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Asasinarea regelui Italiei.
Dela Roma sosesce soirea gravă, 

că Regele Umberto al Italiei a că- 
cjut jertfa unui atentat anarchist, ce 
s’a făcut asupra vieții sale eri nopte 
în Monza.

Peste câte-va septemânî se vor 
împlini doi anî de când s’a petre
cut atentatul îngrozitor la viața îm
părătesei Elisabeta. La vestea cu- 
trierătbre despre fapta monstruosă 
a lui Luccheni comisă contra unei 
femei, numai fiind-că se numera și 
ea între capetele încoronate, tbtă 
pressa europână a fost sulevat, a- 
prope în mod spontaneu, cestiunea 
combaterii periculului social al anar- 
chismului. Se vorbea de un complot 
anarchist internațional în contra ca
pilor statelor și despre pași, ce s’au 
făcut din partea guvernelor, pentru- 
ca se se stabilâscă nouele mesuri 
comune, ce sunt a-se lua în contra 
anarchiștilor. S’a și întrunit mai târ
ziu o conferență internațională în 
acest scop, dâr ca multe altele, n’a 
ajuns la un resultat practic mulță- 
mitor.

Intr’aceea omenii funeștî ai „pro
pagandei prin faptă“, discipulii lui 
Bacunin, Neciageff și Most, Ravo- 
cholii din tdte țările și mai ales 
anarchiștii italieni și-au continuat 
lucrarea lor ascunsă de terbre, cu 
totă supraveghiarea mai strictă a 
poliției internaționale. Și acum lu
mea privesce din nou cu grbză la 
una din isprăvile lor .scelerate, care 
a tăiat firul vieței unuia din dom
nitorii cei mai iubiți, din causa no- 
bleții și a generosității inimei sale.

Nu este pentru prima oră, că 
anarchiștii au încercat se curme cai
lele lui Umberto. Doi ani după uci
derea președintelui republicei fran- 
cese Carnot, ei au atentat contra 
regelui Italiei în primăvara anului 
1897, dăr atentatul acesta n’a succes. 
De atentatul îndreptat tot asupra 
lui Umberto în tomna anului 1878, 
în urma căruia a și fost ușor rănit, 

facem amintire numai în trâcăt, căci 
bucătarul Passanante, care l’a să- 
vîrșit, n’a fost anarchist.

Prea des se repetă de un șir 
de ani încoce atentatele contra dom
nitorilor și a bărbaților de încredere 
celor mai de frunte ai lor. In cailele 
nostre coronele de pe capul Suve
ranilor au ajuns să fiă mai mult co- 
rbne de spini. Și așa cordna moște
nită dela tatăl său a adus regelui 
Umberto al Italiei mai mult cțile 
pline de griji pentru susținerea și 
viitorul dinastiei de Savoya, decât 
cjile senine și vesele. Contrarii di
nastiei și ai institiițiunilor monar- 
chice din Italia cari de-altmintrelea 
n’au nimic comun cu anarchiștii, 
i-au amărît mult cjilele. Cu tote 
acestea Umberto a luptat cu multă 
abnegare, cu mult tact și înțelep
ciune pentru a garanta esistența in- 
stituțiunilor monarchiei constituțio
nale și a scuti interesele dinastiei.

Contra tuturor atacurilor opo- 
sițiunei, adese-ori forte înverșunate, 
regele a sciut să se apere. Der în 
contra planurilor secrete ale anar- 
chismului distrugător, n’a putut să 
se scutăscă. Și âtă, eă în mijlocul 
împlinire! celei mai frumbse misiuni 
culturale a unui domnitor, Regele a 
căcjut lovit de glonțele uneltei con- 
jurațiunei anarchiste, și în orașul 
Monza, unde l’a urmărit mâna ei 
scelerată, și-a dat sufletul aseră pe 
la brele ll3/4.

Astfel s’a deschis din nou rana 
durerosă de acum doi ani și într’un 
mod înfricoșat a fost pusă ârăși la 
ordinea cțilei cestiunea combaterei 
pe cale internațională a anarchismu- 
lui, ce bântue societatea de ac|i eu
ropână.

Italienii jălesc pe Regele lor, 
suflet mare și nobil, er la mormântul 
acestuia va veghia nu numai grija 
pentru binele și prosperarea Italiei, 
ci și grija pentru liniștea, ordinea 
socială, organisațiunea și bunăstarea 
tuturor statelor Europei.

Sinod Provincial la Blasiii.*1

Foia biserioâscă din BlașiO. publică 
în fruntea numărului său de Sâmbătă ur- 
mătărea convocare:

Nr. 8827—1901).

Victor Mihalyi de Apșa 
din îndurarea lui Dumnezeu și grația S. Scaun Apos
tolic al Romei Arohiepisccp și Mitropolit de Alba-Iulia 

și Făgăraș. Prelat domestic și asistente la soliul 
Pontifioiu, Dr. de s. Teologia.

Veneratului Cler și Credinciosului 
Popor al archidiecesei de Alba- 

lulia și Făgăraș.
Salute și Binecuvântare archipăstoriscă!

Din îndemnul sărbătorei cfilei 
aniversare de două sute de ani, de 
când părinții noștri, conduși de Spi
ritul Sfânt, sub păstorirea antece
sorului nostru de fericită amintire 
Atanasiu I Anghel, Mitropolitul de 
Alba-Iulia, reînnodară legătura S. 
Uniri cu Scaunul Apostolic al Romei: 
în bună înțelegere cu Episcopii com
provincial!, am hotărît a conchiema 
sinod provincial, pe cum în sensul 
decretului din cap III titlu III al 
Sinodului provincial de Alba-Iulia și 
Făgăraș din anul 1872, cu datul de 
acjl și numărul present l’am și con- 
chemat pe 5 (18) Septemvrie 1900 la 
mitropolia în Blașiu.

Aceste aducendu-le la cunos- 
cința Veneratului Cler archidiecesan, 
îl recercăm în Domnul, ca dim
preună cu poporul credincios să nu 
pregete a-șl uni cu noi rugăciunile 
cătră Părintele îndurărilor, ca să ne 
învrednicim a prăsnui în pace acea 
sărbătdre, a dobândi darurile, într’a 
cărora speranță ne unim în Sinod, 
ca prin cele ce vom găsi de dețăr- 
murit, să preamărim pe Domnul 
Dumnecjeu și mântuitorul nostru Isus 
Christos, împreună cu cel fără de 
început al lui Părinte, cu preasfântul 
și bunul și de viață făcătoriul Spi
ritul Lui.

Dispunem drept aceea, ca din 
3 (16) Septemvrie 1900 începând, 
pănă în cfiua când se va termina 

Sinodul provincial, toți preoții ar- 
chidiecesani, cari vor celebra S. Li- 
turghiă, a) la s. proscomediă se 
pună o părticea anume, pentru ca 
să dobândim ajutor divin preste lu
crările Sinodului provincial, b) s. Li- 
turgiă se o începă cântând „împă
rate ceresc mângăitorule“, ca în 
cjiua de Rusalie.

Darul Domnului nostru Isus 
Christos și iubirea lui Dumnecjeu 
Tatăl, și împărtășirea Spiritul Sfânt 
se fiă cu voi cu toți. Amin!

Dat în curțile reședinței Nbstre 
mitropolitane din BlașiG la 13 (26) 
Iunie 1900.

Resbunare seu cucerire?
împăratul Wilhelm II a ținut ârăși o 

vorbire cătră trupele, cari au plecat în 
China. O parte din aceste trupe au plecat 
Vineri din Bremenhaftn pe corăbiile „Ba
tavia11, „Halleu și „Dresden11. înainte de 
plecare împăratul 11-a adresat cuvinte de o 
însemnătate epooală.

După-ce a arătat, că imperiul german 
are datoria de ași apăra supușii săi din 
străinătate, a cfis, adresându-se cătră sol
dați :

„Mare problemă vă așteptă. Trebue se 
pedepsiți marea nedreptate, ce s’a făcut. 
Ohinesii au ruinat dreptul ginților. In mod 
ne mai pomenit în istoriă și-au bătut joc 
de inviolabilitatea ambasadorilor și de da
toria ospitalității. Acesta este un luoru cu atât 
mai revoltător, cu cât crima a săvîrșit’o 
acea națiune, care e mândră pe vechia-i cul
tură... Renume și gloriă să însoțescă stea
gurile și armele vostre. Dați esemplu lumei 
întregi de disciplina și bărbăția vâstră. Va 
trebui să luptați contra unui inimic neîn
durat. Dâcă stațl față cu el, să scițl, că 

este indurare, prisonieri nu tre- 
buesc. Așa s<J vâ luptați,, încât nici peste 
o miie de ani, Chinesul se nu cuteze 
a privi cu ochi r&i la German. Fiți 
bărbați

Un diar german din cele mai seriose 
redă partea ultimă a discursului astfel:

„Ajungând în fața inimicului, trebue 
să-l disciplinați, Fimânui se nu dați 
grațiă, se nu faceți prisonieri. Se plă- 
tescă cu viața cel ce cade in manile 
vostre. Precum înainte cu o miie de ani

FOILETONUL „GAZ. TRANS/

Despre natura artei Chinese.
(De un turist frauees).

Dâoă privescl orașul Peking dintr’un 
punot mai înălțat, de pe turnurile „missiu- 
nilorw său de pe vârful zidurilor, capitala 
oferă aspectul unui parc imens: arbori, 
verdâță și coperișe; însă mai multă verdâță, 
decât coperișe. Cele mai mari, oele mai 
aparente din coperișe sunt la palat, care le 
are văpsite galben. De-acolo derivă acea 
observare profundă și poetică a unui di
plomat, care e conservată ou grije de le- 
gațiunl: „Pekingul e ca nisce gălbinușe de 
ouă într’un blid mare de spănac“.

Se află âmenl civilisațl pentru cari 
idealul urban e, a vedâ multă piatră, mult 
asfalt și fără arbori. Chiar architeoțl mari 
par a orede, că arta lor trebue să se de
părteze de natura viețuitâre și că un pei
sagii! de pietre e mai frumos, deoât un pei
sagii!, unde livedl de iârbă, boschetele și 
arborii înounjură construcțiunile, 
astfel arta architeotonioă.

ridicând , ceau

Arta chinesă nici nu prioepe pe omul 
depărtat de plantațiune, palatul fără gră
dină, orașul fără umbră. De aici aspectul 
vivant de parc stufos, ce-1 căpătă acest 
oraș al cărui plan sâmănă cu-o figură se
veră geometrioă. Orașele americane au pla
nuri de regularitate geometrică, dâr sunt 
forte urîte. — Pekingul e frumos. Causa e, 
că spiritul architeotului chines, pe când el 
ooncipia abstracțiunile geometrice, nu uita 
totodată nicl-deoum, realitatea vieței pămân- 
tesol, de care e legată viața omului. — La
curi, grădini figurâză în planul său; fiă- 
care coperiș se vede printre mai mulțl ar
bori. Arborele este unul din oele mai fru- 
mâse dintre tote obieotele decorative. Și 
bine formați totdâuna de natură, oare e 
cea mai bună măestră. E. suficient de-a 
varia esențele pentru a obțină efectele, ce 
le dau specialitățile diferite. Pentru mor
minte, pinii cu soorța lor albă, formeză un 
oontrast luminos la monumentele întune- 
cose. La templurile învățaților sunt sălcii, 
ale căror foi palide pe crengile fragede, fă- 

un deoor calm de meditațiune. Peste 
tot, în orl-ce loc, la orl-ce edificiu o voință 

consoientă de luorul său a plantat verdâță, 
care dă acestui oraș oaracterul de viață 
astfel de puternic, încât învioșâză chiar și 
ruinele.

Au unele plante și un sens mistic? 
Arborii au ei âre o cugetare, o limbă, și 
în inimele omenilor pot ei ore revooa ou 
umbrele lor, sentimente? Ohinesii afirmă 
acesta.

In literatura lor se află bucăți deli- 
ciose, cari ne traduc cântarea plantelor: 
spre esemplu cântarea bambusului. Acești 
poeți galbeni au pătruns mai adâno ca ai 
noștri în adâncul lucrurilor. Amorul lor 
pentru viețuire e așa de mare, încât ei 
simt viața în plante, în arbori, cu-o age
rime, care faoe, eă pănă ce ei o poetiseză, 
nu mai e simplă retorică, ci convingere.

Eu am priceput acâsta, când am ve- 
dut arborii a căror masse completeză de- 
semnul templurilor.

La țâră afară, aprope de observatoriu, 
nu departe de magazinele împărătesei, se 
vede un astfel de arbore, oare e tipic. N’are 
nimic bătător la ochi, nici ce să te facă | 

să-l admiri, afară de perfecta armoniă a 
acestor trei elemente într’un esact raion 
de isolare : coperișe vinete, o cupolă de 
arbori ou frunzele întuneodse încunjiurațl 
de zid roșa. Iți pare, oă vrâu a-țl spune: 
întră. E natura viețuitore în calmul tem
plelor 1

Și multe din acestea ne-au înohis acjl 
porțile. Mulțl călători se plâng de aceea și 
condamnă esclusivitatea Chinesilor, mici
mea cugetărilor „Gerescilor11 și supersti- 
țiunile lor.

Eu voii! spune, pentru-ce nu se mai 
deschid unele templurl turiștilor europeni. 
Spre esemplu acela al „ceriului11. Altădată 
puteai întră acolo în totă libertatea. Chi- 
nesul, neatașând nici o influeuță mistică 
oomplesului materialelor, cari oonstitue al
tarele, neavând spiritul religios al Hindușilor, 
al Evreilor, al Creștinilor, al Dahomenilor 
seu Polynesilor, nu credea nicl-decum, că 
presența unui European în sanctuarele lui 
ar fi capabilă să le faoă mai puțin sfinte. 
Se putea deci visita în tâte detailele tem
plul acesta. Mi-s’au dat chiar și fotografii. 
Uhinesii l’au închis în urma unei visite 
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Hunii sub Atila și-au câștigat un nume, 
care și acjl ni-i presentă oa puternici, așa 
și voi să câștigați pe o miie de ani renume 
națiunei germane în China, încât nicl-odată 
Chinesul si nu cuteze măcar a privi cu ochi 
răi la German11.

împăratul Wilhelm nu cunosoe așa- 
dâr îndurare. Porunca data soldaților săi e 
grozavă. Pe când de o parte împăratul e 
de părere, că „ori ce cultură, care nu-șl 
are temeiul în creștinism, trebue se fiă ni
micită1*, pe atunol de altă parte îșl uită de 
cuvintele întemeietorului creștinismului, care 
a 4is apostolului său Petru, când acesta a 
tăiat cu sabia urechia servitorului archie- 
reului: „bagă sabia în tâoă, căoi cel ce 
scâte sabia, de sabiă va muri". Să-și fi uitat 
ore împăratul Germaniei, că creștinismul nu 
este religia răsbuuării ?

Dâr Wilhelm are alte planuri. Nu nu
mai răsbunarea îi stă în gând. El vrâ cu
cerire. Momentul i-se pare, păte, favorabil. 
Cu Rusia se va împăoa asupra prăcjii; de 
Anglia și America pare a nu-se teme, ele 
n’au armate cuceritore ca Germania, âr 
neîndurarea la ce ar fi bună, dâcă nu a 
băga spaimă în ChinesI, ca „o miie de 
ani să nu cuteze măcar a privi cu ochi răi 
la German1*.

Problema împeratului Wilhelm este 
atât de mare și gravă, încât cu drept cu
vânt Europa pote privi ou mirare, dâr și 
cu îngrijire la lupta acâsta pentru uriașa 
plăcintă de orez ohinesă.

Reespedarea Evreilor emigrant!.
Ca la poruncă, foile ungurescl din Bu

dapesta dau alarma în cestiunea emigrării 
Evreilor din România. Spun cu multă în
duioșare, oă „espatriațil** plâoă din Româ
nia spre alte părți ale lumii, mare parte 
din ei trec prin Budapesta ou trenul și va
porul oătră Viena, dâr ajungând aici, sunt 
trimiși îndărăt spre România, unde însă „nu 
mai sunt tolerați1*. Cei cari se reîntorc din 
Viena, hoinăresc pe stradele Budapeștei 
„pradă a celei mai negre miseril.1* Aici se 
plâng la frații lor, că România i-ar sili să 
părăsescă țâra, nu le dă muncă pentru a-șl 
câștiga traiul vieții și „sufer persecuții in
finite1*.

Firesce, plângerile acestea „mișcă1* 
inima gazetarilor jidano-maghiarl și prin 
colânele foilor lor fao mare sgomot, calom
niază, ba înjură chiar țâra vecină. Umplu 
colone întregi cu „năcazurile1* Ovreilor din 
România, căoi nu e vorba dor’ de emigrare 
de Români, Șvabi, Slovaci eto., ci de emi
grare de Jidovi, trebue dâr să bată toba 
cea mare, să scuipe foc și venin, să bles
teme și, mai pre sus de tâte, să facă pe 
ipoorații. E curios, că aoâsta o fac gaze
tarii jidani dela pressa maghiară tocmai 
când ei înșiși mărturisesc, că emigranțil 
sunt provăcțuți cu bani in abondanță și ou 
tot felul de ajutâre.

Ba merg și mai departe acești „uma
niști11. Urgitâză eseoutarea convenției dela 
Berlin, și foi, cari se pretind seriose și oarl 

stau aprâpe de guvern, ca „Bud. Hrlp.“, 
fac sgomot reclamând o „intervenția diplo
matică1* și tjic, oă „diplomația trebue să 
influințeze în direcția, ca România să dea 
emigranților pașaporte, cari corespund re- 
gulelor internaționale1*, căci „e lucru ne
drept și neuman, oa guvernul român să 
dea drumul Ovreilor săi ou pașaporte în 
care stă scris, că respectivii nu se mai pot 
reîntorce în România1*.

Pentru-ca fățărnicia să fiă la culme, 
multe din cjiarele din Budapesta presentă 
„tragedia1* acesta în colori înspăimântătâre. 
Așa de pildă „P. N.“ sorie : Omenii aceștia 
(emigranții) tâte le îndură, numai să nu 
trebuâscă a-se reîntorce în România. S’a 
întâmplat erl sâra, că doi din ei, când au 
audit, că nu pot călători mai departe, s’au 
aruncat în Dunăre1*.

Dâr — , ej uchnem: ei au fost scăpați,
„Neues P. Journal1* (jLe, că acești 

doi au fost chiar conduoătorii grupului de 
emigranțl. Același d>ar mai soie să sur
prindă lumea cu povestea, că emigranții, 
duși pe o corabiă ca să înopteze acolo, 
înainte de a-se culca „«w depus cu toții ju- 
remintul desperat, că nici unul si nu lase si 
fiă reînapoiat viu în România* (! ?); âr când 
se plece dela gara de ost din Budapesta, 
Evreii, femei și copii, văetându-se și plân
gând, să se fi opus a-se urca în vagâne, 
strigând: Decât să ne întorcem în Ro
mânia, ne vom arunca mai bine între rd- 
tele trenului. Alt grup de Ovei — flioe 
aoeeașl, foie — să fi oădut înaintea poli
țiștilor și să se fi rugat de grațiă, esola- 
mând : faoețl, ce vreți ‘ou noi, numai nu 
ne înapoiațl în România. Acesta să se fi 
întâmplat pe vaporul „Hildegarde1*, cu care 
au plecat emigranții. înainte de plecare să 
fi jurat cu toții în cor, că niol unul nu va 
merge viu în România, că mamele vor 
arunca copiii în apă și după ei vor sări 
ele în Dunăre, âr bărbații, cari nu vor putâ 
scăpa, vor face asemenea.

Am reprodus aioea numai o parte 
minimă a miserabilelor năsoooirl și schimo
nosiri de oare se folosesc foile evreesol, ca 
să ațîțe contra României.

*
De altfel înregistrăm, că ministru un

guresc de interne a adresat un ordin-oircu- 
lar oătră tote autoritățile administrative 
comitatense, în oare dispune, că numai 
acelor emigranțl evrei din România să li-se 
permită trecerea prin Ungaria, cari afară 
de pașaporte, au și bilete valabile pentru tren 
și vapor, sâu banii necesari pentru călătorii!. 
Oei oe nu corespund aoestei măsuri; pre
cum și emigranții pedeștri sâu cu carele, 
să fie reținuți și escortați îndărăt în Ro
mânia,

La Orșova sosind tj’lele acestea 900 
de emigranțl evrei, fisolgăbirăul i-a reținut 
și a comunicat cașul ministrului de interne. 
Aceita a răspuns, că pănă la alte disposi- 
țiunl, si nu permită nici unui emigrant a trece 
granița.

In urma acâsta emigranții au fost es
cortați la Vodița, unde însă au fost opriți 
de autoritățile române.

Emigranții Evrei la gara din Brașov.

Evreii, cari au fost reespedațl dela 
Viena au sosit la gara nostră din Brașov 
erl, Duminecă diminâța, în 29 Iulie n. Cu 
privire la acâsta raportorul nostru ne co
munică următorele :

Trenul separat cu cei 600 de emi
granțl Evrei reespedațl în România dela 
Viena a sosit Duminecă dimineța la gara 
de aici. Trenul se afla sub pază poliție- 
nâscă, ce a fost dat’o poliția din Pesta, 
vrând astfel să se asigure, că pănă la unul 
Evreii vor fi trecuțl peste graniță în Ro
mânia.

La gară emigranții au fost întâmpi
nați de gendarmeriă, de polițiă și de câți
va Evrei de aici. Aceștia din urmă duse
seră cu ei pâne și brânză, pe care o îm- 
părțiră între Jidovii călători făr’ de voie. 
Am observat, oă „nenorociților“ fii ai lui 
Israil nu le prea convenea tratarea cu 
brânză și cu pâne, fiind-că mâncare aveau 
destulă cu ei li-ar fi plăcut mai bine să 
li-se dea bani, apoi tutun și țigări de fu
mat, de oare cerșian, adresându-se la fiă- 
care străin, ce-1 vedeau pe la gară, cu totă 
paza sub care se aflau.

De altmintrelea emigranții întorși de 
pe drum erau binișor dispuși și veseli și 
nu putea observa la ei nicidecum, că 
ar umbla cu gândul înfiorător de a se sinu
cide, nici nu puteai observa la ei acea des
perări/, despre care scriu foile jidano-ma
ghiare, âr în deosebi „Neues Pester Jour
nal", care se preface a fi atât de mult 
sdruncinat, și mâhnit de sortea coreligio
narilor săi.

Resboiu în China.
Sortea ambasadorilor.

Cestiunea, dâcă ambasadorii trăeso 
seu ba, nu este încă lămurită. Soirile sosite 
în urmă se oontratjio.

Din mai multe locuri sosesc soiri, că 
cunoscuta telegramă a ambasadorului Sta- 
telor-Unite, Conger, este o falsificațiă. Din 
Londra se telegrafâză, că oficiul de esterne 
din 'Washington a primit o telegramă după- 
care directorul poștei și telegrafului chines 
Șeng și vice-regele Juansikai sunt bine in
troduși în secretul oficial al corespondenței 
telegrafice americane, prin urmare ei au 
trimis la Washigton răspunsul la întrebarea 
guvernului Statelor-Unite cu privire la 
sârtea ambasadorilor, — cu alte cuvinte 
telegrama din cestiune a fost o falsificațiă.

De altă parte se anunță din Paris, oă 
ambasadorul ohines de acolo a primit cu 
data de 24 Iulie două note împărătesc! din 
Peking, dintre cari una 4’ce> ambasa
dorii străini, afară de br. Ketteler, sunt 
în viață și neatinși.

Cu totul altfel vorbesoe o telegramă, 
ce o primesce din Shanghai (jiaru^ I°n‘ 
dones „Daily Mail*. Soirea acâsta oonfirmă 
primele faime despre măcelărirea străinilor 
din Peking. Ea spune, oă fiarele din Shanghai 
publică declarația unui bancher chines, care a 
părăsit Pekingul în 7 1. o. și a sosit la 25 
în Tien-Cin. La plecarea lui toți străinii din 
Peking dispăruseră. Aceleași foi spun, oă di- 
reotorul bănoei rusesol din Shanghai a pri
mit o sorisâre dela filiala din Niuclvang în 
care se oonfirmă soirile despre măcelul din 
Peking. Autorul epistolei dico, că toți Eu
ropenii au fost uciși.

Remâne așa-dâr întrebarea: ce-i ou 
ambasadorii ?

Principele Titan onnorit?

„Daily Express* anunță, ou data de 
27 1. o. din Shanghai, că Li-IIunq-Ciang a 
primit soirea, oă principele Tuan a fost ucis. 
In timpul din urmă Boxerii s’ar fi rupt în 
două partide. Una din acestea voia să res- 
torne dinastia Mandsu și să restabilâsoă di
nastia Ming, pe când cealaltă voia să urce pe 
tron pe principele Tuan. Inafară de zona 
orașului oreștin, a fost o luptă mare între 
aceste partide, în oaie partida lui Tuan a 
fost învinsă și însuși 'principele fit omorît. 
Soirea aștâptă de altfel confirmare.

Estinderea rescoSei.

Biroul „Renter* comunică din Hong
kong, că după declarațiile comandantului 
unei corăbii de transport, care duce căr
buni în Canton, Li-Hung-Ciang se va re- 
intârce ârăși în provincia Canton, unde 
poporațiunea ohinesă este provocată prin 
tot felul de placate, să se răscâle, să uoidă 
pe funcționarii chinesI și pe toți străinii.

Consulul belgian din Shanghai anunță, 
oă Șeng i-a oomunioat, că în Paotingfu toți 
misionarii au fost uciși.

„Standard* anunță din Cifu, că după 
date antentioe sosite din provinoia Pecili, 
18 misionari au fost omorîțl.

„Times* publică soirea din Shanghai, 
că după telegrama unui membru al mi- 
siunei baptiste englese, în Sensi au fost 
măcelăriți toți creștinii.

Victoria japonesă.

Din Tokio i-se telegrafâză lui „Daily 
Telegraph1*, oă un detașament de trupe ja- 
ponese, debaroate lângă Ghau-hai-Kwan, a 
raportat o mare viotoria asupra Chinesilor.

Austro-Ungaria.

„Polit. Corr." află, că corăbiile „Kai 
serin Elisabeth1* și „Aspern11, cari au ple- 
oat la Pola, sunt menite a întări forțele 
austro-ungare în apele Chinei. La oas de 
nevoie, cj.ice numita fâia, vasele aceste vor 
debărca un detașament de trupe. Coman
dantul vaselor de răsboifi. a primit ordin 
de a lucra în unire și couoordiă cu oeilalțl 
admirall.

da turiști americani, oarl au fost dejunat 
acolo, și după dejun, împrejurul cuptorelor 
de bronz, unde face împăratul jertfa, au 
lăsat suvenirile digestiunei lor.

Chinesii se supără. De atunol datâză 
interdicțiunea, oare năcăjește adl pe turiști. 
Astfel de miol întâmplări oa aoâsta, fortifică 
disprețul Chinesului față de noi. Europenii 
culpabili de astfel de uitări de bunul simț, 
cari se reînoeso încă și acum în întâmplări din 
provinciă, unde călătorul e primit oa într’un 
otel deschis, acești Europeni, se 4’ce> 
aparțin elitei.... Atunci.... nu mai insist....

Am vorbit despre arbore în arehitec- 
tură. Florea se multiplioă în decorul gra
dinelor, livezilor și al loouințelor. ’Ml aduo 
aminte, că, vorbind despre grădinele ohi- 
nesescl, înaintea multor âmenl m’au între
bat despre o seriă de monstruositățl vege
tale în miol ole de formă barocă. Le-am vă- 
dut și pe aoelea. Mii de persons le-au vă- 
cjut. In Singapore Chinesul Wampo a oo- 
lectat în grădina sa tot ce se pote visa 
în felul acesta. El poseda un ștejar de 30 
ani, care făcea ghinde, a cărui trunohifi, 
crengi și foi puteau se încapă pe un loc 

de 20 centimetri diametru și ale cărui rădăcini 
aveau loc într’un vas de mărimea unui pa
har de bere. El avea și o serie de tufișuri 
oiooârtite în figuri de animale, de plante 
variate și de omeni. Și multe alte soiuri 
de monstruositățl. Dâr aceea nu se pote 
numi grădiDăriă chinesâscă.

Realitatea aparținând atât grădinei 
săracului, cât și celeia din palaturl, e forte 
depărtată de aoeea. Pentru a-șl deoora lo
cuința, Chinesul n’are tot.dâuna acâsta bol
navă plăcere de a tortura natura. Arta lui 
cea mare e de a-o respecta. Și cum obține 
parcuri frumose pentru capitală, pentru pa
latele sale împărătesol, el soie să-și facă 
grădini amabile și pentru moșiile sale. 
Acea afirmare e contra legendelor răs
pândite. Oe am <j'06 D°i de Chinesul, 
oare ar istorisi, că la noi tâtă cultivarea 
grădinelor e ca în Versailles și în Schon- 
brunn, pe oând avem grădini cultivate în 
care sunt toți pomii bine îngrijiți, der lă- 
sați se crâscă după firea lor, fără a fi cior- 
cârtițl după âreșl-care șlabonă.

A fost o erâre din partea scriitorilor 
moravurilor ohinesescl, că au raportat, că 

arta chinesă în grădinărit constă numai din 
orescerea tufișurilor în formă de omeni sâu 
de animale și în a face să crâsoă arbori 
bătrâni în vase miol.

Numesc florile preferite de grădină- 
ria chinesă: Iris, chrysanthemele, balsami
cele, companulele, panselele, lăcrimiorele, 
isma, ochiul boului, stelișorele- (mărgăritele), 
florea sorelui, lilia, bujorul, garofa, geraniu- 
mul ș. a.

Totă flora acâsta simplă, e folo
sită de decorator fără a fi torturată. Vor
besc de generalitate, fiind-că amatori bol
năvicioși sunt în tote țările.

Flori simple, arbori simpli, într’o sim
plă grupare, âtă într’adevăr grădinile cele 
mai delioiose, oare esistă atât în Peking, 
cât și în împrejurime. Cele mai frumose 
sunt oele cari îucadrâză „templul înțelep
ților" dedicate abstinenței. Visătorii, cari 
doresc să afle acolo răpaus și vrâu să-și 
sustragă corpul lor tentanțiunei hrănirei 
prea abundente, îșl pot hrăni spiritul în 
grația boschetelor înflorite și tot-odată în 
aspectul splendid al șesului întins și a ce
lorlalte grădini și parcuri, și, a vilelor, și 

și a templelor, oarl sunt visibile pănă la 
orisontul mândru al gingantelor ziduri.

Voința, puterea âmenilor, cari au de
semnat aoâsta panoramă în tote detailele 
sale de monumente și de grădini, și de 
câmpuri, și de livec}!, și de drumuri, și de 
canalurl dispar într’un întreg de frumsețe 
simplă, așa de simplă, că apare natura 
singură. Când Chinesii au schimbat na
tura, umplând rîurl, creând, retezând munții, 
înălțând terenul, tăind păduri mărețe, 
plantând parcuri, recreând din nou peisa- 
giele, mândria lor, fu ca acâsta acțiune să 
pară aceea a naturei.

Aoesta impresiune, oe mi-au dat’o ei 
în aceste vaste decoruri, cari ajung pănă 
la orisont, am reaflat’o în intimitatea oase
lor lor bogat înzestrate cu flori.

In Peking, în oele mai sărace loouințe, 
în oele mai bogate palaturl, se văd, în 
vase de faianță sâu de aur, florile mărului 
sâu ale perseoului. Și poeții, oând descriu 
farmecul virginelor, oompară frumsețea lor 
cu frumseța ramurei înflorite de prun.

Lucea.
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Din Serbia.
Alaltăerl după, amiacjl s’a făcut în 

Belgrad logodna oficială a regelui Alexan
dru ou d-na Mașin; actul sărbătoresc la să
vârșit preotul competent al miresei de fată 
fiind și metropolitul. Afară de logodnioi de 
fată erau rudeniile mai apropiate ale mi
resei, îutreg personalul dela curte, toți mi
niștri ou soțiile lor, președintele soupștinei 
Netorovicl, președintele consiliului de stat 
Nicola RisticI, precum și întreg corpul di
plomatic.

$
Față cu soirile tendențiose colportate 

în pressa din străinătate, se constată ofi- 
■oiaul, oă mirdsa s’a născut în 1867, așa-der 
are versta de 33 ani.

*
La ordin regesc generalul Belimarlco- 

vicl a fost arestat pentru-oă s’a pronunțat 
necuviinoios despre miresa regelui.

Regele a destituit pe oomandantul 
garnisonei din Belgrad, din oare oausă 32 
de ofițeri și-au dat dimisiunea.

O telegramă cu data de 28 1. e. din 
Belgrad spune, că regele a împărtășit în 
persână garnisonei, că comanda supremă 
peste armată, oe o avea pană acum tatăl său 
Milan, a dat’o ministrului său de răsboiQ. 
Regele a trimis în pensiune pe trei generali 
și pe mareșalul curții l’a destituit.

*
Regele a primit pănă aoum 2000 te

legrame de felicitare. Intre alții l’a felicitat 
și arohiduoele moștenitor de tron Franoiso 
Ferdinand.

Amnestia, oe a dat’o regele, se estinde 
asupra tuturor acelora, cari au fost osîndițl 
pentru lesa majestate, pentru vătămarea 
membrilor familiei regesol, pentru vătămarea 
soupștinei, pentru delicte de pressă, pentru 
oalomniarea membrilor guvernului etc.

*
Erl au fost în Belgrad mari manifes

tații în ondrea regelui și a logodnicei sale, 
întreg orașul fu iluminat. Cununia oficială 
se va face Joi.

*
Pressa rusâscă scrie fdrte vehement 

<în contra lui Milan: Așa „VjedomostP din 
Petersburg vorbind de evenimentele din 
Serbia, spune, că regele Milan a avut de 
gând să ucidă prin regimul său pe radicali, 
pe liberali și pe progresiști, și să înloou- 
escă constituția prin dictatura militară. 
Ilusiunea sa a fo3t deșârtă și imposibilă 
de realisat, pentru-că n’a voit săținăsâmă, 
că una din condițiile esențiale ale vieței 
acestui stat, este reabilitarea libertăței 
proclamate de constituția din 1888. Adl 
.ou ajutorul lui Dumnezeu va începe o nouă 
viâță.

„Nowoje Vremiau 4i°e> că încercările 
unui aventurier de nici o însemnătate, pre
cum este regele Milan, care a voit să sta- 
bilesoă în Serbia regimul lui Stambulofif, 
m’au reușit. Cu tăte că Serbia a suferit 
mult din causa slăbiciunei regelui, numără 
încă file frumdse, dâcă ex-regele Milan, 
ex-oomandantul șef al trupelor serbesol, 
va fi de asemenea îndepărtat din Serbia, 
■ca cetățen.

nSwetu spune, că evenimentele din 
Serbia au o mare importanță, pentru-că 
se pote spera că ex regele Milan nu va 
mai pune piciorul pe pământul Serbiei. 
Acâstă speranță este primită cu entusiasm 
de cătră națiunea întrâgă.

SUIRILE BILEI.

- 17 (29) Iulie.

O importantă reformă în espeda- 
tea diarelor. O foiă ungurâsoă pretinde 
a sci din isvor sigur, că în ministerial un
guresc de comerciQ se proieotăză o reformă 
mare în ceea ce privesoe espedarea fiare
lor prin postă. In esență planul se cjice că 
ar fi astfel: 1) piarele vor fi espedate fără 
fășiă de adresă și fără timbru; 2) Fiă-care 
oficiu postai va purta un registru despre 
abonenții fiarelor din oercul său de acti
vitate. 3) Numărul esemplarelor espedate 
prin postă se vor pacheta în saci, sâu în 

legături, er de-asupra se va sorie numai nu
mele satului, respective orașului. 4) Tim
brul obiolnuit pentru francarea fiarnlui se 
va plăti din partea editorilor în sume 
anuale.

„Maghiari la conferența interpar
lamentară11. Sub titlul acesta scrie „Pești 
Naplou : „In 30 1. c. (Iulie) se începe la 
Paris întrunirea din acest an a conferenței 
interparlamentare. Mare parte dintre mem
brii grupului maghiar a și plecat din Buda
pesta ; contele Apponyi Albert, președintele 
grupului maghiar, a plecat dela băile din 
Weidlingen; din Budapesta au plecat: 
Berzeviczy Albert, br. St. Ambrozy, Fr. 
Bolgar, episcopul Lucian Bogdanovios, Al. 
Blaskovich, Bela Osavossy, Cornel Emmer, 
El. Foldvâri, Todor Fassie cu soția, losif 
Gali, episcopul losif Golditș, Carol Hege- 
diis, I. Hock, Carol Hieronymi, Iagios 
lozsef, Carol Koloman, Leopold Kallay, I. 
Klobusitzky, Fr. Kossuth, Lud. Lang, Iul. 
Lauczy, Car. Legradyn, Geza LatinovicI, 
A. Munnich, Fr. Nildner, Văzul Popovich, 
G. Gyurkovics, Ios. Vâszi. Afară de cei 
înșirați aci, numeroși bărbați politici ma
ghiari au plecat de pe la băi de-adreptul 
la Paris.“—Vedem, oă între cei înșirați mai 
sus se află, afară de deputatul Todor Fâșie 
și magnatul losif Gali, și episcopul losif 
Goldiș. Foia dela Arad a acestui din urmă 
spune, că el (episcopul) a plecat la Ron- 
tău. Fiind-că însă n’a putut să fiă în ace
lași timp în două locuri, rămâne a-se sci, 
care din cele două foi a raportat esact: 
cea din Pesta, ori cea dela Arad. Vom 
sci-o în curând.

Posturi de profesori Ia scolele ro 
mâne din Brașov. Eforia școlelor centrale 
române din Brașov publică în „Telegraful 
Român11 concurs pentru ocuparea următo- 
relor posturi de profesori: a) la gimnasiu: 
1. un post pentru catedra de 1. germană și 
română; 2. unul pentru catedra de limba 
maghiară, română și eventual istoriă; 3. un 
post pentru filologia clasioă; 4. un post 
pentru catedra de geografiă și istoria na
turală. — b) la școla reală: 5. un post 
de prof, de limba germană și francesă; la 
șcâla comercială: un post de prof, pentru 
limba maghiară și germană în combinația 
eventual cu 1. francesă. Salariile profesori
lor sunt: în timpul cât sunt numai provi- 
sorl 1800 cor. anual, er după ce devin de
finitivi 2400 cor. anual, cuinouenii de 200 
cor., bani de ouartir 400 cor. și drept de 
pensiune; pentru timpul serviciului ca prof, 
suplinitor 1600 oor. anual fără alte emolu- 
mente. — Pentru învățătorii suplențl 800 
cor. anual, pentru provisorl 1000 oor, âr 
definitivi 1200 cor. mai capătă cinol cuiu- 
cuenale de câte 120 cor. și bani de ouar- 
tir 240 cor. anual.

Camera comercială din Brașov do
jenită de Hegediis? Foia ungurâsoă din 
GlușiQ „Magyar Polgâr“, făcând o recen- 
siune asupra raportului camerei de oomeroiîi 
și industriă din Brașov, o însoțesoe ou ur
mătorul oomentar: „O singură observare 
avem în oontra raportului și acâsta e, că e 
redactat în limba germană, lucru, pe care 
nu-l putem ierta camerei, deore-ce între ți
nuturile, ce fao parte din cercul său se află 
și de acelea, oarl în privința limbei nu fao 
parte din ținuturile săsescl. De-altmintrelea 
e lucru ounosout publicului, că ministrul 
de oomerciQ Al. Hegediis cu ocasiunea vi- 
sitei sale la Brașov a dojenit camera din 
causă, oă președintele Camerei n’a ținut în 
limba maghiară vorbirea de bineventarc, oe 
i-a adresat’o lui. Se vede, oă Camera nu s’a 
înoumințit de-ajunsu (sic!)... — Abstragând 
dela ignoranța, oe-o dovedesce foia șovi- 
nistă, oare se vede, că nu scie, oum-că ra
porturile Camerei de comerciQ. dela Brașov 
se tipăreso în tâte trei limbile, ea mai de
notă încă multă răință și spirit de intole
ranță când se arată atât de satisfăcută da 
„dojana11, oe afirmă, că ministrul Hegediis 
ar fi dat’o oamerei din causă, oă n’a fost 
salutat de președintele acesteia în limba 
ungurescă.

Liceiițiare. Ni-se scrie din BuourescI: 
Studentul dela facultatea de drept Octavian 
Sorescu jun., fiiul d-lui adv. O. Sorescu din 

loc, a obținut în 4 Iulie st. v. anul ourent 
licență în drept cu nota „fârts bine11, tesa 
sa de licență tratând „despre oondițiunea 
juridică a femeii măritate la Romani și la 
Românl“.

Secerătorl între baionete. Pe moșia 
marelui proprietar Horvath Lukacs din co
mitatul Baciu muncitorii într’una din filele 
săptămânei trecute de-odată au sistat munca. 
Causa, oă au făout aoesta a fost, după măr
turisirea lucrătorilor, împrejurarea, că grâul 
e prea burianos, prea cădut la pământ și 
căldura grozavă prea torturătâre pentru 
muncitori. Proprietarul a recurs la ajutorul 
autorităților, er acestea au trimis gen- 
darml, ca aceștia să silesoă pe munoitorl 
a-șl isprăvi lucrul. Gendarmii au și dus pe 
muncitori la oâmp, der muncitorii după ce 
au ajuns,acolo, în loc ca să se apuce de 
lucru, s’au culcat liniștiți la umbra snopilor 
de grâu, er oonducătorul lor ou cea mai 
mare nepăsare dise gendarmilor : „D-vostră 
ați avut drept să ne aduceți pănă aid, der 
că aici ce vom face, este trtfba nâstră!

Cununii. D-l Basil Mureșian absol
vent de teologiă și d-ra Măriți Mesei se 
vor cununa în 5 August n. în biserica gr. 
oat. din Petridul-de-sus. — D-l loan Oltean 
absolv, de teologiă și student în drepturi 
și d-ra Otilia Barbulescu, se vor cununa în 
12 August n. în biserica gr. cat. din Băla.

O ® ia v ® c ă ă’ 1.

Adunarea generală ordinară a des
părțământului Blașiu al „Asooiațiunei tran
silvane pentru literatura română și cultura 
poporului român11, se oonvâoă pe cjiua de 
5 August n. a. c. în Sânoel la orele 10 
a. m. ou următorul

Program: 1) Deschiderea adunării. 2) 
Raportul comitetului. 3) Alegerea a două 
oomisiunl: pentru oensurarea raportului și 
înscrierea de membrii noi. 4) Disertațiune. 
5) Statorirea locului, unde se va ține vito- 
rea adunare generală. 6) Alegerea a doi 
delegați la adunarea generală dela băile 
Herculane. 7) Completarea oomitetului prin 
alegerea unui membru și a biroului prin 
alegerea notariului. 8 Propuneri. 9 Inche- 
erea adunării.

La acâsta adunare, oare se va țină 
în biserica din Sâncel, se învită toți mem
brii Asooiațiunii și toți oei ce doresc pro
gresul poporului român.

Spre orientare însemnăm aoi, că de 
acest despărțământ se țin următorele oo- 
mune :

Din oeroul pretorial al Blașiului : Mi
halț, Obregea, Buoerdea-grândsă, Cisteiul- 
român, Crăciunel, BlașiQ, Ciufud, Tiur, 
Veza, Mănărade, Lupu, Spătac, Cenade, 
Cergăul mio, Cergăul mare, Beșinău, Ohaba, 
OolibI, TăQ, Roșia-de-Secaș, Țapu, Șoroștin, 
Broștenl.

Din cercul pretorial al Aiudului: Pe- 
țeloa, Căpud, Mișoreac, Oonișora, Uifaiău, 
Tempăhaza, SâncraiQ.

Din oercul pretorial al Hususăului : 
Petrisat, Iclod, Sânoel, Pănade, Spini, Bia, 
Valea-sasului, Sân-Miolăuș, Șona, Bălca- 
oiu, Jidvei, Cheslăr. Tăuni, Mioăsasa, Lunca, 
Lodroman, Hususău, Glogoveț.

Și provisor și despărț. Uiâra.
BlașiQ, din ședința comitetului, ținută 

la 26 Iulie 1900,
loan German, Aurel C. JDomșa, 

director. secretar.

Deșpărțământul XV (Mooiu) al „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român11 îșl va țină adunarea 
oercuală în 12 August n. 1900 în comuna 
Mooiu la 2 bre p. m. în șoola română 
gr. ort.

Program; 1) Desohiderea ședinței prin 
președinte. 2) Raportul oomitetului. 3) Ra
portul oassarului. 4) Alegerea a două co- 
miBiunl: a) pentru oensurarea raportelor 
oomitetului și a oassarului, b) pentru însorie- 
rea de membrii noi și încassarea taxelor. 
5) Disertațiune. 6) Raportul oomisiunilor 
esmise. 7) Statorirea budgetului pe a. 1901. 
8> Alegere» delegaților pentru adunarea 
generală. 9) Eventuale propuneri. 10) în
cheierea ședinței și verificarea procesului 
verbal.

La aoâstă adunare se învită cu tâtă 
stima toți membrii despărțământului, precum 
și toți Românii de bine, cari doreso și voesc 
a sprijini cultura română.

Din ședința comitetului oeroual ținută 
în Mooiu la 24 Iunie 1900.

Ioan Moldovan, Simeon Giuca,
dir. desp. not. desp.

Petreceri.
In Mociu, pe Oâmpiă, seva arangia o 

petreoere în 12 August st. n. 1900 cuoca- 
siunea adunării generale a desp. XV. („Mo- 
ciuu) al „Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român11. Venitul 
curat e destinat în favorul despărțămân
tului.

Pentru comitet: Ioan Moldovan, pre
ședinte; Ioan Dan, v.-președinte; loan Bo- 
zac, cassar: Simeon Ciuoa, controlor. 
Prețul de intrare; de personă 2 cor., de 
familiă 4 cor. începutul la 7 ore săra. Su- 
prasolvirile și ofertele marinimâse se pri
mesc ou mulțămită și se vor chita pe cale 
Ziaristică.

*
In Oravița română se va arangia în 2 

Aug. n. c. din partea corului vocal gr. or. 
de acolo o produoțiune în beneficiul fon
dului său. Programul: G. Musicescu: Frun
zuliță, cor mixt. V. Vasilescu: Arcanul, 
cor. bărb. D. Porumbescu: Potpourri din 
Operetta „Grai nou“ cor mixt aoompaniat 
de orchestră. J. Vidu: Stefan și Dunărea, 
baladă de V. Alexandri, cor mixt ou soli: 
D-ra M. Dragoescu și d-l Const. Novăoesou, 
cu acompaniare de orchestră. După pro- 
ducțiune: joc.

ULTIME 8C1KL
Roma, 30 Iulie. Un atentat anar

chist s’a comis asâră la orele 11 la 
Monza în contra Regelui Umberto. Pe- 
când se întorcea în trăsură dela fes
tivitatea gimnasticilor, un individ 
necunoscut a tras trei focuri de re
volver asupra regelui. Regele a fost 
greu rănit și transportat la palat. 
Aici, îndată ce ajunse, șl-a dat 
sufletul.

Roma, 30 Iulie. Ucigașul a fost 
prins. Se cfice, că este un anarchist 
venit din America cu numele Gae
tano Bressi. Mare amărăciune și in
dignare a cuprins totă poporațiune 
italiană. Roma este cernită.

*
Umberto Hainer Carol Emanuel loan 

Maria Ferdinand Eugen, regele Italiei, fiiul 
regelui Victor Emanuel, s’a născut în 14 
Martie 1844. El a luat parte în persbnă la 
răsbbiele din 1859 și 1866. In răsboiul din 
urmă el a comandat o diviziă și în răs
boiul dela Cutozza, când învingerea deja 
era pe partea Austriacilor, i-a succes să 
acopere retragerea armatei italiene. După 
oouparea Romei, în Septemvre 1870, Um
berto a primit ca general comanda diviziei 
militare de acolo.

Cu doi ani înainte, la 22 Aprilie 
1868, — el se căsătorise cu Margareta, fiica 
ducelui Ferdinand de Genua.

Visita lui Umberto în vara anulu 
1872, când era încă principe moștenitor la 
curtea din Berlin, — a inaugurat raporturi 
mai strînse amioabile între dinastia de Sa
voia și cea de Hohenzollern. După mortea 
tatălui său, în 9 Ianuarie 1878, Umberto a 
devenit rege al Italiei. El a domnit striot 
oonstituțional și a stăruit cu sucoes de a 
restabili ordinea în financele țerei, dând 
neourmat, dimpreună cu soția sa, esemplu 
de cea mai înaltă oultură, de sentimentele 
cele mai nobile și umane, și de dragostea 
oea mai devotată pentru poporul său italian.

In 17 Noemvre 1878, făoând o călă
toria prin țeră, Umberto a fost în Neapole 
jertfa unui atentat, ce l’a săvârșit asupra 
vieței bucătarul Passanante, oare înse nu 
iebuti, regele fiind mult mai ușor rănit.

Singurul fiiu al regelui Umberto este 
principele Victor Emanuel de Neapole, care 
s’a născut la 11 Noemvre 1869.

Proprietar: Or. Aure! Mursșianiî. 

Redactor responsabil: Sregoriu khw.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami" 
din SBrașov, 

se pot procura următorele cărți:

Cărți de rugăcăiuni și predici.

Anghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
oolorațl 35 cr. (plus 5 cr. porto.)

mărgăritand Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora44 A. Toderan 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora44 A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, pen
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. El'fteriscu, 
cunoscut atât de bine în cercurile româ- 
re-ml dm numârosele sale s rierl atât de 
medudse, instructive și ou atâta gust ce
tit'. E o oarte mare, ds 350 psg. Prețul 1 
fi. 50 or. (4 lei).

Cuventări bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuventări funebrall și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu. cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de Vasitiu Christ'’. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele , și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
edee de OarpațI. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. M.ureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia^ este partea a treia din 
„Manual de agricultură* al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologia seu „Agricultura generală14, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani) — și partea II, „Fitotechnia14 seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor44 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noih, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acestă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 

carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Ou posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunosci>-țe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunii 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de Ioan E. 
Negruțiu, profesor în Blașifi. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Grigorie Halip. 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble Rusescl Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Licitațiune niinuendă.
„SILVANIA44 institut de credit 

și de economii, deschide Eicitație 
minuendă pentru darea cu întreprin
dere a construcțiunei unei case 
cu etagiu și pentru esecutarea lu
crărilor Ide reparațiune la edificiul 
esistente al institutului.

Valbrea ‘lucrărilor este prelimi
nată în sumă de 50.682 corone.

Ofertele închise până la 20 Au
gust a. C 9 ore a. m. sunt a se îna
inta la direcțiunea institutului. Lân
gă ofert este a se alătura vadiu 
3000 corone în numerar sdu în libel 
de depunere la institutul „Silvania.44

Oferintele în ofert are se de- 
chiăre, că cundsce bine condițiunile 
speciale de întreprindere, precum și 
planurile de edificare și prelimina- 
rele, cari în orele oficibse se pot 
vede și studia în localitatea institu
tului.

Ș i m 1 e u 1-S i 1 v a n i e i, la 26 Iu
lie 1900.

„SILVANIA" 
institut de credit și de economii 

dUrectorul esecutiv

i-i C o s m a.

ANOCIOI 

taerțiw și reclame) 

sunt a se adresa subscrâses 
£administria.fiuinl. in casssS pu» 
biicăris unui anunciu mai gnuSII 

odată se face scădement, 
c&re cresce cu cât pufeiBcar,®a 
se face mai de ffMaaSie-oră.

Adminîstr. „Gazetei Trans."

-A. I S.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potil face și reînoi. 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârci luni.

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

Domnii, ce se abonesă din non binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimi.

Adm’mîstraț. „Baz. Trans/

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 28 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2% • 120.25
Impr. căii. fer. ung. înargint. 99.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr........................... 97.50

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

rioro, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
Sn fl? Scptemvre se începe a! :BS-!ea an scolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcdlei medie inferiore și civile, cari se 

înscria în anul 19u0 pe cursul prim, vor absolva academia in 3 ani. Cei cu ca- 
lificație mai înferioră vor avă se frecquenteze o clasă pregătitore.

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

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abituriențil șcâlelor medie sup., cari voesc să se aplice 
pentru întreprinderi comeroiale, industriale, seu pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecta și uite iiifornințiiini pentru primirea In academie, se pot capeta dela 
,,lflirektionskaiizc8cîu in GRAZ, Kaiserfcldgasse Nr. 25.

1023.2-8. J. BERGEN, director.

frj/

Vând. 19.14
Vând. 18.90
Vând. 19.32
Vând. 11.40

end.
Vend. —, —
Vend. —.—
Vând. 101.-

A. Mureșianu B£iraș®v, Terg’isS Inului IVr. S®.
Acest stabiliment este provSdut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NMTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ANUNȚI B€I.5

Renta de hârtie austr............................97.16
Renta de aur austr.............................. 116.60
Losuri din 1860.................................. 133.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 689.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.50
Napoleondorl.......................................19.33
Mărci imperiale........................ 118.5772
London vista................................. 242.821/2
Paris vista........................................... 96.60
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Note italiene....................................... 90.50

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

^TT_'_A_2ST!jL,“^T.?

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CoilP&'Z'l'e., rn lola, măti/mea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


