-CURES și diverse 
BILETE DE ÎNMORMENTĂRI. 

se primesc în biuroul
g>

ANOCIURI 

(toserțimi și reclame) 

săra* a se adresa ssjhscHs®! 
ffldministratiunJ. in cașul pia-

feSâcăr' i unaai asausnciu mei m&aif 
sâ® odată se fac® scădemerat, 
cape cresce cm cât pufeiiacaB’ssa;- 
ae fac® mai de multe-orl.

Administr. «Gazetei Trans/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


