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Frecările între Unguri.
S’ar pâre, că domnesce mare 

liniște în Țhra ungurhscă, mai ales 
după-ce dieta de mult și-a luat va
canta. In adevăr înse numai fisio- 
nomia esterioră a terii pare liniștită ; 
în interior însă fierb și clocotesc ne- 
multămirile de tot felul.

Nu vom vorbi astărfi de nemul- 
tămirile din sînul naționalităților. 
Acestea sunt prea bine cunoscute și 
cu totă silinfa, ce și-o dă pressa ofi- 
cibsă ungurăscă, de-a înfățișa situa- 
tiunea pentru nationalitati într’o lu
mină nouă mai favorabilă și mai prie- 
tinbsă causei lor, nici un om cu
minte nu se lasă a fi sedus de fra- 
sele ei, ci se tine reservat pănă ce 
va vede fapte, fiind tot-odată pre
gătit, că așteptarea lui va fi za
darnică.

Voipi să vorbim însă de nemul- 
tămirile și de fierberea din sînul 
Maghiarilor, care în filele acestea 
caniculare a atins un mare grad. 
Frecările de partid și politice merg 
mereu mână ’n mână cu frecările 
confesionale, și la aceste din urmă 
contribue în mod forte însemnat 
esistenfa partidei poporale catolice 
și mișcarea ei energică în totă țâra, 
care nasce pentru celelalte partide 
peticului, de-a fi frustrate la viito- 
rele alegeri dietale de multe man
date în favorul celor din partida po
porală. Se tem îndeosebi liberalii de 
lățirea partidei poporale și dejafoile 
lor dau avisul, că iată cu mișcările 
acestei partide nu se pote trece la 
ordinea cfilei cu o politică de strut. 
Cu tote astea fracțiunea estremă șo- 
vinistă Banffy învinuesce mereu gu
vernul Szell, că pe sub mână pac- 
tâză cu partida poporală.

Dovada cea mai bătetore la 
ochi despre gradul cel mare al ani- 
mositătilor confesionale dintre Ma
ghiari, ni-o dă cașul cu sărbarea 
jubileului de 900 ani a bisericei ca
tolice în Ungaria. Asupra modului 
cum să se facă acăsta serbare s’au 
iscat în publicistica maghiară disen
siuni și divergente de natură a pro
duce un conflict mare între catolici 
și protestant!. O parte a oposițiunei 
a început , atacurile contra guver
nului, publicând o ordonanță pretinsă 
apocrifă în afacerea amintitului ju
bileu. Ordonanța s’a rectificat, der 
agitațiunea n’a încetat, criticându-se 
mai ales atitudinea ministrului pre
ședinte Szell în cestiunea partici
pării guvernului la serbări.

Serbările capitale se vor ținâ 
la 15 August în Strigoniu. Partida 
poporală a cerut, ca jubileul bise- 
ricei catolice să fiă declarat de săr- 
bătore a terii întregi. De altă parte 
protestanfii maghiari s’au declarat 
în contra ori-cărei participări a gu
vernului la serbări, fiind-că acestea 
privesc numai biserica catolică. Ca 
să scape din acăstă dilemă și se în
lăture, fiă un conflict între protes
tant! și catolici, său între guvern și 
catolici, ministru-președinte Szell s’a 
hotărît a interveni în personă pe 
lângă primatele Vaszary, ca se sta- 
bilescă un arangeament pacinic. De 

aceea, însoțit de secretarul său de 
stat, a tăcut prim atei ui o visită Ia 
Balaton -Fured. Aici s’au înțeles 
ambii asupra formei, în care va lua 
parte guvernul la jubileu. Se asi
gură, că au convenit asupra punc
telor principale, după care Majes- 
tatea Sa se fiă representat printr’un 
membru al casei domnitore, er gu
vernul se fiă representat prin toți 
miniștrii la festivitățile din Strigoniu.

Caracteristic este, că de altă 
parte Szell a adresat un ordin re
servat cătră tof! fișpanii, în care îi 
avisâză, să nu se decoreze edificiile 
publice, lipsite de caracter confesio
nal, din incidentul jubileului catolic, 
împrejurarea acesta o esploatăză or
ganul lui Banffy cu prisos contra 
ministrului președinte, pe cuvânt, că 
este inconsecuent și că în loc să facă 
din jubileu o serbare națională, l’a 
lăsat pe mâna partidelor catolice 
reacționare.

Mai mult decât visita lui Szell 
la primatele, supără însă pe cei din 
grupul. Banffy visita lui Horanszky 
la Szell în Ratot. Acest fruntaș al 
fostei partide naționale s’a dus acolo 
cu cuget de a întări organisația par
tidei liberale, și se crede, că resul- 
tatul va fi intrarea în ministeriu a 
unui representant din fostul partid 
national, ca astfel se se documen
teze și înafară contopirea acestuia 
cu liberalii.

Așa stau lucrurile în tabăra ma
ghiară. Animositătile și încordarea 
dintre partide cresce, și în primul 
plan pășesc interesele personale de 
partid și confesionale.

Maghiarii așa-dâr au destul de 
lucru cu aplanarea conflictelor din 
sînul lor. De unde ar mai lua timp 
și disposifiă să se mai încheie „pac- 
tur!“ și cu naționalitățile?

Prigonirea tricolorului român.
Din Hunedora i-se oomunică „Tribu

nei1* o sentință, ce a adua’o căpitanul oră
șenesc de-acolo, preoedându-i o ascultare a 
acusaților și martorilor în cestiunea purtării 
colorilor nostre naționale ou ocasia primirei, 
ce s’a făcut d-lui și dâmnei Franoiso 
Hossu-Longin și tinerilor universitari ro
mâni, cari s’au fost reîntors dela procesul 
din Brad.

Erau aousațl următorii: d-na Elena 
Pop Hossu-Longin, d-1 Francisc Hossu-Lon
gin din Deva; I. Scurtu, din ClușiU, Ales. 
Dima, jun., Nic. Maorea, Const. Dima, 
Albert Șuster, Simeon Cisteianu, George 
Popp, Daniil Bicsa și Nicolae Popescu din 
Hunedora. Ca apărător figura d-1 Dr. Aurel 
Vlad. La interogatoriu toți acusații au re- 
cunosout, că au purtat cocarde naționale pe 
piept, afară de doi funcționari dela magis
trat, d. G. Popp și S. Cisteianu.

După ascultarea martorilor, cari au 
răspuns cam la fel, evasiv, a luat cuvân
tul apărătorul, care în termini energici a 
protestat contra urmărirei și a arătat cât de 
nebasată și nedrâptă este acâstă urmărire. 
S’a apărat și d-1 Francisc Hossu-Longin, care 
fu întrerupt, pa motiv, că nu vorbesce un- 
guresce.

Căpitanul orașului n’a oomunicat sen
tința imediat, ci numai în 20 Iulie. Au fost 
pedepsiți: Const. Dima cu 15 (file închisore 

și 200 cordne amendă Francisc Hossu-Lon
gin, Ales. Dima, I. Scurtu, Daniil Bicsa, 
Nic. Popescu, A. Șuster, N. Macrea la câte 
5 dile închisdre și câte 50 corone amendă. 
D-na Elena Hossu-Longin, și d-nii Sim. 
Ctâfâhinu și George Pop au fost absolvați. 
Apărătorul acusaților a apelat sentența.

E lucru ciudat, că pe când — cum 
se scie — la Deva se constată și se decre- 
teză, că purtarea și folosirea colorilor ro- 
mânescl nu constitue un fapt punibil, pe 
atunci poliția din Huneddra vine și pe- 
depsesce acest fapt. Minunați omeni sunt 
slușbașii „patrioțl1* dela administrația un- 
gurâscă! Ei se cred mai oompetențl și mai 
chemați de-a judeca, ce e punibil și ce nu, 
decât un for judecătoresc, provooându-se 
la ordinațiunea ministerială din 1885, dată 
în cestiunea folosirei colorilor străine, care 
însă nu se păte aplica în cașul de față, 
vorba fiind aici nu de embleme și stindarde 
streine, ci de nisce simple cocarde.

Der să așteptăm resultatul apela- 
țiunei.

Discurs de deschidere
a adunării generale a „Societății pentru fond, de 

teatru român" în 9 (22) Iulie 1900, ținut de președ. 
Iosif Vulcan.

— Fine. —

NicăirI, în elementul românesc, senti
mentul acesta nu s’a ivit cu mai multă tă- 
riă, deoât aici în Transilvania, vatra unde 
a”.- descăleoat legiunelă romane, obârșia 
nemului românesc.

Munții aceștia, ou întuneooșii lor co
dri, au fost adăpostul tainelor sufletesol ale 
poporului nostru. Frâmătul pădurilor i-a 
ascuns durerea adeucă, clocotul păraelor 
i-a înecat dorul neînfrânt, cântecul pri- 
veghetdrei i-a plâns în nopți cu lună visul 
inimei; doina din șecjătorl îi tîlcuia dra
gostea nemărginită; dansul flăcăilor și al 
fetelor pe pajiștea verde arăta veselia lui; 
âr când s’apropia primejdia, suna tulnicul 
din munte ’n munte, pier4ându-se ’n zarea 
depărtării. .. Și atunci toți apucau arma, 
să-și apere vatra. Huiduit, nedreptățit, des- 
moștenit, —- Românul nicl-odată nu-șl pă- 
răsia munții, nu-și lua lumea ’n cap, cău- 
tându-șl aiurea un traiîi mai ușor; el pre- 
feria să mănânce pânea amărăciunii, dâr 
să rămână în țâra sa, căol dorul de glia 
pământului, din care s’a născut, nu l’alăsat 
să pleoe, căci nicl-odată desnădejdea nu 
l’a outropit, căci totdâuna a fost idealist.

Curentul Eminesou, care a stîrnit valuri 
de pesimism în literatura nostră modernă, 
a produs, prin nepriceperea și exagerarea 
imitatorilor, o pornire atât de posomorită, 
încât însu-șl cel mai eminent elev al lui, 
Alesandru Vlahuță, s’a crecjut dator, oa 
paznicul, care în vremuri de primejdiă 
trage clopotul într’o dungă, a-șl lua lira și 
a esclama:
Unde ni-s entusiaștii, visătorii, trubadurii, 
Se ne cânte rostul lumii și splendorile naturii ? 
Unde ni-s sămănătorii generoselor cuvinte, 
Magii ocrotiți de stele, mergătorii înainte. 
Sub credințele sfărmate și sub pravilile șterse, 
Îngropând vechia durere, cu-al lor cântec să re- 

[verse.
Peste inimile ndstre mângâiere și iubire, — 
Și cuventul lor profetic, inspirata lor privire, 
Valurile de ’ntuneric despicându-le în două, 
Splendidă ’naintea nostră să ne-arate-o lume nouă!

Și glasul poetului n’a răsunat în pus
tiu. Entusiastul, visătorul, trubadurul dorit, 
s’a ivit. El a răsărit din pământul Transil
vaniei. E fiiul poporului nostru. Este George 
Coșbuc, care cu lira sa ne cântă rostul 

lumii, splendorile naturii, îngropând vechia 
durere, revarsă peste inimele ndstre mân
gâiere și iubire, despicând în două valurile 
de ’ntuueric, ne-arată o splendidă lume 
nouă.

Ce frumos este tabloul, care ni-se des
chide vederii! Un aer de primăvară ne îm- 
presoră ou drag, par’ că respirăm mirosul 
florilor de câmp, par’ că aurfim doinele de 
dragoste și chiuiturile vesele, par’ că ve
dem călușerii jucându-șl dansul vitejeso și 
flăcăii ou fetele îngânând Ardeleana. T6te 
ne spun, că viața e frumosă și că este mare 
bucuriă a trăi. In mijlocul acestor plăceri, 
ne simțim atât de bine, atât de fericiți. 
Asta e vatra nostră. Aici suntem acasă. E 
cuibul idealismului.

Da, suntem idealiști, căci idealismul 
e aerul, care ne hrănesce; boldul, care ne 
cresce ; brațul, care ne dă putere și ele
mentul, care ne clădesce viitorul.

Suntem idealiști, oăcl idealismul e ca- 
teohismul, care ne învață încheieturile cre
dinței românescl, ne luminâză calea onorei 
naționale și ne spune, că suntem datori a 
stărui din tdte puterile, a jertfi tot, chiar 
și viața, pentru ridicarea nâmului nostru.

Suntem idealiști, căci idealismul for- 
mâză caracterele neclintite, cari nicl-odată 
nu șovăese, cari prefer să mdră, decât să-și 
închine fruntea în fața amenințării său în 
a interesului personal.

Suntem idealiști, căci idealismul ne 
presintă modelul adevăratului om de va- 
16re, care lucrâză numai să-și facă datoria, 
să-și mulțumescă consoiința, fără să râv- 
nâsoă la popularitate și fără să mârgă a-șl 
incassa — dela cei neprioepuțl — aplausele.

Suntem idealiști, căol idealismul și 
ondrea sunt frate și soră. Legătura lor de 
sânge îi face să se iubescă într’atâta, încât 
unul fără altul nici nu se pote întipui. Etă 
și cuvântul pentru care un adevărat idea
list nu pdte fi, decât om cinstit.

Suntem idealiști, căci idealismul e ta- 
lismul, oare ne-a mântuit ca prin minune 
și care ne va ocroti cu aceeași putere și 
în viitor, dâcă vom ține la veohia oredință, 
că limba ni-i viața, că numai pănă atunoia 
vom fi Români, pănă când vom avă limba 
ndstră !

Suntem idealiști, căci suntem Români. 
A fi Român însemnâză a fi idealist. Idea
lismul e partea constitutivă a ființei ndstre.

Suntem idealiști și lăsăm idealismul 
nostru, oa un paladiu din moșl-strămoșl, 
urmașilor, cari ne vor înlocui pdte ou mai 
mari pregătiri, dâr nu cu mai multă însuflețire 
și nu cu mai multă râvnă de munoă—conju- 
rându-i să-l păzdscă și să-l transmită gene
rațiilor următore.

Suntem idealiști și vom fi de-apururl. 
Idealismul nostru nu va înceta nicl-odată, 
câtă vreme în acești munți și ’n aceste văi 
va mai bate o inimă românâscă. De geaba 
se va încumeta orl-cine să-l nădușdscă, n’are 
să isbutdsoă. Totdâuna și pretutindeni va 
eși la ivdlă, prin graiul nostru, prin musica 
nostră, prin obiceiurile ndstre, prin neclin
tita voință a ndstră de-a fi, de-a trăi, de-a 
înainta și de-a ne lua locul potrivit în rân
durile poporelor culte.

Și nu va peri din noi idealismul, pănă 
când inima va soi să iubâseă și „la fântâna 
cu isvoru se va ’ntâlni „dor cu dor ;u pănă 
când doina de jale o să-și verse durerea 
pentru dragostea pierdută, oa plângerea 
vântului pribeag asupra florilor ofilite; 
pănă când desișul codrilor ne va îmbăta 
sufletul cu tainele unor plăceri asounse ; 
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pănă când eooul munților ne va ademeni 
cu dorul de libertate; până când fluerul 
tânguios al ciobanului ne va fura somnul 
dulce; până când povestașul ne va încălzi 
sufletul, vorbindu-ne de fețî-frumoșî, oarl 
s’au bătut cu bălaurl; până când lăutarii 
ne vor cânta balade vitejescl, despre ai 
noștri, cari au bătut pe dușmani; pănă 
când vom aut}! chiotul vesel al dansatori
lor cu fețe aprinse de fericire, a căror pi- 
ciore abia ating pământul, âr sufletele lor 
bat în ceruri...

Nu va peri din noi idealismul, căci 
Suntem, Români, un nem în lume, 
Ce ține la trecut și nume ;
Avem și noi un ideal 
Național,
Pe care n’au se ni-1 sugrume 
Nici fier, nici jug, nici ori-ce val.

*
Cu aoâsta credință, vă salut, domnilor 

și domnelor, — și deschid adunarea gene
rală.

Din Serbia.
(Căsătoria regelui. — Temeri de o mare crisă. — 

Milan. — Natalia — Miresa.)
Tînărul rege al Serbiei a arătat, că 

are temperament de domuitor; este ceva 
impunător în individualitatea lui. Hotărîrea, 
ce a luat’o fără de veste, de a-se căsători 
ou văduva Draga Mașin, a umplut de ui
mire nu numai publicul din regatul veoin 
dela Dunăre, ci și străinătatea.

Surprinderea a fost însă mai mare în 
Serbia. Hotărîrea regelui a provocat de
odată o mare crisă, rară în felul ei. Mai 
întâiti întreg ministeriul șl-a dat demisiunea, 
au urmat apoi un șir întreg de demisiunl. 
Au demisionat, afară de guvern, secretarul 
regelui, primul său adjutant, medicul de 
curte, vioe-colonelul ConstantinovicI, un
chiul regelui a fost el demisionat, &r fiiul 
acestuia, locotenent de gardă, a renunțat 
la rangul său, și se așteptă încă un șir 
întreg de demisiunl.

Scirea căsătoriei a iritat însă mai 
mult decât pe toți, cerourile diriguitâre din 
Belgrad. Chiar și politioianii mai oalml se 
tem, că poporul se va neliniști. Cerourile 
diriguitore au și demonstrat prin aoeea, 
că n’au arborat stindarde pe olădirile de 
stat. StâgurI s’au arborat mai mult pe 
edificii private, dâr totuși representanța ca
pitalei sârbescl a arangiat alaltăerl un 
conduot cu torțe în onârea regelui.

Mai mult decât toți, este supărat și 
indignat ex-regele-voiaj or Milan. In primul 
moment al mâniei și-a dat djmisia din 
postul de comandant suprem al armatei, 
însoțind aoâsta dimisiune ou deolarația, că-i 
„pare rău" de ce a făout fiiul său. In că
sătoria aoâsta Milan vede sfîrșitul influenței 
sale în Serbia. Nu s’a așteptat el la acâsta, 
cu tâte-că putea să se aștepte.

Se cjice, că niol Natalia, mama re
gelui, n’ar fi învoită ou căsătoria. Cei-oe 
însă sunt inițiațl în tainele politioe din 
Belgrad, au oonvingerea, că Natalia nu 

pâte deoât să profite din pasul acesta al 
fiiului său și influența ei politică la ourtea 
sârbâscă să devină ârășl preponderantă. La 
curtea Nataliei s’a întâlnit prima-âră regele 
Alexandru ou viitârea lui soțiă, oare după 
mortea primului său bărbat, a fost primită 
oa damă de ourte a reginei și pote oă tot 
ocrotirei, oe a dat’o ea văduvei Mașin, este 
a-se atribui în primul rând, că amioiția 
tînărului rege față de văduva, oare i-ar 
putâ fi și mamă, s’a prefăcut în amor în
focat, așa oă regele nu mai pote trăi acum 
fără de ea.

încât despre mirdsă, născută Draga 
Lunieviga, se dice, oă e de statură înaltă, 
sveltă, o aparițiă interesantă, care far
mecă și ouceresoe. Unii (jio, oă e de 36, 
alții de 39 și ârășl alții de 42 ani. După-ce 
a eșit dela curtea reginei Natalia, Draga 
s’a reîntors la Belgrad, unde salonele ei 
erau deschise societății înalte și persona
giilor distinse. Milan a privit’o tot-dâ'Uma 
ou oehl răi. Deja înainte o’un an a fost 
între Milan și fiiul său o scenă forte sgo- 
motosă din pricina Dragei, în care ex-regele 
vedea nimioirea planurilor lui, de a câștiga 
pe sâma fiiului seu o nevăstuță la vr’una 
din curțile princiare. Regele Alexandru 
însă a rămas oonstant și deja atunci era 
decis să ia în oăsătoriă pe Draga. Miresa 
este fiica fostului șef de district din Sabaț, 
originară din familia Lunleviș, care sub 
domnia lui Miloș șl-a câștigat mari merite 
pentru Serbia. Draga a primit o cresoere 
esoelentă în oasa părintâscă si vorbesoe 
bine limba germană și tranoesă. Este o fi
gură de tot simpatică, ou maniere cuce
ri tăre.

Resboiil în China.
Secretul din Peking.

N’a sosit înoă un răspuns decisiv și 
autentic la întrebarea: ce s’a întâmplat ou 
ambasadorii și străinii din Peking? Am 
semnalat erl, oă ambasadorul chines din 
Londra a îmânat ministeriului engles de 
esterne o telegramă, după care, afară de 
br. Ketteler, toți oeilalțl representanțl ai 
puterilor sunt încă în viață. Telegrama 
aoâsta însă nu avea dată. Din Berlin se te- 
legrafâză, oă ambasadorul ohines de aoolo 
crede, că representanții străini trăeso încă, 
însă guvernul ohines ii ține ca ostatecl, oa 
astfel să împiedece intrarea puterilor în 
Peking. Intr’aceea diferite telegrame din 
Londra anunță din nou mortea împăratului 
Chinei și pun la îndoială soirea, că toți 
ambasadorii ar fi în viață. Er cjiarele pa- 
risiene „Debats'1 și „Tempsu, în lipsă de 
soiri directe din Peking, îșl esprimă din nou 
neliniștea lor asupra sârtei Europenilor din 
capitala imperiului chines. Remarcabil mai 
este și aceea, oă pe când telegramele din 
isvor chines spun, oă soirea măoelului din 
Peking nu este adevărată, pe atunci însuși 
împăratul ohines Kuang-Su recundsoe în 
pretinsa scrisâre, oe a trimis’o împăratului 
Japoniei oferind aoestuia alianța Chinei, că 

nu numai br. Ketteler a fost ucis, dâr și 
secretarul ambasadei japonese Sugijama.

Tîen-Cin.

Soim, că după o mare resistență a 
Chinesilor, trupele aliate au ocupat în 19 
1. o. cu asalt Tien-Cin-ul, luând ca pradă 
50 de tunuri și multe provisiunl. Chinesii 
s’au refugiat spre Peking. Partea ohinesă 
a orașului a promis asoultare și supunere.

După o telegramă din Londra, tru
pele aliate ar fi avut o purtare puțin ono
rifică. A doua cji după ocuparea orașului 
ohines, aliații s’au dedat la jaf general. Tru
pele diferitelor state au inundat stabili
mentul ohines, pustiind și jăfuind. Soldații 
au răpit obiecte de preț, giuvaerioale și 
bani. Visteria statului voiau s’o scutâsoă 
de jefuire, dâr n’a succes. Cea mai mare 
parte din banii visteriei au fost furați. Ofi
țerii englesl au confisoat tdte obiectele, 
ce le-au aflat la oetățenl.

Intențiunile Rusiei.

Rusia îșl continuă răsboiul său se
parat contra Chinei. Un uoaz împărătesc 
a ordonat starea de r&sboiit în districtele mi
litare ale Siberiei, Turlcestanului și Semirje- 
cevslc-ului. Un alt uoaz ordonă, ca toți re- 
serviștii din numitele districte militare să 
fiă chemați sub arme. Din Petersburg vor 
pleca Mierourea viitore în China două ba- 
talione de vânători. Duminecă ”Țarul a 
arătat Șahului Persiei în Krasnojesele re
gimentele mobilisate, oărora li-a urat mult 
noroo și călătoria bună. Afară de acestea 
vor mai fi mobilisate batalionele de vână
tori 3, 4, 5 și 6 din Caucas.

Dâr Rusia se pregătesce de răsboitt și 
pe Mare. In privința acesta se anunță din 
Petersburg următârele: Admiralul Slcridov, 
noul comandat al escadrei rusescl din 
Oceanul Pacifio, va oălători' în 27 Iulie 
prin Marsilia în China. Indată-ce va sosi 
acolo, se va începe resboiul maritim. Admi
ralul a primit ordin, oa la oas de lipsă, să 
bombardeze tote orașele litoralului chines.

O soire telegrafică din Viena spune, 
că față cu atitudinea amenințătore a Chi
nesilor îngrămădiți la frontierea sudică a 
Siberiei, guvernul rusesc a decis să ia 
grabnioe măsuri, și că sunt temeri de ee- 
riâse oomplicațiunl între Rusia și China.

Din Varșovia se vestesoe, oă brigadele 
1 și 2, constătătdre din câte 8 regimente, 
preoum și prima și a doua divizia, vor fi 
trimise în China.

Intr’aceea în Mandsuria, la frontiera 
Siberiei, oontinuă dilnio luptele între Ruși 
și Chinesl.

SC1RILE DILE1.
- 12 (25) Iulie.

Distincțiuill. „Monitorul oficial" pu
blică decretul regal, prin care se oonferă 
d-lui Take Ionescu, fost ministru de finanțe, 
marea oruoe a ordinului Gordna României. 
„Monitorul" mai publică și decretul regal, 
prin care s’a conferit ordinul Stdua Româ

niei în gradul de comandor d-lor Dr. C. I. 
Istrati, fost ministru al cultelor și C. G. 
Disesou, fost ministru al justiției.

Biserică greco-catolică Ia Arad. 
„Egyetârtâs" dela 23 Iulie n. publică ur- 
mătorea soire, care așteptă înoă lămuriri: 
„Episcopul gr. oat. dela Lugoș a provocat 
orașul Arad, în calitate de patron, să edifice 
o nouă biserică groco-catolioă pentru numă- 
roșii oredincioșl de-acolo. Adunarea orășe- 
nâsoă a pertractat erl hârtia episcopului 
și a declarat, că după-ce dreptul de dispu
nere al orașului asupra bisericei gr. cat. a 
încetat, nu e obligat a edifioa noua bise
rică. Acâsta hotărîre s’a făout cunoscută 
episcopului gr. cat. din Lugoș prin ma
gistratul orășenesc".

Despărțământul Blașiu al Asocia- 
țiunei îșl va ținâ adunarea generală la Sân- 
cel în 5 August n. o. Cu acea ocasiune se 
va aranja, eu conoursul coriștilor plugari 
din Sâncel, și o producțiuue musicală-de- 
olamatorică, al cărei venit va fi destinat o 
parte pentru fondul despărțământului Aso- 
ciațiunei, âr alta pentru fondul coriștilor 
plugari. Invitări speciale nu se vor trimite.

Studențî maghiari la congresul din 
Paris. La congresul internațional al stu
denților, oe se va deschide la Paris în 5 
August n., vor lua parte, după cum spun 
foile unguresc!, vre-o 25 studențî maghiari 
sub conduoerea lui Rudolf Ludwigh, preșe
dintele reuniunei maghiare studențescl. Se 
vor alătura însă la aceștia și studenții 
„maghiari" aflători în Paris, așa că tineri
mea maghiară se crede, că va fi represen- 
tată prin vre-o 40 de inși. — După cum 
se pote conchide și din numele conducăto
rului, între studenții maghiari vor fi cu
prinși și mulțl Jidani și alțl „patrioțl" de 
5 pițule.

Academia de musică și artă dra
matică în Bucuresci. In Ootomvrie viitor 
se va deschide în Bucuresol Aoademia de 
musică și artă dramatică a societății „Tea
tru Popular" în localul oferit gratis de d-1 
advocat George Angelesou, președintele so
cietății. O oomisiune din sînul comitetului 
dirigent a fost însărcinată cu instalarea 
școlei, alcătuirea definitivă a programelor 
și îndeplinirea formalităților de autorisare. 
Școla se va desohide și susține cu fondu
rile deja adunate de societate numai pen
tru acâstă destinația, cum și din ootisațiile 
depuse de membrii ei. Sumele deja vărsate de 
acționarii societății „Teatrul Popular" se află 
și. vor rămână intacte, parte la Banca Po
porului, parte la casa Chr. D. Elefterescu, 
pănă la completarea subsorierei, și vor servi 
esclusiv numai pentru Teatrul Popular. La 
tomnă odată cu inaugurarea școlei se va 
convoca o mare întrunire, spre a se com
pleta subscrierea fondului necesar pentru 
olădirea Teatrului Popular.

Emigrările Evreilor din România.
Dumineoă săra au plecat ou vaporul aus-

FOILETONDL „GAZ. TRANS."

Scrisore dela băi.
Schariing (Austria de sus), 15 Iulie 1900.

Frate Andreiu de pe Someș!

In vara anului trecut, petrecând va
canțele în Dalmația, oele văzute pe aoolo 
ți-le-am împărtășit prin mijlocirea foișârei 
„Gazetei Transilvaniei".

Pentru vacanțele din ăst an am venit 
la Sohărdin în Austria de sus, unde fao 
cură de apă după metoda părintelui Sebas
tian Kneipp.

Mulțl mi-au împărtășit, oă epistolele 
mele din Dalmația le-au aflat a fi intere
sante și instructive, și din astă causă, usând 
de ospitalitatea „Gazetei", cele vădute pe 
aici înoă void a ți-le comunica pe aoeeașl 
cale, oretjend, că cele împărtășite vor inte
resa și pe alțl cetitori ai acestui d'ar-

In anul 1895 pătimisem, oum soii, 
mult de ochi, așa că timp de 9 luni nu 
putui oeti și scrie. Medicul meu, profesorul 
Ottava spunea, că are să-mi faoă o opera

țiune la ochi, îmi reoomandase însă, ca timp 
mai îndelungat să stau la țâră și să fac și 
o cură de apă spre a-ml întări nervii. In 
urma acestui sfat am făcut o oălătoriă de 
5 săptămâni în Bosnia, care a fost într’a- 
devăr frumosă și interesantă, dâră, durere, 
din causă că nu puteam scrie și ceti; des
pre acea călătoria, în contra obioeiului meu, 
diuariu n’am purtat. Oinol săptămâni am 
petrecut aici la Scbărding, unde am fă
out cură de apă reoe, care într’adevăr 
mult mi-a folosit, așa că în urma aceleia 
profesorul Ottava a făcut operațiunea la 
ochi cu cel mai bun succes, încât de atunci, 
laudă Domnului, văd bine, pot oeti cele 
mai mărunte și rele scrisori, și-mi pot vedâ 
de oficiu, fără nici o împedecare. Și acum 
âră mă aflu la Sohărding netrimis de ni
menea; o întărire a nervilor, oarl sunt 
prin seriosa năstră labore de peste an des
tul de atacați, mi-am recomaudat’o eu în- 
su-ml.

Schărdingul prima-dată mi-1 recoman
dase oa loc bun pentru oura kneippiană 
un fost coleg al meu, care suferea de ner- 
vositate și aflase aici multă ușurare.

In epistola de față ’ți voiil descrie pe 
scurt mai întâifi Schărdingul și ținutul lui 
cel frumos, apoi te voiti introduce puțin în 
metoda curei de apă de aici.

Schărding, care e situat pe malul drept 
al rîului Inn, este un orășel frumos și dră
gălaș, cam 4000 locuitori germani, toți ca
tolici, parte oomeroianțl, profesioniști, fa
bricanți, parte agricultori, și este situat pe 
o înălțime înounjurată încă și acuma cu 
bastione și șanțuri, cari dau testimoniu 
despre aceea, că aici a fost odată o cetate 
bine fortificată. Casele sunt tot ou două 
etagiurl, lipite una de alta, au acoperișe 
ascuțite la stradă eu frontispiciu de mur 
triunghiular. Orașul e canalisat, forte bine 
pavat, are apaduot, care-1 alimentâză ou o 
apă forte bună de munte și e luminat cu 
electricitate. E încunjurat de promenădl, 
are pe un loc ridicat un frumos parc nu
mit „Stadtpark", de unde se desohide o 
minunată panoramă peste Bavaria. Acest 
parc, pot dice, că este decârea orașului. Un 
pod de 350 pași lung: împreună Schăr
dingul cu Neuhaus, orășel din Bavaria, 
unde pe o insulă a fluviului Inn se află un 

castel frumos, de present un mare institut 
cu pensionat, unde prin călugărițe catolioe 
se dă eduoațiune pentru fete pănă la stu
diile mai înalte, care institut este cercetat 
de eleve din familii cu prindere, mai ou 
sâmă din Germania și Austria, însă și din 
alte părți ale Europei.

Neuhausen, care încă are un ținut 
forte frumos, este în totă cjiua> mal °u 
sâmă cătră sâră cercetat de âspeții din 
Schănding, căci acolo un pahar de bere 
oostă patru crucerl, și o jumătate de litru, 
lapte acru minunat de bun cu o pâne șâpte 
crucerl. Intre paranteze trebue să notez 
că beutul berei oelor dela cură nu le este 
oprită, âră laptele acru este prescris. Me
dicul nostru ne iertă să bem oe ne place, 
dâră ne opresoe să bem oeva în decursul 
mâncărei, el cjice, că beutura numai atunci 
priesce stomacului, dâcă bâi când îți este 
sete înaintea mâncării cu o âră, și după 
mâncare la două ore, în deoursul mânoărei 
însă de aceea nu, căci beutura împiedecă 
consumarea mâncării, fiind chiămate sucu
rile stomacului a face digestiunea. Acum 
după-ce ajunsei ca din întâmplare la ale 
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triac din Galați următorele grupuri de emi
grau ți: Un grup de 180 emigranțl din Ba- 
oău, unul de 32 emigranțl din Râmnicu- 
Sărat și 23 evrei GălățenI, îutre cari se 
aflau mai multe femei, ai căror bărbați ple- 
oaseră ou cât-va timp mai înainte. Aceste 
grupuri, în total 235 persâne, vor faoe îm
preună drumul pănă la Viena, âr de acolo 
parte vor lua drumul Canadei, âr altă parte 
spre Hamburg; de aici se vor îmbarca spre 
America. Luni au sosit în Iași 108 emi
granțl botoșenenl, printre cari și 15 femei. 
ErI Marți porni grupul „Bruderbund** cu
prinzând 65 familii de oomeroianțl. Des
tinația lor e Canada. Tot Luni au plecat 
•din Buouresol spre Predeal doi comercianțl 
evrei, ducând cu ei 5.000 de lei pentru a 
scote bilete de drum pănă la Viena Evrei
lor, oarl steteau de 12 c^ile pe câmpul Predea
lului. Din fondul strîns sunt 3,000 lei dela 
spitalul Caritas și 2,000 de lei dela asis
tența publică. Evreii au plecat din Predeal 
luând drumul spre Viena. Ei erau în nu
măr de peste 400 și grupa cupridea băr
bați, femei și copii.

Telefon fără sîrmă. In foile ungu- 
gurescl oirculă o soire, după care direoto- 
rul de postă și telegraf din Sâmbăta (în Un
garia) ou numele Sigismund Musits ar fi 
inventat un telefon fără sîrmă. Se dice, că 
s’ar fi făcut înceroărl, telefonându-se din- 
tr’o stradă în altă stradă depărtată și a suo- 
oes bine, aucjendu-se fiă-oare cuvânt și fiă- 
oare oântec. Musits pănă acum s’a ferit 
de-a destăinui secretul pretinsei inven- 
țiunl, dâr spune, oă invențiunea sa, dâoă 
va fi perfecționată și lucrată în stil mai 
mare, va putâ fi întrebuințată și pen
tru oonversărl în distanțe mari. Soirea însă 
aștâptă confirmarea.

Otrăvirea lui Muraview. „Fremden- 
blatt** comunică nisoe soiri private, pe cari 
le-a primit din Petersburg §și cari ar faoe 
să se crâdă, că fostul ministru de esterne 
Muraview din causa neplăcerilor provocate de 
situația în China, s’a otrăvit.

Cai în Transvaal. Din Fiume se te- 
legrafâză, că pe vaporul „Rembrandt1* se 
transportă 962 cai în Afrioa de sud și că 
alte două năi vor transporta alțl 1800 oai, 
tot ou aoeeașl destinațiă.

Un institutor calificat, oare posede 
deplin limba română, maghiară, germană și 
francesă, având din acâsta din urmă și di
plomă de oalifioațiă, doresoe a se angaja 
ca educator într’o familiă său în vre-un pen
sionat. InformațiunI dela administrația 4la" 
rului nostru.

Luptele din Transvaal.
Englesii ârășl au fost soărmănațl sim

țitor de Buri. Din Betlehem se anunță la 
Londra, că o trupă englesă și o bateriă 
■fiind trimisă în serviciu de recundsoere, a 
•dat la 10 chim, depărtare de Betlehem 
peste o puternică posițiă de luptă a Bu

mâncărei, îmi vei ierta să lărgeso puțin 
parentesa și să-ți oomunio lista buoatelor, 
■oare se recomandă la cura de apă de aiol. 
Etă-o: Cafea kueippiană, supă de lapte ou 
pane kneippiană, supă aoră cu pâne knep- 
piană, carne friptă, pesoe fript, papă de 
orez, spănao, spargă, fasole, bob, salată, 
aluaturi făcute ou lapte, lapte acru, frip
tură rece, miere, ridichi, unt, sare și oțet 
puțin și preste ’/s 5tru vin de miere, 
mâncări, cu cari pâte omul trăi.

Dâră să mă întorc la Schărding și 
ținutul lui.

Despre Schărding este sorisă o cro
nică întregă, în care după monumente ar- 
ohiologioe se constatâză, cumoă loouitorii 
oei mai vechi de pe ambele rîpe ale Innu- 
lui au fost Celții, a căror trupină de pe 
malul stâng se numea Vindelicii, âră cei ce 
locuiau pe partea drâptă a Innului și a Du
nărei pănă cătră Viena, se numeau Tauriscl. 
Istoria apoi ne învață, că Romanii au ocu
pat timp de peste 400 de ani ținuturile 
Dunărei, pănă când nu i-au respins Ger
manii peste Dunăre. Sunt date istorice din 
■cari se constatâză, oă Schărdingul încă pe 
■timpul Romanilor a fost un loc central al 

rilor. Lucrul a ajuns la înoăerare. Englesii, 
cari n’au putut să isgonâscă pe Buri din 
posițiile lor, au cuprins o colină, dâr de 
aătră sără Burii au dat navală asupra lor și 
i-au fugărit. Englesii au perdut un ofițer și 
9 bmenl.

Generalul Broadwood telegrafâză din 
Honingspruit, că din Kroonstaad perseoută 
de 10 cjile Pe -De Wett și la 19 1. o. s’a 
încăerat cu el. Venind noptea n’a putut 
să-i mai oaloe în urmă, Englesii au avut 
și aici pierderi: 5 omorîțl și 16 răniți. 
Burii și-au luat drumul spre Paardekraal și 
se crede, oă armata lor constă din 2000 
dment și 4 tunuri sub conducerea lui Steyn 
și a fraților Be ~Wett.

Colonelul Kelly-Kcnny anunță din Bloem
fontein cu data de 22 Iulie, că Burii au tă
iat comunicația pe linia ferată spre nord dela 
Honingspruit. Burii au prins un tren auxiliar, 
în care se aflau câflt-va higlanderi. La Bloem
fontein a sosit soirea, că un număr mare 
de Buri merg spre Honingspruit. Ort ce le
gătură cit Pretoria s’a întrerupt.

Lord Roberts telegrafâză din Pretoria, 
că Burii au împresurat și atacat o stațiune 
a drumului de fier, 13 chim, spre ost de 
Heidelberg. Garnisona englesă i-a surprins 
și Burii s’au retras.

Așa-dâr Burii tot fao isprăvurl. Vorba 
ceea: dâcă nu oură, picură!

Din China.
Academia francesă a premiat o carte : 

„China deschisă1*, tocmai în ora precisă, în 
care China înoepe să se închidă ermetic 
dinaintea „dracilor de străini**.

„Dracul** pentru populațiunea credulă 
și escitată a împărăției cerescl, este fie-care 
European, care vine să strice liniștea și 
să împrăseie cu bătăi crude mulțimea imo
bilă a acestor milione și milione de omeni, 
la cari ne-am obicinuit a privi, așa creând, 
ca la Chinesii de pe paravane.

Insă în dosul paravanului e un popor, 
și ce popor! Nenumărabil, furnicărind, ca
pabil de a inunda și de a absorbi lumea 
întregă. Nu ored, încă tot nu cred în „pe- 
riculul galben**, care a inspirat împăratului 
Germaniei un desemn alegoric represen- 
tând Dațiunile europene hypnotisate și în
mărmurite de privirea unui „Pussah** chi
nes, feroce și îngrozitor.

Ce scene înfiorătâre se vor fi petrecut 
în (jitia acelui masacru din Peking!

In legațiunile asediate, femeile, copiii 
așteptând mârtea, bărbații palitjl, cu revol
verul în mână, cu hotărîrea de a se apăra 
pănă la ultima răsuflare — o grupare tra
gică a unor ființe separate de lume, înde- 
suite ca pe o plută, în mijlocul valurilor, 
cari creso, să măresc, urlă, nimicesc și îns- 
păimântătorea gălăgiă a mulțimei, a imen
sei mulțimi — oribilă mulțime oriminală, 
în tâte țările, când o apucă nebunia răs- 
bunării și pe buze pofta de Bânge — mul
țimea fanatisată, care cere ca jertfă carnea 
acelor fii ai Europei refugiațl într’o amba
sadă și închinându-se ....

Ori oum va fi fost desvoltarea aces
tei drame, scenele au trebuit să fiă înfio- 
rătore. Infiorătore și eroice.

provinciei romane numite „Noricum ripense**. 
Schărdingul s’a fortificat cătră mijlooul se
cuiului al 10-lea, când sta sub stăpânirea 
Bajuvarilor (bavaresi), și anume pentru a 
păzi ținutul în contra năvălirilor Ungurilor, 
pe cari ducele bavares Arnulf în anul 913 
la Schărding i-a și învins. Schărding ou ți
nutul dintre Inn și Dunăre a fost secuii 
dealungul mărul de cârtă între Austria și 
Bavaria, și a treout când în posesiunea 
unuia, când a celuilalt stat, după oum 
adecă s’a întors norocul în răsbâie. După 
bătaia poporelor dela Lipsea, în urma păcii 
încheiate la Miinchen în Aprilie 1816, ți
nutul Innului a venit la Austria, de care 
se ține și astăcjl. Sohărding a înoetat de a 
fi fortărâță în 1809 luna lui Aprilie, când 
generalul lui Napoleon I, Le Grand, l’a 
bombardat din 24 tunuri și i-a ruinat atât 
fortifioațiunile, cât și 178 de case.

In jurul Schărdingului sunt sate fru- 
mâse, cu câmpii mănosp, tot atâtea locuri 
plăcute pentru eBCureiune. Mai interesant 
este de văcjut Otterbach, cale de o jumă
tate de oră de aici, unde se află și o pă
dure de brad, bine cultivată, căi bine în
treținute și provătjute cu bănci, iavoră de

Soldații, cari se vor reîntârce, ne vor 
istorisi despre devotamentul luptătorilor, 
despre resignațiunea femeilor, și despre cu- 
ragiul tuturor.

Dâr ceea-ce s’a întâmplat în acel oraș 
acjî neabordabil, când se va soi? Se pare 
că suprema ironiă a sorții răspunde ast-fel 
la oonferiuța din Haga, la visul desarmării, 
prin bătăile din Transvaal și prin esplosiu- 
nea barbariei aoestei Chine și a omoru
rilor țării vinele.

Țâra vînătă devenită țâră roșiă ! De 
altcum, viața omenâscă nu valorâză mult 
în aoele ținuturi, unde răsboiele se plătesc 
cu miliâne de cadavre.

Pictorul Veretshagin, pictorul de lupte 
vestit, care a pătruns în multe orașe chi- 
neșescl, ruinate prin lupte, n’a văcjut acolo 
altă decât osăminte, capete și ârășl capete, 
cât îți vedeau ochii.

Tot capete de o albâță ca zăpada, 
spălate prin apa ploilor, rose de sorele cald. 
„Ai cfiCP! «orie piotorul, că sunt tot bolo
vani de cari se află la marginea rîurilor**.

Dâoă vom adauge revolta sectei Tai- 
ping ■ la revolta musulmanilor, au costat 
acestea două periâde de massacru, după 
calculul lui Veretshagin, în două cject de 
ani cam 40 -50 miliâne de vieți omenescl. 
Pe an se vin la oincl sute de mii de ca
pete tăiate.

Și numărul e acolo atât de formida
bil, încât ast-fel de lucruri treo par’că n’ar 
fi fost. Orașele dispar, capetele se îngră
mădesc și se înălbesc, — massa omenâscă 
se întrunesce âră ca un fluviu despicat de 
o corabiă și apa continuă a curge, cum 
continuă, rassa galbenă a bîjbăi. — Furni
carului colosal nici că-i pasă de vre-o câte
va furniol jertfite.

Oum poți impune respectul esistenței 
omenescl unui popor, care nu ține de loc 
la viață? Aduși pănă la culme, nebuniți 
de predicațiuniie Boxerilor, n’are altăideiă, 
decât să curețe țâra chinesă de acești Eu
ropeni, instalați la ei și vrând să impună 
civilisația lor fiilor Asiei.

Repetăm încă-odată, oă viața la ei 
n’are nici o valâre, încât în Jang-tse-Kiang, 
dâcă cade un om în apă, toți privesc la 
el cum se îneoă forte liniștiți, fără o um
bră de milă. Nici un Chines nu și-ar pă
răsi pipa sa, ca să întindă mâna nenoroci
tului, care dispare acolo, în fluviul cel gal
ben.

Pentru-ce? întâii! fiind-oă aici orl-ce 
om scapă pe celalalt, e silit să plătâscă 
datoriile aoeluia pe care l’a scăpat. El de
vine imediat debitorul aceluia pe care l’a 
scos din pericul. Toți creditorii răului îno
tător (și mai rău plătitor) recurg contra 
bunului Chines naiv, care oomite crima să 
oondamne pe altul la viață.

Acolo nasoerile sunt prea abondente, 
și morții nenumărabill. Ființa trece dela 
un punct la celalalt ou o ușurință de ne- 
oredut.

Dâr dâcă desprețuesce mârtea, Chi- 
nesul iubesce suferința, și îi place să facă 
pe altul să sufere. El lungesce viața cu 
grâzniee combinațiunl de torturare. Acest 
popor cult are ferocitatea tigrului și rafi- 
neriile pisicei, spintecând șâreoele ou supli- 
ciurl inventate. Este un ingenios preparator 
de dureri. El prelungesoe agoniile ou o rară 
soiință și crucjime.

Cum se va sfîrși lupta acâsta! Pe 
puntea dela Palikao lăsau Chinesii să fiă 

apă cristalină, și o baie de apă rece, pro
prietatea lui Wieninger, care are aici și o 
economiă de câmp de model. A-țl desorie 
tote întocmirile economioe, ce se află în bu
nul de aiol al lui Wieninger, numai un spe
cialist în agronomiă ar fi în stare, dâră nu 
eu, care atâta pricep din agronomia, cât 
am învățat ca oopil acasă, când mânam 
boii lângă plug, ori ajutam în caniculă la 
adunatul fânului. Soiu să-ți scriu și eu aceea, 
ce mi-s’a spus și mi-s’a arătat și mie: Pe 
bunul acesta este un institut de prăsila vi
telor de Simenthal, a porcilor englesl York- 
schir, prăsilă de pesci, mașine economice 
purtate de motor electric, apoi un museu 
cu o colecțiune de animale, paseri și am- 
fibii, gândaci, fluturi, ouă de paseri, mine
ralii, petrifaote, plante, cărți și instrumente 
de învățământul agronomiei și o bogată 
ooleoțiune etnografică, tote proprietate pri
vată, însă pentru usul publicului, Aiol se 
află și o sală mare în care înoap 400 as
cultători, unde în (j1 de Duminecă și săr- 
bătore se țin prilegerl gratuite din agro
nomia, tote din gratitudinea proprietarului 
moșiei.

(Va urma.) 

omorîțl, fără resistență, om de om ; s’au aflat 
cadavrele lor în ordine de bătaia, în rang, 
de alungul parapetelor.

Astătjl Chinesii sunt însă soldați buni, 
cari nu se mulțămesc numai de a muri 
bine, dâr oarl voesc să învingă. Altă dată 
nu mai revenea în luptă o colână, oare a 
fost învinsă, astăfjl Chinesii turbați se apucă 
tot din nou de luptă, ceea ce ne arată, că 
s’a desvoltat energia în massa acâsta de 
âmenl. Și Chinesul e fârte vînjos, după afir
marea Japouesilor.

Deci Europa bătrână să gândâscă, să 
scape ea pâte din mânile și unghiile gal
bene! Și să mediteze și despre tot ce se 
ascunde în ființele aoestea, în aparență așa 
supuse și blânde. Nu-i bine să deștepțl bes
tia în om. In noi nu dârme duhul blânde- 
ței, oi crudimea tigrului.

ULTIME SUIRI.
Viena, 24 Iulie. In urma scitei 

despre căsătoria regelui Serbiei, Ma- 
jestatea Sa Francisc Iosif a chemat 
la sine în Ischl pe atașatul militar 
austriac Hrdliczlca și i-a ordonat se 
plece numai decât la Belgrad.

Beîgrad, 24 Iulie. Regele a che
mat la sine pe foști miniștrii radi
cali 'Velimirovid și Giaja. Se crede, 
că cu compunerea cabinetului va fi 
însărcinat Grabamovitz.

Washington, 24 Iulie. Guvernul 
a primit o telegramă dela consulul 
american din Shanghai, după care 
principele Tuan (?) telegrafeză, că un 
funcționar dela Ciungli-jamen a ve- 
cjut în 18 1. c. pe toți ambasadorii. In 
cjiua aceea toți erau nevătămați. Gu
vernul american crede, că în tele
gramă sunt greșeli și că în loc de 
Tuan, este a-se ceti (guvernorul
din Șantung.)

Hamburg, 25 Iulie. „Coresp. de 
Hamburgh anunță, că după o tele
gramă din Londra, personalul amba
sadelor din Pelting se află în drum spre 
Tien-Cin Ambasadorul chines din 
Bruxella confirmă acâsta.

Londra, 24 Iulie. In luptele de 
lângă Derbepoort, spre ost dela Pre
toria, au căflut (pilele din urmă 400 
Englesi.

NECROLOG. Valeriu Vestemean și 
Ana, văduvă da Orișian năsoută Vestemean, 
ca fii, cu inima sdrobită de durere, în nu
mele lor și al număroșilor consângeni aduc 
la cunoscință, oă preaiubitul lor tată și res
pective moș

Antoniu Vestemean,
Canonic în capitlul metropolitan gr. cat. de Alba 
Iulia și Făgăraș, decorat cu Crucea de argint cu 

coronă pentru merite, etc., 
astăcjl 1& 10 6re a. m. după lungi și grele 
suferințe, provădut cu sf. Taine, ’șl-a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului în 
anul al 83 al etății și 56 al preoției.

Rămășițele pământeeel ale scumpului 
defunot se vor transporta Marcuri, în 25 
Iulie st. n., la 10 ore a. m. din locuința sa 
(Hundsriicken nr. 13) și se vor depune spre 
veclnioă odihnă în oimiterul bisericei gr. 
cat din Vestem, oomuna sa natală.

In veci pomenirea lui!
Sibiiu, în 23 Iulie 19C0.

O § % Si ăci H SC.
Erumsețile chinesesct. Fostul ata

șat militar Tschengkitong în interesanta sa 
carte „Diverse din China11, se esprimă ast
fel despre frumsețea femeiâscă: Europa se 
încăldesoe pentru ochi mari, păr blond bu
clat și un nas greoesc. La noi din contră 
numai ochii mici, părul negru lins și nasul 
delioat cîrn, se oonsideră oa lucruri divine 
de admirat. Un șir de dinți albi oa per
lele, încheeturl subțiri la mâni și pioiâre 
aparțin aoi ca și acolo oalităților unei per- 
feote frumsețl. Poetul chines cântă astfel 
frumsețea unei femei: Sprîncenele ei fin 
desemnate, se asemănă cu silueta munților 
îndepărtați, oohii ei sunt atât de transpa
rent! oa apa în timpul tomnei, și pe bu
zele ei zace reflexul aurorei. Coafura Chi- 
neselor moderne nu mai e clădirea părului 
ridicată pe un schelet de sârmă. Din ce în 
ce acâsta șl-a perdut atracțiunea și astă<j
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domnesce pretutindenea o absolută simpli
citate. Femeile olaselor nobile au introdus 
peptănătura ce se asemănă ou stil greceso, 
dâr pârul rămâne absolut neînerețit. Buclele 
n’au fost nicl-odată la modă în China și 
un pâr creț natural apropo nu se află de 
loo. Moțul e fixat cu un ac de argint seu 
de aur în formă unei lopățele duble și e 
încovoiat la mijloc, pa decorație se mai 
fixâză de aoest peptene mici ghirlande de 
flori. Chinesaseîmpodobesoecu o mioăcordnă 
în formă de ooif său ou panglici cusute ou 
fir de aur, pe oarl le pun pe frunte dela 
o ureohe la alta. Coafurile cele colosale, 
cari se asemănă cu o cioră cu aripile în
tinse, nu mai esistă decât în Canton.

Dare de seină și mulțamită publică.
M. On. D. Petrn Călciunariu din Bu

dapesta, din inoidentul serbărei mărețe a 
iubileului bravilor noștri frați din Brasov, 
dorind din inimă ca și gimnasiul nostru 
sâ se oompleteze la 8 clase, trimite în sco
pul acesta, în numele d-sale și a Stimatei 
d-sale soții, suma de 10 cor,, obligându-se 
tot-odată a oompleta acâsta sumă la 100 
cortine.

Pentru aoâstă faptă nobilă donatori
lor li-se esprimă cordială mulțămită.

Servâsoă acăsta faptă nobilă ca esem- 
plu șde imitare tuturor bărbaților iubitori 
de neam și de cultură, și școpul măreț și 
mult dorit se va ajunge în restimp sourt!

Direoțiunea gimnasiului rom. gr. or. 
Brad, 8 Iulie 1900.

Georgiu Pârău, 
dir. gimnas.

Proprietar: th'. fiurel Mureșiariv. 
Redactor responsabil: Grsgortu Hfa/ap.

Concurs.
Părinții seu tutorii, cari doresc 

să-și așecje băeții pe anul școl. 
1900 — 1901 în

Internatul gr. or. român 
diecesan din Beiuș, prin acesta s e 
avisbză, că ru gările de primi
re se le presenteze până în 10 
August c. n.

In acest internat, afară de tine
rii gr. or. români se vor primi și ti
neri de altă confesiune creștină, cari 
frequentâză gimnasiul gr. cat. din 
Beiuș, pe lângă respectarea tuturor 
drepturilor lor religibse, cu privire 
la studiul religiunei și a bisericei lor, 
der în internat și acești tineri întru 
tote sunt a-se acomoda rațiunei și 
normelor interne.

Taxa de întreținere cu tâte la 
olaltă e 135 fl. care țse solvesce în 
patru rate anticipative, și anume la 
începerea anului școlastic, la 15 No
vembre, 1 Februarie și 15 Aprilie.

Elevii pentru taxa acesta vor 
primi în internat:

1) Locuință. 2) Vipt și anume: 
«) la dejun lapte cald cu pâne, b) 
la prâncj trei ^feluri și anume: su
pă de carne, carne rasol și mâncare 
grbsă cu friptură, er Dumineca și în 
eerbători și friptură, c) La cină 
două feluri și anume: mâncare gr6- 
să cu friptură și prăjitură (aluat) seu 
mâncare grosă și friptură. 3) Spălat 
4) ȘLuminat. 5) încălzit. 6) Medic 
(medicinele se solvesc separat din 
partea respectivilor morboși). 7) Scal
dă in tâtă luna odată. 8) In fine su
perioritatea se^ingrijesce, ca elevii 
pe lângă controla cea mai strictă se 
fie ajutați în studiare.

Elevii vor avb se aducă cu sine:
«) Cel puțin patru părechl de 

•schimburi de pânză seu giulgiu. b)

Mai puțin 6 batiste, c) Dbuă părechl 
de încălțăminte și patru părechl de 
obiele seu ciorapi, d) O saltea (sac 
de paie) care sînse pentru uniformi
tate se va cumpăra dela superiori
tatea internatului în preț de 1 fl. e) 
2 perini și 4 fețe de perină, f) 1 țol 
seu paplomă. g~) 1 perie de vestmin
te și 3 de încălțăminte, li) 3 șterga
re și 2 peptini, unu rar și unu des. 
?) Vestminte de lipsă (uniformă nu 
se face).

Numai acei tineri vor fi primiți 
în internat, cari sunt deplin sănătoși 
,ce se va constata din partea medi
cului internatului.

Rugările pentru primire adjus- 
tate cu testimoniu școlastic, de pe 
anul școlastic espirat și cu cartea de 
botez, sunt a se trimite la adresa, 
rectorului internatului Nicolae Dia- 
mandi profesor catechet gr. or. rom. 
în Beiuș, mai târc|iu până în 10 
August c. n.

Dat din ședința senatului ținută în 
21 Iulie 1900.

Nicolae Diamardi m. p.
rectorul internatului.

Dsmitriu Negrean m. p.
preș, senatului.

Cursul Ba bursa din Viena.
Din 24 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 - 120.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 99.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr..............................97.65
Renta de hârtie austr..............................97.45
Renta de aur austr............................115.65
LosurI din 1860.................................... 134.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.10
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 689.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. .671 */2 
NapoleondorI.......................................... 19.32
Mărci imperiale.................................118.521/2
London vista........................................ 242.70
Paris vista................................................96.57
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.35
Note italiene...........................................90.60

lek jovedelemmel egybekbtott âllâst 
elnyerni ohajțjâk, hogy az 1883 ăvi 
I. trv.-cz. 6 §-âban korulirt kellăke- 
ket igazolb okmânyokkal felszerelt 
pâlyâzati fnlyamodvânyaikat f evi 
Augusztus ho 16 ig bezărolag anuâl îs 
inkabb adjăk be, jmivel a kâsbbben 
erkeză ken ănyek figyelembe vetetni 
nem fogoak.

Az âllami hivatalos nyelveu ki- 
viil a român nyelvnek alapos tudă" 
sa okvetleniil szukseges.

A vâlasztâst folyo evâ AugusztuS 
ho 19-en d. e. 13 orakor Almâs-mezo 
kOzsâg irodâjâban togom megtartani.

Torcsvâr, 1900. ăvi jul. hb 16.
TJ r d. e a,

1028.1—1 fdszolgabiro.
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Avis publicului, care cerceteză Brașovul!

Restaurantul „Pomul verde“ 
este cel mai potrivit îndeosebi pentru vară, avend gră
dina cea mai frumosă în Brașov și un mare Pavilon de 
sticlă.

Mâncări reci și calde bine pregătite și beuturi curate 
de diferite soiuri, se servesc prompt și momentan.

La „Pomul verde" se află și vr’o 24 odăi man 
și mid, curat ținute și mobilate, trăsuri pentru gară etc., 
astfel, că ospeților încuartirațl aici nimic nu le lipsesce 
din comoditatea dorită.

XXXXXXI-OOO-O-OI

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste ciasornice în miniatură franțuzescl, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, cu sculpturi aurite, și Ia fiă- 
care oră cântă cele mai frumosâ marșuri și piese de dans.

Prețul cu amlialaâiii și esnedat franco numai 9 fl.
Tot acelaș ciasGrnic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădiță și trimis franco 
numai ® SS. cr.

—— Se garantăză mersul acurat pe minută. ——
De dre-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con

sidera ca o mobilă frumosă.
--------- Se trimite numai cu rambursa. — ■

Decă nu convine, se pote returns, și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. — 

TOSEF SfeXEZ’BZaăsTG-, 
VMEMA, E. ESez. IFostgasse nr. 2. 4—,10.
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Cursul pieței Srsșov.
Din 25 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.14 Vend. 19.20 
Argint român. Cump. 18.90 Vend. 19.— 
Napoleond’orl. Cump. 19.22 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. — 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.—

Sz. -518 - 1900,
țzlgb.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Fogarasmegye torcsvâri jărâsboz 

bekebelezett Almâs-mezb es Holbâk 
kozsegekbol â!16 „Almăs-mezbi- 
korjegyzăsăg elnevezeae alatt s 
Almâs-mezou valb szekhelylyel le- 
mondâs folytân iiresedesbe jott kor- 
jegyzăi âllâs betoltesere ezennel p â- 
lyâzatott nyitok.

Felhivom mindazokat, kik ezen 
ăvi 1200 kor. fizetes, 150 kor. iro- 
dai, 280 korona uti âtalânnyal, 8 61 
tuzifa, vagy 96 kor. tuzifa âtalâny- 
nyal, melybbl az irodai 2 szoba îs 
futendb, termbszetbeni lakâssal a 
hozzâ tartozo gazdasâgi epulettel es 
vftemănyes kerltel, 120 korona ăl- 
lami auyakonyvi tiszfcelet-dijjal, va- 
lamint a tzabâlyrendelet szerinti mel-
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ABONAMENTE
EA

„&A2ETA TKAHSILVAHXS1“ 
Prețul abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni . 
șese luni. 
un an

Pentru Eomânia și străinătate:
trei luni. .................................................
șese luni . , ........................ ,
un an.......................... .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
f w

ii
6

12

fi. 
fl.
fi.

/hboruae» h auimesrele qv, fete fe
Pentru Âustro-Ungaria:

an ... .
șese luni.
trei luni . .

Pentru. Rosnănja și străinătate: 
.........................................8

.............................................. 4 
...................................... . 2 franci,
se fac mai ușor și mai repede prin

Be 
Pe
Pe

io
20
40

fr.
fr.
fr.

Draiaecâ.

2
1

fl. —
fl. -

50 cr.

au .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.

-Pe
Pe
Pe 

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a. arcie a dresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

„Oazetei Transilvaniei.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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