
BEDACȚIUNEA, 
distrați™ îi Tipografla. 
SXAȘOV, piața mar® Nr. 30.

Scrisori nefrancate nu 
to primesc. Manuscripte 
nu se retrimei.
’USERATE se primoBolE A0- 

EIE18TRAȚIU*E în Bratjov fi 
gjanătârels Birouri da anunoluFl:

2n Viona: H« Duksa Nachf. 
Mrx. Augonfold 4 Emerloh Leaner, 
Helnrloh SohaieSc. Rudolf Kosse. 
A. Oppelikt Nachf. Anton Oppelik. 
în Budapccta : A. V. Goldber- 
acr, Eleatein Barnat. In Ham
burg.* RSaroiyl & Llobmann.

PREȚUL IWSERȚIUHILOR : o se- 
aia garmond pe o colână 6 or.

— Publioari mai deee 5u.pa 
tarifă și învoială

RECLAME pe pagina a 8.a o 
Bariă 10 or. b6u 30 bani.

AStfTTL L^ZITI.

„gazeta“ iese în flgeare ți. 
Abonamente nentrn Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., po gâse lmu 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii do Dumineca 3 fi. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franoî, pe șâse 
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12 fl., pe 6 luni 6 fi., po trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 cr. 
v. a. sâu 15 banî. — Atât abo
namentele cât și ingerțiiunile 
aunt a se plăti înainte.
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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
învităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
3

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; 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 pdte face mai ușor 
prin mandate postate.

A dministrațiunea.

Limbele străine în șcâlă.
Nu ne îndoim, că mulți dintre 

aceia, cari au asistat la încheierea 
anului școlar, la esamenele dela 
scolele nostre confesionale, vă4©nd 
cum bieții elevi sunt torturați — 
începând deja dela prima clasă po
porală — cu învățarea limbei ma
ghiare și cu gramatica ei, se vor fi 
întrebat: cum se pâte, ca încă și 
astă*}!, după esperiență atât de în
delungată, să se mai comită față cu 
aceste fragede mlădițe marele păcat 
pedagogic de a-le constrînge la stu
diul unei limbi străine, când încă nu 
și-au câștigat noțiunile de lipsă în 
limba lor maternă?

Și sunt două-c|ecl de ani trecuți 
de când — cu tote protestările nostre 
și în contra tuturor prescrierilor 
sciinței pedagogice — a fost impus 
studiul limbei maghiare în șcâlele 
nâstre poporale. Nu s’a găsit nimeni 
în timpul acesta, care pe basă de 
date statistice să facă un studiu, în 
ce măsură este împiedecată și îngre
uiată instrucțiunea nâstră poporală 
prin acele măsuri, luate cu scopul de 
a pregăti maghiarisarea totală a 
șcâlelor de altă limbă.

Cei dela guvern urmăresc or- 
besce ținta lor, bună rea, și nu vor 
să scie... „ce grad mare de desvol- 
tare spirituală se cere, ca școlarul 
să pricâpă cât de puțin construc- 
țiunea unei limbi; nu vor să scie, 
că cu gramatica se tîmpesce creerul 
copilului, er inima lui se umple de amă
răciune și de disgust și față cu celelalte 
obiecte de învețăment“.

„. . .In ochii omului pricepător 
tesaurul de cuvinte, mlădierea și 
musica limbei este o probă despre 
capacitatea culturală a poporului; 
limba e productul fin, tainic și viu 
al desvoltării interiâre și esteriore a 
vieții poporului. Tocmai de aceea 
studiul gramatical al limbei causeză 
mare plăcere spiritelor aprofundate. 
Dâr tocmai de aceea copilul nu pâte 
înțelege absolut nimic din el. învă
țarea unai limbi din gramatică este o 

povară sub a căreia greutate corpul 
desvoltat se învertoșeză, âr corpul 
nedesvoltat al copilului îmbrâncesce11.

Pasagiele citate de mai sus nu 
le împrumutăm dela vre-ua peda
gog, care urăsce limba maghiară, ci 
dela vestitul ungur Nicolae
Bartha, care, când e nevoiă, scie să 
facă și pe pedagogul. Dintr’un arti- 
cul al său publicat cjilele acestea am 
tras de asta-dată învățătura, că în
vățarea unei limbi din gramatică -e 
perniciăsă pentru spiritul și desvol- 
tarea copilului. Și tot el ne spune, 
pe basa esperienței, că nu este om, 
care să potă c|ice, că a învățat vre-o 
limbă streină în limitele instrucțiu- 
nei școlare.

Așa sunt șoviniștii de calibrul 
amintitului cjiarist. Oând e vorba de 
progresul cultural al Românilor, Ger
manilor etc., alte sunt considerațiu- 
nile și alte sunt legile, cari deter
mină desvoltarea firescă a organis
mului limbelor. Când însă e vorba 
de a-se Introduce în șcâlele poporale 
din Budapesta Arași studiul limbei 
germane, care fusese eliminat, atunci 
Bartha îșl aduce aminte de marile 
precepte ale sciinței pedagogice.

Acâsta s’a întâmplat acum, când 
unul din scaunele școlare ale Buda
pestei a cerut se se propună și 
limba germană, fîind-că e folositâre 
și necesară. A produs mare turbu- 
rare hotărîrea amintitului scaun șco
lar. De-odată Bartha găsesce, că pre 
tutindeni în Budapeșta se vorbesce 
nemțesce: în casarme, în comptoare 
și prăvălii, și ce e mai mult, că 
limba de conversațiă în cele mai 
multe familii jidovesc! este cea ger
mană, și că toți copii de jidov vor
besc fluent nemțesce. Nu fără âre- 
care naivitate întrâbă, că, Evreii 
fiind odată Maghiari, de ce nu vor
besc în familiă unguresce și că fiind 
de rassa mosaică, de ce vorbesc toc
mai nemțesce?

Multe s’ar pute răspunde la aceste 
întrebări. Ajunge însă constatarea 
interesantă, că „evreimea maghiară11 
germaniseză sistematic Budapesta. 
Ea se bucură de drepturi, de liber
tate și egalitate, cum nu se bucură 
pâte nici chiar Maghiarii și totuși 
mai doresce, ca copii evrei să în
vețe și în școlă gramatica nem- 
țescă.

Așa ceva, firesce, trebue se cau- 
seze durere ori-cărei inimi șoviniste 
maghiare și numitul cjiarist îșl aduce 
aminte chiar de preceptele peda
gogiei.

înaltele precepte, ce le constată 
astfel, nu-1 împiedecă însă ca două 
c|ile mai târejiu să ridice pănă ’n 
ceriu cu laudele pe călugărițele dela 
ordul Sf. Francisc din Petroșeni, că 
sciu se-șl împlinescă la șcâla lor 
de-acolo misiunea de maghiarisare 
între naționalitățile streine și că în 
deosebi sciu „să crâscă Maghiari din 
copiii români11.

De ce gramatică se folosesc 
aceste călugărițe, cari peste acesta 
mai sunt și de origine bavareze, ca 
să facă astfel de minuni? Lăsăm 
să deslege Bartha și soți acesta 

enigmă. Pănă atunci însă le vom 
spune franc și lămurit, că cu vio
lența, inconsecuența și cu minciuna 
sc pot face de rîs și de ocară, der 
nu vor face stat național maghiar 
unitar cât va fi lumea și pământul.

Acesta este convingerea nâstră 
nestrămutată.

Românii bucovineni pentru cultura 
națională.

„Societatea pentru cultura și literatura 
română din Bucovinau, acostă soră bună 
a Asooiațiunei nostre, șl-a ținut adunarea 
generală în 24 Iulie. Foia poporală „Deș
teptarea" spune, oă membrii s’au grăbit 
a participa la acâstă adunare în număr 
neobicinuit de mare, fiind peste 80 de față.

A fost remarcabil discursul de deschi
dere rostit de d-1 consilier Dion. Dejan ca pre
ședinte al societății. D-sa făcu mai multe 
oonstatărl îmbucurătore, picând între altele:

„...Amintesc cu bucuriă multă, că în 
păturile luminate de-o învățătură mai înaltă 
ale națiunei nâstre se stăruesoe mult și 
cu un succes considerabil de a planta zelul 
pentru propășirea culturală a poporului 
nostru și prin unghiurile cele mai depărtate 
ale țărei.

„Cifrele statistice școlare din Buco
vina din anii din urmă adevereso faptul 
acesta, din oare putem oonohide în mod 
olar, oă înaintea poporului român din Bu- 
oovina a devenit astădl parola cțilei.

„Constat acâsta, domnilor, ou multă 
bucuriă, dâră și cu multă speranță în vii
torul mai demn al Românilor bucovineni!

„Ridicați odată la nivelul acesta al pro- 
pășirei culturale, se înțelege de sine, că ou 
orescerea aspirațiunilor culturale creso și 
reoerințele publicului român din Bucovina.

„La aprețiarea recerințelor acestora 
îmi veți concede, domnilor, oumcă prodata 
societății nâstre a devenit în present ou 
mult mai mare ca pănă acuma — atât de 
mare, că organisarea nostră cea de pănă 
acuma nu mai ajunge a corăspunde pe de
plin scopului sooietății nâstre.

„Trebue așa-dâră să ne reorganisăm, tre
bue să ținem cont de reoerințele timpului, 
trebue să ne strîngero tâte puterile indi
viduale, și să punem cu toții umăr la umăr 
la lucru..,.11

După aceștea, d-1 oav. Dejan desfășură 
însu-șl un plan al său, după care orede, că 
s’ar pută face amintitareorganisare. Anume 
insistă pentru despărțirea biroului societății în 
secții, anume: secția I școlară, II literară, 
III economică și IV administrativă. „Prin 
acâsta", dise, „peroul aotivității nâstre se 
va lărgi de sine. Pe de-oparte se va pută 
introduce în biuroul societății regularitatea 
cea mai scrupulâsă în tratarea afacerilor, 
âr pe de altă parte ne va fi posibil a cu
prinde în cercul activității sooietății nâstre 
oulturale întrâga țâră, așa ca Bă-care loc, 
unde se mișcă numai o suflare românâscă, 
să fie representat între membrii societății. 
In felul aoesta se va pută lărgi în fie-oare 
oomună în mod mai intensiv cultura ro- 
mânâscă, dâr tot-odată și mijlâcele mate
riale ale sooietății pentru înaintarea sco
pului propus"...

Ideile date de d-1 președinte, se vede, 
au produs mare animațiă între membri, 
căci s’au năsout discuții, cari au decurs 
atât de viu, încât adunarea a durat pănă la 
11 âre din nâpte. Intre hotărîrile aduse, 

mai importantă este hotăârrea de a înființa 
o casă națională, pentru toți Românii din 
Bucovina, oare „să fiă potrivită pentru con
centrarea tuturor societăților române din 
Cernăuți și demnă pentru representarea 
causei române în fața lumii“.

Pertractările pentru realisarea acestui 
oonclus s’au și început, fiind încă de pe 
acum convocată o adunare generală estra- 
ordinară pe 12 Iulie st. n. a căreia ordine 
de (fi este „cumpărarea unei case națio
nale". E vorba, ca sooietatea să oumpere 
hotelul Weis, oe se află lângă magistrat, 
în mijlocul Cernăuților, pe piața principală.

In adunarea, de care vorbim, s’a re
constituit și comitetul, și anume astfel:

Dintre oei aleși de mai înainte au 
rămas în comitet următorii domni: cons. 
Dion. oav. de Bejan, president, d-1 Dr. 
Alex. Hormuzachi vice-president, ăpoi d-nii: 
Grigori Balan, Dr. Vas. Gaina, Dr. Ianou 
Balmoș, Dr. Floria Lupul, loan Procopo- 
viol și Const. PopovicI — membri în co
mitet. Pe lângă aceștia au fost aleși ur
mătorii domni: Atan. Predie, Dr. Emilian 
Voiuțchi, Dr. Teodor Tarnavsehi, Emilian 
Isopescul, Gavril Telâgă, Lazar Vicol, Dr. 
Const. Hostiuo, Dr. Eudoxiu ProoopovicI 
și Radu Sbiera.

Nou alesul comitet e îndatorit a se 
organisa în seoții (despărțituri) deosebite. 
Una economică administrativă, alta școlară 
și a treia literară.

*

Ne buourăm mult, oă frații noștri bu
covineni au luat acâstă promițătâre por
nire, oare tinde la răspândirea culturei 
nâstre naționale în massele poporului. Se 
soie, că „Sooietatea pentru oultura și li
teratura română" a lor o produs și pănă 
acum frumâse resultate. Una dintre ope
rele ei e și Internatul de băețl români din 
Cernăuți, în oare se ocrotesc sute de copii, 
va urma pâte înourend proiectata „Casă 
națională11 ; dâr și mai mare ne va fi bu
curia, oând frații bucovineni vor isbuti 
a-șl pută vedâ ridicată casa cea viă na
țională, adecă massele poporului, căci aces
tea sunt depositarul adevărat al Românis
mului în Bucovina, tocmai așa oa și la noi 
și de țărănime trebue să ne'interesăm în 
primul loc.

Cununia din Reichstadt.
Dumineoă s’a săvârșit în capela cas

telului din Reichstadt, cununia arohidu- 
celui Francisc Ferdinand cu oontesa Sofia 
Chotek. A fost o serbare cât se pâte de 
simplă, fără de nici o ceremonia și pompă es- 
teriâră.NicI decorați, nici toaletestrălucitâre, 
nici nimio, oe ar fi tradat, că un moșteni
tor de tron conduce la altar pe fiitârea sa 
soțiă. In cea mai mare liniște s’a petrecut 
totul; glasuri de tunuri nu s’au autfit, nici 
miile de âmenl ourioșl nu s’au adunat să 
vadă serbarea cununiei aceluia, care odi- 
niâră va avă, pâte, să-și pună pe cap co- 
râna de împărat.

Au participat la actul cununiei: ar- 
chiducesa Maria Teresia, principele Lâwen- 
steiu, oontele Thun Jaroslaw, archiducesele 
Elisabeta și Annunziata, contele Carol Cho
tek și încă câte-va persâne înrudite cu 
mirii.

Cătră amiatjl mirii și mica asistență 
s’au dus în capela castelului. înainte mer
gea archiduoele mire cu mamă-sa archidu- 
cesa Maria Teresia ; lor le urmau surorile 
archiducelui, Maria Annunziata și Elisabeta, 
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apoi mirâsa, care purta haină de atlas albă 
decorată ou flori de mirt. De-adrâpta mi
resei mergea unchiul ei și martorul cunu
niei, principele ereditar Lowenstein; de-a 
stânga capul familiei Chotek, contele Carol 
Chotek. Apoi urmau rudele mai de-aprope 
ale miresei.

Actul religios al cununiei l’a săvâr
șit preotul Hikisch din Reichstadt ou aju
torul pater-ilor capucini Andreii! și Flo
rian. Preotul oununător a accentuat îutr’o 
vorbire simplă și mișoătâre însemnătatea 
momentului, care realisâză cea mai fierbinte 
dorință a mirilor și-i unesce cu legătură 
indisolubilă. Cuvântul du l’au esprimat atât 
mirele, cât și mirâsa cu glas înalt, încât s’a 
putut audi în biserica întrâgă, apoi au 
schimbat inele, adânc mișcațl amândoi. 
Preotul cjise : „Fiă inelele aoestea vecinie 
martore ale fericirii D-Vâstră neturburate, 
Acâsta este dorinț* a milione de inimi".

După săvârșirea rituală a cununiei și 
după-oe mirii cu însoțitorii lor au părăsit 
biserica, s’a dat un mic dejun. Mama arohi- 
ducelui Franoisc Ferdinand a salutat noua 
păreche oăsătorită prin un întreit „7joc7<“, 
repetat de toți cei de față și după oare o 
musioă militară a cântat imnul casei îm
părătesei.

Fericita păreche a plecat apoi la cas
telul din Konopist.

Evenimentele în China.
Din China au sosit în urmă soiri forte 

grave. Acum nu mai încape nici o îndoială, 
că ambasadorul german Ketteler a fost omo- 
rît și sortea celorlalți ambasadori încă 
atârnă dela bunul plao al rebelilor.

Etă telegramele cu data de 1 Iulie:
Londra, 1 Iulie. Agenției „ Reuter" 

i-se anunță din Shanghai'. Consulul engles 
din Cifu telegrafeză, oă ambasadorul german 
din Pelting a fost omorît in 18 Iunie de tru
pele indigene. Trei ambasade au fost încă 
neatinse în 23 Iunie. Consulul american 
declară, că o telegramă a lui Jui Iunglu cu 
data de 26 Iunie spune, că oeilalțl amba
sadori erau neatinși în diminâța acelei (jile, 
dâr situația lor era desperată. Junglu se în
doia, dâoă ambasadorii vor pută să se mai 
susțină timp de 24 ore, fiind-că el și îrn- 
părătâsa numai pot să-i apere.

Roma, 1 Inlie. Agenția „Ștefani", a- 
nunță : Comandantul oorăbiei italiene „Elba" 
telegrafâză cu data de 30 Iunie din Taku: 
Soiri sosite din Peking spun, că tdte edifi
ciile ambasadelor — afară de ale ambasade
lor englesă, franoesă și germană — au fost 
incendiate și oorpul diplomatic s’a rufugiat 
la ambasada englesă.

Berlin, 1 Iulie. [Agenția „Wolff" 
anunță: Din Taku se telegrafâză cu data 
de 28 Iunie, oă după-oe în 17 diminâța 
oaDonierele au făcut să amuțâscă tunurile 
Chinese din forturi, fortul dela nord-vest a 
fost ocupat cu asalt de trupele unite 
(300 japonesl, 150 ruși, 200 germani și 
300 englesl), sub conduoerea căpitanului de 
marină Pohl, după o resistență îndârjită. 
Couducătorul japonesilor a căcjut; afară de 
acâsta trupele internaționale au avut mari 
pierderi în morțl și răniți.

Petersburg, 1 Iulie. Agenția tele
grafică rusâsoă anunță: După scirl oficiale 
sosite din China, poporațiunea chinesă s’a 
pus, în mai multe loourl, sub scut ru
sesc, fiind-că nu simpatisâză cu răscâla Bo
xerilor. Din Asia orientală se mai anunță, 
că răsoâla Boxerilor începe a scădâ și acjl 
se restrînge mai ales la provincia Peoili.

*
Soirea despre uciderea ambasadorului 

german a produs mare sensațiă și amără
ciune la Berlin. Opinia publică germană 
este, oa Germania dimpreună cu Rusia și 
Francia să mârgă mână îu mână în modul 
cel mai energio contra Chinei. La orl-ce 
mijlooe și-ar lua refugiu puterile numai în
cape îndoială, oă uciderea ambasadorului 
german insâmnă un punct forte maroabil 
în desfășurarea viitârelor evenimente pe 
teatrul conflictelor din China.
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Intorcerea Regelui în Bucurescl. 
M. S. Regele Carol dimpreună ou A. S. R. 
Principele moștenitor au plecat Sâmbătă 
după amâdl din Sigmaringen și au sosit 
în BucnrescI erl la 11 âre a. m. Atât Re
gele, eât și Prinoipele moștenitor erau îm- 
brăoațl în civil și în doliu. La gară au 
fost întâmpinați de M. S. Regina și de A.
S. R. Principesa Maria. Deși dorința Re
gelui a fost să nu i-se facă nici o primire 
la întârcere, erau de față la sosire miniștri, 
demnitarii curții, vicarul metropoliei eto.

Ministrul de comerciu în Brașov. 
In turneul seu, oe’l face prin orașele din 
Transilvania, ministrul de comercitt reg. 
uDg. Alexandru Begedus va sosi mâne cu 
trenul de după amâdl dela Sepsi-Sz.-Geor- 
giu, din Săouime, în orașul nostru, unde 
va fi primit în mod festiv, conform pro
gramului stabilit. Ministrul va desoinde în 
loouința d-lui fișpan, unde va primi depu- 
tațiunile din oraș și comitat. După pri
mirea aoestora va visita oficiul postai, apoi 
espesiția industrială arangiată în ondrea sa 
în casa orășenâsoă din strada „Hirsoher" 
(Podul Bătușilor), turnătoria de fer și de 
metal a lui Hans Scliiel, școla de stat spe
cialistă de industria de lemn și de petră, 
fabrica de postav a lui Scherg, fabrica de 
petroleu și fabrica de candite. Sâra la 8 
ore va fi banchet în sala Redutei.

Oficeri români în Cliina. Doi tineri 
ofițeri români vor pleca cailele acestea în 
China, unde în cașul când situațiunea nu 
s’ar limpeeji și Europa ar fi silită să înă
bușe răscola Boxerilor, ei vor lua parte la 
răsboiîl. Acești doi tineri oficeri sunt d-nii 
locotenențl Tăut și Gavrilescu din marina 
militară și-și fac aoum stagiul de studii în 
marina austriaoă. Ei au obținut autorisarea 
ministerului de răsboiii pentru a merge în 
China pe bordul a două înorucișătore aus- 
triaoe. pilele acestea tinerii ofițeri români 
se vor îmbarca la Pola unul pe încruci- 
șătorul „Mana Teresa*, er altul pe un alt 
încrucișător, care n’a fost încă desemnat 
și vor pleca în China.

Avis. D 1 Dr. Liviu Micșa, când, de 
adv. în Deeș, a depus în 15 Iunie a. c. la 
tabla regâseă din Mureș-Oșorheiti oensura 
de advooat cu succes eminent, în urma că
reia a deschis cancelaria advooațială în 
Deeș.

Micul salvator de viață, La scăl- 
dile din Oona Sibiiului — serie „Tribuna“ 
de Marți, — ieri după amâdl era să se 
înece un ofițer. Dintre mulțimea de âmenl, 
cari erau parte în apă, parte pe malul la
cului, nu s’a aflat nici unul curagios, care 
să mârgă în ajutor soldatului, afară de 
băiatul Konoza (de vre-o 13—14 ani), care 
înotând spre el, ântâiQ l’a înconjurat ou 
înotai studiind oum și de unde să-l prindă, 
ca să pâtă eși ou el afară. L’a luat apoi 
între pioiâre și înotând pe spate, l’a scos 
la mal. E de remarcat, că băiatul înainte 
de a înhăța pe nenorocitul i-a dat ordin 
strașnio să nu se apuce ou manile de el 
(ca să nu-i facă greutăți de înotat), ci să 
stea mulcom așa cum îl va ținâ el de peste 
mijloo între piciore. Curagiosul băiat a fost 
viu aclamat din partea publicului.

Lupi îndl'ăsnețî. Intr’una din nop
țile trecute o haită de lupi flămencjl au dat 
năvală peste o oiurdă de vite, oe păsoeau 
în pădurea din G’rizbav. Animalele alergară 
speriate, și se împrăsoiară fugind dinaiutea 
lupilor. In urma sgomotului produs, păs
torii au alergat asupra fiarelor și le-au 
huiduit. Din norocire numai un juncan a 
oăcjut jertfă „visitei" lupilor.

Mesuii contra ciumei. In urma in- 
formațiunilor primite, s’a declarat suspeotă 
de ciumă tâtă câsta Mării negre, începând 
dela Constantinopol pănă la frontiera Bul
gariei și a dispus ca tâte bastimentele oe 
vor sosi pe țărmurul român de pe aoea 
costă să fiă îndreptate spre Sulina și su
puse acolo unei carantine de cjece <jile- 
Guvernul bulgar a înființat de-asemenea 
carantine la frontiera Bulgariei din spre 

Turcia. De altă parte s’a oomunicat în 
mod oficial serviciului român sanitar, că 
s’au constatat cașuri de ciumă la Trebi- 
zonda.

Din trecutul pressei francese. Cor- 
nely, redactorul cjiarului parisian ^Figaro* 
a publicat o carte interesantă despre is- 
torioul pressei francese. După datele lui 
Comely, erau în 1789 în Franoia cu totul 
250 cj’are- De atunci pănă la 1800 în fiă- 
eare an au apărut oâte 100 diare nouă, 
așa că pe timpul consulatului numărul 
(jiarelor frauoese era de 1350. Sub dom
nia consulatului însă numărul (jiarel°r 
oe apăreau în Paris s’a redus la 13. 
Un decret cu data de 11 Noemvre 1811 
n’a permis deoât apariția a 4 diare în 
Paris. Ele erau: „Moniten", „Le Journal 
de d’Empire" (adi „Debats"), „La Gazette 
de France11 și „Journal de Paris11. De odată 
cu reîntârcerea Bourbonilor s’au înființat 
25 (jiare nouă și în 1819 numărul fiarelor, 
oe apăreau în Paris era de 150. De atunci 
pănă adi diarele s’a sporit mereu. Acjl apar 
în Francia 6736 cjiare, în Paris 2685, dintre 
cari 142 cotidiane.

Nou atentat anarchist la Madrid. 
In nâptea de 18 Iunie 2 indivicjl, oarl se 
crede că sunt anarchiștl spanioli, au stropit 
cu petroleu piedestalul de lemn al statuei 
lui Canovas de pe aleea de lângă podul 
Alexandru și apoi i-au dat foc. Sărind 
guarflii au stins incendiul.

Marele incendiu din New-York. 
„New-York Herald11, ediția parisiană, dă 
amănunte despre groznicul incendiu is- 
bucnit la docurile din New-York. Se crede, 
oă incendiul a fost produs dela explosia 
recipientului de acid carbonic. Vântul sufla 
cu mare putere, așa eă focul s’a propagat 
ou o iuțâlă inspaimentătâre. Pontoanele 
erau literalmente pline de lume ce se du
sese să salute pe cei ce pleoau. Fârte mulțl 
din aoeșfl ârnenl au fost în imposibilitate 
de a fugi. Au perit acolo vre-o 80 de per
sons. Totalul victimelor e de două sute. 
S’au petrecut ou acea ocasie scene sălbatice 
și altele eroioe. Trei piroscafe au fost dis
truse și alte multe au suferit pagube. Per- 
derile sunt de 10 milione.

Societatea „Inocenții! M. Clain“.
Din raportul comitetului societății 

„Inocențiu Micu Clain11 a teologilor din 
Blașiil, ce ni-a sosit erl, reproduoem ur- 
mătorele date:

După o introducere, în care se vor- 
besoe de marea importanță a soiinței și 
oulturei pentru omenime și în deosebi pen
tru preoțimea chiămată a povățui poporul, 
urmâză arătarea activității societății, care în 
cursul anului a ținut 10 ședințe. Una din
tre acestea a fost ședință festivă arangiată 
în Novembre auul trecut cu ocasiunea în- 
trunirei sinodului arohidiecesan. Ședința a 
avut un succes fârte frumos, fiind onorată 
și cu presența In. P. S. Sale Metropolitului, 
apoi a tuturor fruntașilor din B’așiii și a 
multor membri sinodali din Archidiecesă. 
Pentru anul administrativ 1900—1901 a fost 
ales nou comitet din următorii membrii: 
Petru Sântoma tel. an. III președinte, Se
ver loan Frățilă an. II #vice-președinte; 
Iacob C. Domșa an. III secretar, Vaier Vero 
an. II cassar, Traian German an. I oon- 
trolor, Carol Ignat an. II archivar, Nic. 
Ticaciu an. I bibliotecar. Locul de notar a 
rămas a se completa în Ootomvre dintre 
fiitorii teologi de an. I,

Biblioteca societății s’a sporit în cur
sul anului cu 108 opuri și constă la finea 
anului din 2281 opuri, piare a avut sooie- 
tatea 17.

Având societatea mari spese cu tipă
rirea opului „Tragedia Calvarului11, averea 
ei în bani s’a redus dela 2449 cor. la 540 
cor. și 44 b. Dispune însă de anumite obli
gațiuni și pretensiunî, astfel că averea totală 
se socotesce cu 2170 cor. 55 b.

Din cărțile editate de societate mai 
sunt disponsibile și se pot procura: „Epis
tole cătră un preot ti.năr partea I și II fie
care cu câte 75 cr. „Tragedia Calvarului 
1 fl.; „Pregătire la morte" 80 er.; „Duhul 
muscălesc" 10 cr.

Cine sunt Boxerii?
Multe s’au soris și pănă acum despre 

Boxeri, dâr istoricul ce-1 faoe Eugen Wolff 
îu „Berliner Tagblait* despre seota Boxeri
lor ni-se pare oel mai interesant din câte 
s’au publicat pănă acum. Eugen Wolff este 
unul din aoei Germani, care prin studiile, 
ce le-a făcut ani îndelungați prin Asia- 
Orientală, a introdus așa politica
chinesă a Germaniei. Articulii soriși de el 
au atras adese-orl atențiunea puterilor cu- 
ceritore și faptul închirierii de porturi Chi
nese este a-se atribui în mare parte stu
diilor importante, ce le-a publicat la tim
pul său. Etă oe cțice acest bărbat despre 
Boxeri :

— Intemeiătorul sectei este Yu-Sen, 
care pe timpul răsboiului japoneso-chines 
era guvernator în Tsou-Tsou-Fu (Șantung 
de sud-ost) Yu-Sen a întemeiat seota acâsta 
cu scopul esclusiv de-a ținâ departe pe Ja
ponesl de Șantung, după-oe Japonesii ocu
paseră atunci Vej-Haj-Vej și voiau să stră
bată spre Vej-Shen. Scopul întemeiării a 
fost așa-dâr patriotic.

După răsboiul japoneso-chines secta 
Boxerilor șl-a pus ca țîntă scutirea popora- 
țiunei paclnioe din provinoiă contra atacu
rilor tâlharilor, fiind-că bandele de tâlhari 
se sporiseră fârte mult în Tsou-Tsou-Fu.

Deja de sute de ani Tsou-Tsou-Fu era 
punct de mânecare al răscolelor. O lumină 
caracteristică varsă asupra stărilor de-aoolo 
împrejurarea, că pe când la înoeputul ani
lor 80 s’a înființat o misiune germană în 
Șantung și misionarii germani ceruseră o 
parte din teritoriu pentru scopurile misiu- 
nei dela episcopul italian de-acolo, acesta 
a răspuns, că le oedâză chiar tâte trei gu
vernamentale, dâr aoolo nu vor afla nici 
un creștin. In acest teritoriu n’a cutezat 
adecă să pătrundă vre-un misionar, din ur- 
mătorele cause:

1) Tsou-Tsou-Fu este patul cald al 
tuturor bandelor de tâlhari și rebeli. Pe 
timpul împăratului Kuang-Su s’au înființat 
acolo câte-va comunități creștine, însă Eu
ropean n’a îndrăsnit să mergă acolo, ca să 
învețe ori boteze. Numai învățători indi
geni puteau să săvârșâsoă problemele 
aoestea.

2) Yen-Tsou-Fu este locul nasoerii 
Sfântului (în China nu este permis a-se pro
nunța numele lui Kung-Fu, sâu al lui Con
fucius), unde el șl-a publicat mai intâitî 
dogmele și unde a funcționat ca primul 
ministru al Domnului său. Din Yen-Tsou-Fu 
a răsărit mai întâii! lumina în lume, looul 
acesta este așa-dâr sfânt, unde European nu 
e lăsat să pășâscă. Dâcă se află une-orl câte 
un cutezător, care să străbată pe acest te
ritoriu, plătesoe ou viața îndrăsnâla lui.

Așa stau lucrurile pe la înoeputul ani
lor 80.

Afară de aoâsta secta a avut dela în
ceput și colorit politio, care era îndreptat 
în contra dinastiei, pentru a isgoni- adecă 
dinastia Mandsu de origine mongolă și a-’d 
înlocui ou dinastiă ohinesă. Tot seota acâsta 
a uois la timpul său pe doi misionari ger
mani, în urma căreia Germanii au ocupat 
în Noemvre 1897 Kiautsau.

Chinesii întâmpinară ou multă amă- 
răoiune ocupațiunea acâsta. Guvernul chi
nes a dat ordin organelor sale, să evite 
orl-ce cioonire. Groza a domnit cam 6—7 
luni. La finea anului 1898 însă seota a re
luat ârășl lupta contra străinilor. Nu peste 
mult întemeietorul sectei, Yu-Sen, oare era 
omul de înoredere al împărătesei, fu numit 
guvernor în Șantung, adeoă vice rege. Nu
mirea acâsta a avut influință electrisătâre 
asupra funcționarilor chinesl, cari și-au 
schimbat de grabă purtarea față de Eu
ropeni.

Cel dintâiî! lucru al lui Yu-Sen a fost 
de-a reorganisa o trupă de reservă oivilă. 
Scopul unic al acestei procederl a fost agi
tarea poporului pentru isgonirea străinilor. 
Dâr Yu-Sen nu s’a mulțumit ou atâta nu
mai, oi a provocat seota, să persecute pe 
Chinesii creștini, fiind-că sunt trădători, 
cari s’au aliat ou Europenii în contra Chi
nei. Secta nu voia să esecute ordinul con
tra compatrioților săi, după care Yu-Sen 
ohemâ sectele din provinciile vecine, ca 
să-i împlinâsoă dorințele.
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Problema diplomației ar fi fost să în- 
trevină și să câră depărtarea lui Yu-Seu. 
Intrelăsarea ei s’a răsbunat amar, oăcl în 
1899 secta a pustiit mai tote olădirile mi
siunilor. Răsoola a trecut din sudul în nor
dul Șantungului, unde Boxerii au săvârșit 
lucruri și mai mart. Abia atunol au între- 
venit ambasadorii din Peking, urmând în
dată rechemarea lui Yu-Sen. Răsoâla însă 
n’a încetat cu acâsta, ba a trecut și în pro
vinciile vecine, rebelii având de soop de-a 
întră în Peking și prin ataoarea străinilor a 
face imposibilă posiția dinastiei Mandsu...

Producțiunl și petreceri.
Inteligența română din Orlat invită la 

produoțiunea musioală - declamatoriei îm
preunată eu dans ce se va arangia cu oon- 
oursul unui grup de pedagogi din Semi- 
nariul „Andreian" Joi în 12 Iulie n. o. 
(SS. A. Petru și Pavel) în sala cea mare 
dela hotelul „Zum alten Hitsch41.

Intrarea de personă: loc I. 1 oor. 60 
b., loo II. 1 cor, 20 b., loc III. 80 b. Ve
nitul curat e destinat pentru înființarea 
unei biblioteci poporale în Orlat.

Program: 1. „Sara“ de Abt. 2.a) „Foie 
verde da trifoifi“, Z») „Fosta-i lele41 de T. Popo
vic!. 3. „Legendă41 de Dulfu, declamațiune. 4. 
„Hora Sinai41, de Ventura. 5. Marșul cân
tăreților11, de Porumbesou. 6. „Țiganul la 
malu, de T. Speranță, declamațiune. 7. a) 
„Inzadar alerg pământul11, de G. Dima. b) 
„Tocă popă“ ***. 8. „Pentru-ce am rămas 
flăcău bătrân11, monolog de A. Pop. 7. 
„Cisla11, operetă comică cu soli de O. G. 
Porumbescu. După producțiune dans.

*
Inteligența română din Porumb acul- 

inferior învită la ooncertul, oe-1 va arangia 
în 29 Iunie st. v. (la sf. Petru) ou ooa- 
siunea adunării gen. oonstituante a bănoii 
„Porumbăceana11 cu concursul unui grup 
de tineri din seminariul „Andreian® în ho
telul lui loan Stoichiță. Venitul curat e 
destinat pentru scopuri filantropice. Inoe- 
putul la 7'/2 dre sera. Intrarea de personă: 
loc I. 50 or., loo II. 30 or., familia 1 fl.

Program: 1. „Sfânt“ de G. Dima. 2. 
„In pădure11 de T. D. Flondor. „Noua oă- 
lugăriță11. 3) „Inzadar alerg pământul11 de 
G. Dima. 4. „Cântecul Marinarilor11 de T. 
de Flondor. 5. „Sai Române11 de T. Cerne.
6. „Foiă verde de trifoih11, „Tot ți-atn 4,8U< 
de T. Popoviol. 7. „Toca11. 8. „Tmnul Unirii11 
C. P. arm. de T. Popoviol. După concert 
ctirmâză dans.

*
In Vasas-Sântiona se va arangia o pe- 

treoere de vară în favorul bisericei gr. cat. 
la 22 Iulie n. c. în arena grădinei paro- 
chiale, eventual sub scut sigur. Intrarea: 
de persână 2 cor., în familiă 1’60 b. Inoe- 
putul la 5 6re p. m.

Pentru comitet: luliu Dragoș pre
ședinte, Nic. Kabdebâ seoretar, loan Che- 
restesiu eassar, Nic Tino controlor.

Suprasolvirile se vor chita în cjiare. 
Pentru mâncări și beuturl corăspumjătâre 
,pe lângă taxă moderată se va îngriji co
mitetul arangiator. Comitetul va fi ou mul- 
țămită, dâcă cei invitați vor chema pe pre- 
rtinii și cunoscuții lor.

Gutenberg.
— Schiță biografică. —

Hans Gensfleisch de Sulgelock dis și 
■Gutenberg, inventatorul imprimeriei, s’a năs- 
out la Maieuța cătră anul 1400 dintr’o fa
milie de patricianl. Numele de GWen&err/, 
sub oare e cunoscut, e numele mamei sale.

In anul 1420 isbncnind turburărl la 
Maiența, cu ocasia intrării solemne a îm
păratului Frideric III, Gutenberg fu nevoit 
■să se esileze și se crede, că s’a stabilit la 
Strassburg. OrI-oum ar fi, acte autentice 
constată presența sa în Bcest oraș la 1434.

Doi ani în urmă el înființa împreună 
cu AndreiQ Dritzehen, Hans Rifife și An
dreii! Heilmann, o sooietate pentru esploa- 
tarea procedetirilor secrete inventate de el 
și prin cari se vede în chip vădit tipogra
fia născândă.

In 1439 el avu cu asociații săi un 
proces, ale cărui acte sud! păstrate Ja 
Strassburg și a căror autenticitate a fost iu 
mod victorios demonstrată de d-1 Leon La- 
brode, acestea sunt primele dooumente cu
noscute relativ la arta tiparului.

In aceste documente, dirijate într’un 
mod vag, cari par’ a avă de scop să as
cundă de ochii publioului seoretul inventa
torului, e vorba de plumb, de utensilii, de 
presă, etc. Ele au fost comentate în mii de 
feluri: dâr oeea-ce resultă incontestabil e, 
că presa aplicată la imprimarea tipogra
fică a fost inventată la Strassburg de Gu
tenberg.

In mijlocul conjecturilor diverse, carl 
au luat nasoere din insuficiența documen
telor, e imposibil a determina, dâcă încer
cările făoute în Strassburg s’au mărginit la 
primele elemente, la gravarea pe planșe de 
lemn mobile, și chiar la a turna într’o ma- 
trioe caractere metalice.

Gutenberg a rămas în Strassburg pănă 
la 1444, epocă în care figurâză înoă în re
gistrele de imposite. Probabil că el șl-a 
continuat înoercările, dâr nu se găsesoe 
nici o mărturie autentică. Pe la 1446 s’a 
reîntors în Maiența.

Oheltuelile considerabile pe cari le 
făcuse cu tote încercările sale îi nimiciseră 
întrâga sa avere personală. El se asocia cu 
Ioan Fust (1450) pentru esploatarea admi
rabilei invenții și-l puse în cunoscință cu 
resultatele obținute pănă aci.

Fust dete sumele necesare, dâr im
puse mai târfliu ud al treilea asociat, Schaef
fer și luâ astfel de garanții, încât putu în 
1455 să rupă asociațiunea, pretindend dela 
Gutenberg înapoiarea sumelor date. Aoesta 
fiind în imposibilitate de a satisface pe 
creditorul său, a fost nevoit să dee aprâpe 
tot materialul tipografic lucrat pănă aoi. 
(1455).

Cea mai mare nesiguranță domnesce 
asupra procedurilor întrebuințate de tovă
rășia Gutenberg și Fust, cum și asupra 
produselor eșite din presele lor. Se crede 
cu tote acestea, că ei au tipărit pe planșe 
de lemn fixe un vocabular numit Catholicon 
și un Donatus minus, că în urmă au între
buințat caractere mobile metalice, proce- 
deurl cari fură la urmă perfecționate de 
Schaeffer.

Acesta din urmă și Fust conservară 
atelierul și continuară a lucra împreună. 
Gutenberg la rîndul său, înființa o nouă 
tipografie în același oraș, unde a imprimat 
faimdsa Biblie de 36 de linii, începută după 
unii la Strassburg.

întunericul, care înfășoră aoâstă epocă 
a istoriei tiparului, este mai întunecatÎDCă 
de precauțiunile luate de inventator și aso ■ 
ciații săi de a ascunde procedeurile lor, fiă 
pentru a-șl face operile să trâcă drept rna- 
nuscriso, fiă pentru a înlătura concurența.

Gutenberg a creat nouă nesiguranța 
viitorilor săi istorici nepunându-șl numele 
pe nici una din cărțile sale; se crede după 
tradițiă, că acâsta ar fi făcut'o din causă, 
că fiind nobil, nu se putea ocupa cu afaceri 
industriale.

Ultimii săi ani se scurseră obsourl în 
mijlocul muncei de tipograf și a lipsei de 
bani. In 1465 Adolf de Nassau îl numi gen
tilom al curței sale și-i făcu o,mică pen
siune. El muri în anul 1468. Etă aprâpe 1 
tot ce istoria ni-a transmis asupra creato
rului unei arte, care a reînoit fața lumii.

O reputa'țiune strălucită, un nume în
tru cât-va legendar, câte-va fapte nesigure, 
tradiția luptelor și suferințelor, ale căror 
detalii sunt necunoscute: âtă singurele 
amintiri, oarl rămân din minunatul genii!, 
care a dat literilor fecunditatea vieții, gân
dirii instrumentul său, și spiritului modern 
civilisației, semnul, prin care va învinge în- 
tunerecul și barbaria.

„OrI-care ar fi, — cjice Vallet și Viri- 
ville, — „partea pe care istoria trebue s’o 
facă aoestui geniu, interesul însuși al glo
riei sule cere să se caute și să se fixeze, 
cu oea mai mare dreptate, limita și întin
derea meritului său, cum și a desooperirei 
sale. Rubruquis și Marco Polo, încă din se
colul XIII, văduseră în Asia produsele im
primeriei tabelare și putură să le facă cu
noscute creștinilor prin povestirile călăto
riilor lor".

„După mărturisirea sinologilor noștri 
cei mai creditați, Chiuesii inventară între 
anii 960—1020 ai erei nostre procedeul, 
(încă și astădl usitat printre noi) de fabri- 
cațiune a cărților de joc, în care se recu- 
nâsce originea lor orientală. Documente 
autentice de natură diversă, contimporane 
regelui Franciei Carol VI, atestă, că pe 
acea vreme, aceste cărți, răspândite îu di
verse oentre ale Europei, se fabricau deja 
în Europa, prin imitarea modelelor lor exo
tice41.

„La Veneția, în ț.erile de jos, mai 
ales la Bruges, Harlem și Anvers și în pe- 
riâda de timp, care proceda lui Gutenberg, 
esista, sub numele de stampatort de Italia, 
oum și prenters seu printers de Flandra, o 
întrâgă industria, complexă și importantă, 
care s’a numit îu urmă dominoterie. Monu
mentele acestei industrii se conservă, prin
tre bogățiile analoge,'în marile depourl 
literare...“.

„Ast-fel deci creștinătatea cunoscea 
practica imprimeriei înainte de Gutenberg, 
chiar pentru confecționarea cărților. Dâr 
aceste diverse produse estrem de grosolane, 
nu se obțineau decât eu ajutorul planșelor 
de lemn gravate. Pentru fîă-care pagină 
era nevoiă de o p’aușă. Corecturile erau 
aprope imposibile. Fie-care planșă nu putea 
servi, decât esclusiv numai pentru tirajul 
pagiDei gravate11.

„Un pas imens rămâDea de făcut, oare 
constituia, el singur, o nouă invențiune: 
anume sistemul literelor mobile metalice, său 
tipografia, adevărata imprimeria a civilisa
ției moderne. Acest pas Gutenberg, ajutat 
de esemplul progreselor anteriore, îl săvîrși 
singur și îl săvîrși pe de’a întregul41.

încercările făcute de concurenții ne
leali (mai cu sâmă Fust și Schaeffer) de-a 
răpi inventatorului gloria sa, au fost reluate 
de o sută de ori în urmă, dâr înzadar.

Critica s’a purtat cum se ouvine cu 
tesele pasionate, inspirate de vanitatea na
țională seu de dragostea paradoxului, și 
sciința, după tradițiune și recunoscința po- 
pârelor, a consacrat definitiv marele nume 
al artistului din Maiența ca pe acela al 
părintelui tipografiei.

In anul 1839 Maiența a ridicat lui 
Gutenberg o statuă, operă a marelui sta
tuar suedez Torwaldsen; anul următor, 
Strassburg inaugura o altă statue a lui Gu
tenberg, datorită daltei lui David d’Angers 
reprodusă în curtea imprimeriei naționale 
din Paris și popularisată prin forte multe 
gravuri.

Literatură.
O scriere de mare valore pentru isto

ria nâstră nuțională a apărut tocmai acum 
la Blașiu sub titlul: „Din Istoria Români
lor. Episcopul loan Inocențiu Clain 
(1728—1751) de Dr. Augustin Bunea, ca
nonic metropolitan11. Opul conține 422 pag. 
format mare 8° și costă numai 2 fl. (cu 
posta franco 2 fl. 15 or.) pentru străinătate 
5 Lei plus porto.

In prefață autorul spune, că acâstă 
carte a scris’o nu numai pe urma operilor 
și documentelor publicate, ci și pe basa 
unui mare număr de documente inedite din 
archivele din Blașiu, Oradea-mare, Alba- 
Iulia, Sibiiu, Budapeșta și Viena. Ou aju
torul acestora autorul a putut rectifica o 
mulțime de greșeli strecurate în publica- 
țiunile anteriore, a umplâ multe lacune și 
a de'svăli importante evenimente și intere
sante lucruri. — Opul e împărțit în 18 
oapitole și conține :

Vacanța scaunului episcopesc după 
mortea episcopului Giurgiu; Numirea epis
copului Clain; Strămutarea reședinței la 
Blașih, înființarea mănăstirii, șoâlelor și bi
sericei catedrale; Clain pentru drepturile 
bisericei și națiunei române sub Carol VI; 
Clain pentru drepturile bisericei și națiunii 
române sub domnirea M. Teresiei ; Apăra
rea comunelor și privaților din partea epis
copului Clain;' Români devenițl nobili prin 
stăruința episoopului Clain ; Starea Unirei 
sub ep. Clain; Starea bisericei sub epis. 
Clain; Clain și părinții IesuițI; Căderea ep. 
Clain și fuga lui la Roma; Primele trata
tive pentru reîntâroerea Iui Clain din 
Roma; Turburărl religionare; VisitațiuDea 
dieoesei prin episcopul Muncaoiului; Nouă 
pertractări în eestiunea episcopului și tur
burărl interne în biserică; Nouă revoltă 
în contra Unirii; Abflicerea episcopului 
Clain; Ultimii ani și mormântul lui Clain. 
— Urmâză îd fine un adaus ou 7 docu
mente prețiâse.

Atragem atențiunea Românilor iubi
tori de istoria și soiințe asupra aoestei 
scrieri valorose.

*

In legătură cu' „Predicele pentru Du
mineci și Sărbători11, de Dr. Em. Elefterenos 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionalc șifunebrale?, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunl (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-oră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani, trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu® din Brașov.

ULTIME SC1KL
Londra, 2 Iulie. Din Shangha-i 

se telegrafâză lui „Daily Express11, 
că ambasadorul german Kettler a fost 
omorît când mergea calare pe strada 
ambasadelor. Cadavrul lui â fost mă
celărit formal de soldații chinesi. Mai 
târefiu a fost incendiate 7 ambasade. Nu
meroși servitori indigeni dela ambasade 
au fost uciși și trupurile lor aruncate 
între flăcări.

Londra, 2 Iulie. Soirile sosite din 
China sunt forte neliniștitâre. Se 
pote crede, că și ambasada austro- 
ungară a fost prădată și incendiată. 
Edificiul ambasadei englese e împre
surat. Preoții francesl din Nanking 
au făcut cunoscut, că din 30 Iunie 
măcelărirea străinilor în Peking continuă 
într'una.

„Times11 anunță din Shanghai, 
că funcționarii chinesi au primit un 
ordin al principelui Tulan, în care 
sunt provocațl se isgonăscă pe străini 
și să-i măcelărăscă. In Peking și jur 
decurge o luptă mare.

Kiel, 2 Iulie. Eri au plecat 1300 
soldați în China.

Londra, 2 Iulie. Vice-regele din 
Nanking a trimis următorea tele
gramă generalului Julu : „Situația e 
desperată. Cer ajutor grabnic. Tru
pele streine în număr de 20—40,000 
vor întră cât de curend în Peking. 
Nu voiu pute se resist mai mult de patru 
$Ze“. — Dela Juang-Si-Kaj a sosit 
următdrea scire: „Trupele străine au 
învins trupele Chinese în Tien-Cin și 
Europenii vor întră încurend în Pe
king11.

Londra, 3 Iulie. Lui „Daily Te
legraf11 i-se anunță din Shanghai: 
Prințul chines Tuan a arestat pe împă
ratul și pe împărătesa văduvă și a usur- 
pat cea mai înaltă putere în stat.

O S 3'] at S ii
O recepțiune la împărătesa Chinei. 

Fiica ambasadorului rus din Peking a luat 
parte în Februarie a. c. la o recepțiune, 
ce văduva împărătâsă a Chinei a arangia- 
t’o pe sâma damelor europene din societa
tea mai înaltă. împărătesa s’a interesatviu 
despre raporturile familiare ale damelor 
europene și despre emanciparea femeii. Cu 
ocasia acâsta împărătâsa a 4,s: „Femeile 
din China sunt legate prin tot felul de pre- 
judiții și relații economice, dâr și aici re
forma este numai o cestiune de timp. Fe
meia chinesă este acjl sclavă; la vârsta de 
8 ani trebue să torcă, âr mai târejiu să 
câsă. Multe fete îșl câștigă în vârsta acâsta 
traiul dikiio și-și adună zestrea. In multe 
familii sărace femeia trebue să câștige băr
batului totul. La noi femeia ave drăptul, 
de a rivalisa cu bărbatul; dâr orl-oe pri
vilegia e partea celui din urmă“. — După 
o representațiă teatrală, âspeții au fost con
duși la mese bogate, apoi au mers ârășl îna
intea împărătesei, care aoum ședea pe tron. 
„Sunt femeiă bătrână — flise ea — și nu
mai după oâte-va oesurl voii! isprăvi ou 
lucrul meu flilnio. D-V6stră trebue să mă 
considerați ca pe o soră și acest inel să 
fiă semnul, că tote aparținem unei mari 
familii. Sper, că asta nu va fi o vorbă gâlă, 
fiind-că toți avem unul și același scop : a 
face lumea mai fericită și mai înțeldptă. Și 
eu am ale mele și cu tote că sunt bătrână 
sper să mai pot lucra mult. Mă bucur din 
inimă, că v’am cunoscut și sper, că vă voii! 
vedâ mai de multe-orl la mine. Chiar de nu 
ne-am vedâ curend, să nu credeți, că v’am 
uitat; — o împărătâsă chinesă are grozav 
de mult lucru și împărătâsa Chinei trebue 
să lucreze ca cea din urmă femeiă. Mult 
timp îmi voit! reaminti diua acâsta®.

Proprietar: Or. Ăure! bfursșianu.

Redactor responsabil: Sregoriu Ma/or.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 138.—1900.

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 2 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/o......................115.75
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 119.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 99.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 158.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr........................... 97.50
Renta de hârtie austr........................... 97.30

Nr. 8260 - 1900.

Renta de aur austr...................... 115.95
Losuri din 1860..........................  134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.44
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689.—
NapoleondorI............................. 19.29
Mărci imperiale...................118.55
London vista........................ 242.25
Paris vista.................................. 96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene.............................. 90.90

Cursul pieței Brașov.

Din 3 Iulie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.

19.18 Vend.
18.80 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend.

19.22
19.—
19.26
11.40

Ruble Rusesci Cump. 127.— Vend.
Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcesc! Cump. 10.72 Vend.

In puterea decisului luat de re- 
presentanța comunală la 13 Iunie a. 
c. rugăm pe toți concetățenii, cari 
au de închiriat, pentru străini Io 
cuinte de vară mobilate provecjute și 
cu așternut și serviciu, se anunțe 
acesta la biroul comitetului pentru 
streini.

In aretare se se spună pe cât 
tîmp și cu ce preț doresc a da lo
cuința în chiriă.

Brașov, în 25 Iunie 1900.

81_y, 'Magistratul orășfaesc.

KJÎCa±a^CaAa±a±a±a^:a^Ca^ 

Se caută un Silvicultor, 
posedând cunoscințe speciale, diplo
ma unei școle de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A se adresa în Bucuresci’, Calea- 
Victoriei Nr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 6-10,988.
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Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

a

Tren 
de 

peradn. 

ToZ^

Tren I

accel.

Societatea FOLIES-BERGERES, 
dm 24 persone

(bărbați și femei) de primul rang în tbte specialitățile ar
tistice, va deschide adi, lilarli ân 3 Bafiie n. 
8a 9 ore sera printr’o

Mare representație de gală
pe locul dinaintea Porții Vămii.

Prețul locurilor: Loc numerotat: 1 cor. 60 b.; locul 1 
1 cor. 20 b.; locul II 80 bani; locul III 50 bani; 1 ic de 
stat 30 bani. — Militarii dela sergent-major în jos, în lo
cul de stat 20 bani; în locul III 30 bani; er în celelalte lo
curi prețul de jumătate.

Deschiderea cassei la î ore sera.
La representații este angajată musica regim, inf. nr. 50.

Bilete se pot cumpăra rj i I n i c la cassă dela 11 — I oră d. a.
Atragem atențiunea on. public, că societatea nostră 

artiști aleși de primul rang, mai depar- 
acoperită,

constă numai din 
te, că arena este 
ploie.

De cercetare numerbsă

IliEnic se dau mari 
in serbători câte

așa că publicul este scutit de

să rbgă 
cu distinsă stimă :

representații. Dumineca și 
d®u6 representații.

XXXXXXXXXX»XXXXXXXXX4XXXXXXXX|igș

XXXXXXXXXXXXi

XZEersxxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I ^aiu 1900.

Budapesta — Predeal — Bucuresci Copșa-Bnâcă — Sifoiin— Avrig —
Tren 

mixt.

Tren 
de 

peradn. aooel-

Tren Tren 
de

Tren 

mixt peradn.

Tren

accel.

Tren 

accel.

Tren 
de 

peradn.

8.30
11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.31
7.16
8.06
8 33.
8.50
9.07

10.14
10.44'
10.56
11.03
11.12
11.34
11.52
12.24
12.53

1.02
1.14
1.45
2.01
2.16
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5 35
6.13
6.43
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

11.55

10.-
6 50
8.46

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.60
tr. prs.

4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32

O
5» e>

CD

o
n C
EL

H 
c
B

Pi

5.10
8.00
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13' 
7.04

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

"608
7.54
8.32
9.09
9.40

10.25

5.45
9.27

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

2.10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

pi.

sos.l
pl. i

Viena . . .
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev . . .
Bratea . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

80S.
A

7.16
4.36

6 40
7.30
8.00

10.05 
sinaia

Țr. ace.

f p
<Z>

>I
o. ~-r.• —
"D
CDQ.
CD

TL45

o*

5’
&

o 
O 
ct-

5.55
6.11
6.27
7.26 

7.
7

8.16
8.32
8.37

sos. (
pl. fpi.

Y
90S.
pl.

Clușiu .
Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiudra .
Vințul de 
Aiud

8118

12.28
12.29

9.04)
9.051

1.05
1.07

4.16

) P1
|SO8.

7.11
6.21
5.26
4.51
3.25
5-41 
4.01 
3.00

<"■
2.54 
5.02 
3.40

11.—
12.26

1.11
8.05

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

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
9.10

pl.

I

Teiuș
Crăciun el

Bi*^îimg]i. Târnavei)
Blașiu . . .

. Micăsasa . .

î

sos.
pi. i 

i 
sos.

(pl.
Isos.

1 50
7.10 

T^2 
12.54 
11.04
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 

LI .12 
A.r«d 
~8?Î8

8.08 
Maria- 
Rodna 
“TsO

7.28 
Pisoi 
~ 6.05

5.45

■ M « «o 
nS £ o.. CD £Q

3 d- '
§ J =

m h
3.33

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

3.18

2.52
|2.51

8.23
8.06
8.00
7.36
7 34

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișdra . 
Hașfalău , 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Ap8ța . .
Feldiora
Brașov . . 
Timiș . .
Predeal 
Bucuresci .

A

ipl. 
isos.

I
pl-

ca
<L
P
(D 
a

e "
5 .
O

oii

o 
c/j- 
oă

s»

-cri efi
O

u ®

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58
TJ7
5.11

11 1J

10.26
10.14
9.36
9.12
5.40

7.08
6 66
6 60
6.37
6 15

6.20
6.20

”3^25
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
3.88
3.02
2.36
2 21
2.20
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

”5D0
4.( 5
3.32
7.50

tr. prs.

~2?2T
3.50
4.12

tr. mxt.

4.33
5.23
6.15
8.34

tr. dpr.

~4~43
6.36
7.04

■2«S

tr. prs.

LL30
12.58
1.20

tr.mixt

2.-
2 54
3.59
6.35

7.52
8.18

CÎ <D 
ă ■=a

o5.a

Tren mixt și de pers.
4.— ș 9.061 4.25
5.01 110.29 1 5.39
6 57 £12.48 7.19
7.55 L 1.55 Bald
8.47 i 3.02 6.35
9.24 g 3.52 Circ

10.14 i 4.55 Marfa *

7.
8.i
9.

tr. prs. tr. mixt tr.dprt.

pf Copșa mică . sos- 6.25 9.32 3.25
Ocna . . . 5.07 ■8.08 1.50

sos. 1 I pl. 4.40 7.41 1.21
Sibiiu . . . ț 03 ospi. J 1 sos. A 7.33 OJ 

ca
Tălmaciu mare . . 1 6 45 3 2
Avrig . . . 1 6.01

isos. Făgăraș . . pl. 3.32 5 ”■

3.29
3.—

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelie . .
St. Mihaiu de câmpie
Lechința...................
Ș.-Măghiâruș . . .
Bistrița...................

6

tren do pcrsdn.

12.35
11.01
10.30
tr.mixt

" Bb7
8 04
7.15
4.25

Tr. mirrt și de pers.

6.49
5.52
4.10

Numai
Marț.6,
Viner , 
Dumin 
circulă

7.30
6.35
4.54
3.44
2.48
2.05
1.16

•£. Sâmb- 
•g circulă 
1*1
â
S3

•a 
s

JZi

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

Cucerdea — 4>șoi*heiw — Degla.-săsesc.
1.40 8.10 3.16 9.00 pl. Cucerdea . . 80S. 6 7.42 2.38 8.30
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . a 6.59 1.55 7.37
3.29 9.40 4.44 10.30 Oipău . . • 6.24 1.19 6.51
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS. )

pl. / Oșorhei
f pl. 5.30 .12.25 5.43

4.50 10.42 5.45 • l sos. 8,36 . 5.04
6 19 12.16 7.14 ¥ sos. Regh.-săs.. . pl. b 7.15 3^30

G h I r i ș — T u r <1 a

7 33
7.55

10 50 6.- 10.23 Ghiriș 5.05 7.— 3.20
11.12 6-27 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00

S ib ii u — Cisn ădi e.

®ighiș®ra-T-Od®r86eiM-secnesc.

5.30 2.15 8.25 ol. Sibiiu s. 7.10 3.55 10.9
5.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42 9.56
6.06 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21 9.35

Tren mixtTren mi>t
3 22
3.54
6.20

11.10
11.40

1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

il
Tren mixt

S ep s i - S t. - Georg — <Jiuc-Gyiines — (Palanca.)
Tren mixt

5.19 8.50 3 15 .brașov ........ 8.25 1.51 6.48
4.58 2 27 Cezdi- Oșorheiii.................... 8.53 6 50
7.10 11.05 4.57 F Sepsi-Sângeorgiu .... 6.30 12.05 4.31
7.54 11 57 5 41 Mai naș.................................. 5.48 11.24 3.47
814 12 22 6.01 Băile Malnaș......................... 5.36 11.12 3.35
8 57 1.09 6 43 9 Băile Tușnad........................ 4.53 10.30 2.48
9.18 1.32 7.08 Tușnad .................................. 4.36 10 14 2 31

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda ......................... 3.20 8 56 1.08
1 35 5 57 SOS. Ciuc-Gyimeș......................... pl. 5.40 9.50

*) Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor, sunt a se cet.i de sus în jos;
arată cu s'gna directs, încătrăuînsemnâză orele de nopte. — Semnul <■

Brasov —Cernești 
8.35 5.W= 9.15 Brașov 7.27 1.326 8.1 
9.57 6.12 10.07 Râșnov 12.41 7.-

10.28 6.43 10.38 Zernești a.oo 12.05} 7.'â

9.12
8.52

D ej - D i str i ț a
9.50 7 24 Bej. . 6.48

10.49 8.30 Beelean 5.58
12.50 9.56 Bistrița 4.29|

3. '&
2.25

12.55

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33

1.37

12.31
11.23
10.39

9.30
9.15
7:54

5.32
4.54
3.-

C I ti s i ii - 2 ă 1 a u.*
7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

4.38
5.25

Clușiu . . .
Ț Apahida . . £
I Gherla ... I
V Dej ... 1

Zelau . . .

5.45
5.26
3.42 

. 3.57 
(3.42 
10.45

9.29
9.07
7.38
7.03

6.41
7.07

Alba-IulSe — Zlatna.
4 37
7.28

9.40
12.25

4 36
7.47

Alba-Iulia 
Zlatna

7 21 11.01 6 16
5.- 8.22 3 50

Tîmâsora — M .-!£<»<! na-ILijppa.
3.20
7 08

9.05
12.43

3.15
6 37|

Tiinișora . 
M.-Rodna

750 1.0E 7 20|
3 324.00 951

Drasov — Chezdi-Oșorheiu

sos.

Brașovfl . • sos. 
Prejineră . .

pl.

| Sepsi S. Georg. | 
V Covasna . . “

C.-Oșorheia . pl.

{
10.04
9.34
8.47

c

8.25
7.55
7.04
6 49

1.51
1.21

12.30
12.15

6.48
6.10
5.0>-
4.51

' .Q
^4 T-l 5.37 11.01 3.16

d .
r<*D P.

4.58 10,.22 2.27

cele însemnate în drepta de jos în 
merg" trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


