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Proclamația Iui Victor Emanuel.
Senină, generâsă și plină de de

votamentul cel mai curat pentru țeră 
și națiune este proclamațiunea, ce a 
adresat’o alaltăeri tînerul Rege Vic
tor Emanuel cătră poporul italian.

Pe lângă Dumnezeu Regele Vic
tor Emanuel nu cunosce o putere 
mai mare, care se-i potă servi ca 
razim în împlinirea grelelor sale în
datoriri de domnitor, decât iubirea 
poporului seu.

înaintea acestui popor, care je- 
lesce astădî mdrtea unuia din cei 
mai buni și devotați domnitori ai 
sei, Victor Emanuel III. își desfășură 
credeul seu și aspirațiunile nobilei 
sale ambițiuni, ca „cetățen“ și „rege11. 
Victor Emanuel vrâ să fiă mai în- 
tâiu cetațen și apoi rege, ca și bu
nicul seu, care după mortea sa a 
primit numele binemeritat de „pater 
patriae1,1. El vrea se mergă cu popo
rul și devisa lui este, ca urmând 
esemplelor date lui de bunicul și de 
tatăl seu, se scutâscă libertatea și se 
apere monarchia și integritatea Ita
liei, ce o simboliseză în cuvintele: 
„Rmna intangibile11.

Cu totul adâncit în cugetele și 
sentimentele sale pentru viitorul na- 
țiunei italiene, Victor Emanuel, afară 
de constatarea durerosă a crudei și 
monstrudsei fapte, care a curmat 
fiilele tatălui seu iubit, nu fiice nici 
un cuvânt, care ar pute fi tălmăcit 
așa, că la înaltele sale sentimente 
țață cu viitorul s’ar însoți și simțul 
firesc de resbunare a acelei fapte. 
In momentul solemnei al urcării 
sale pe tronul părinților sei, Victor 
Emanuel n’a vrut se turbure senină
tatea legăturilor strînse, ce-1 lâgă cu 
poporul și memoria tatălui sâu, cu 
cuvinte de amenințare și de răsbu- 
nare. Firm hotărît de a scuti liber
tatea țării sale noul Rege nu s’a 
gândit, decât la apărarea acestei li
bertăți și a instituțiunilor monar
chice, promițând serbătoresce, că va 
apăra cu mână tare și energică 
aceste instituțiuni „în contra ori
cărui atac, vină el din ori și ce 
parte/1

Se fi; ce, că Regele n’a primit 
primul proiect de proclamația, ce 
i-l’a propus ministeriul și că a re
dactat el însuși proclamația sa, fă
când mari schimbări în proiectul 
primitiv. Decă este așa, cu atât mai 
mare trebue să fiă valorea cuvin
telor, cu care Regele— despre care 
se asigură, că este un cap forte deș
tept și luminat — se adresâză cătră 
Italieni.

Tînărul rege e deplin convins, 
că poporul italian e solidar cu cu
getele și sentimentele sale, și ca do
vadă e manifestația unanimă de du
rere în urma morții tragice a Re
gelui Umberto.

Pote să fiă și și este în cea mai 
mare parte așa, cum crede și simte 
Regele. Așa a crefiut și fericitul său 
tată, când la 9 Ianuarie 1878 a dat 
proclamațiunea cătră poporul italian, 
prin care îi anunță suirea sa pe tron. 
„Voiu urma“, fiise el atunci, „mari
lor esemple ale tatălui meu: esem- 

plului iubirei de progres și a credin
ței cătră liberele instituțiuni. Singura 
mea ambițiune va fi, de a servi iu
birei poporului meu11. Așa a vorbit 
acum 22 de ani Regele Umberto și 
șî-a câștigat simpatiile poporului, 
precum de sigur, că le va câștiga 
și fiiul său cu purtarea sa bărbătâscă 
și cu însuflețirea sa de a servi și el 
iubirei poporului seu.

Astăzi, când osemintele bunului 
Rege Umberto aștâptă să fiă con
duse și depuse de poporul cernit în 
Pantheonul din Roma, toți Italienii 
simt durerea pentru pierderea aces
tui domnitor, în al cărui devotament 
pentru țeră și popor nimeni nu s’a 
îndoit. Dăr în cursul domnirei sale, 
Regele Umberto a avut și momente 
amare, văzând, că intențiunile sale 
bune și salutare nu se pot realisa 
din causa neajunselor celor multe, 
cu cari avea să lupte țâra și regi
murile ei. A crezut Umberto, că nu
mai așa va pute asigura posiția de 
putere mare a Italiei, dâcă va întră 
în alianța triplă; a crefiut, că fiind 
astfel mai mare siguranța țării în 
afară, se va pută consolida și înăun
tru. Curând a. trebuit se se convingă 
însă, că tocmai imperativul catego
ric al militarismului, ce l’au adus 
cu sine obligămintele impuse de 
alianță, a adus țera în situațiunea 
cea mai critică economică, deore-ce 
patru din cinci părți a cheltuelilor 
statului se duc pe datoriile lui, pe 
armată și pe flotă. Și totuși Italia 
este de două-ori mai impovorată cu 
dări, decât de pildă Francia.

Cheltuelile ei de stat cresc me
reu, er starea financelor ei devine 
în aceeași măsură tot mai rea. De 
aceea nu numai odată Regele Um
berto a trebuit să se convingă cu 
mâhnire, că cu tote progresele mari, 
ce le-a făcut țera mai ales în păr
țile de nord, poporul sufere de mi- 
seriă și emigreză din țeră în fiă-care 
an în număr de peste '200,000 su
flete; a trebuit să se convingă de 
nemulțumirea estremă ce domnesce, 
în multe ținuturi ale Italiei.

Pe lângă militarism mai bântue 
țâra și nemulțumirile provocate prin 
politica prohibitivă agrară dela Sud, 
și industrială dela Nord. Seim, că 
mai ani resultatul acestor stări triste 
și nemulțumiri s’a manifestat în tur- 
burările socialiste dela Milano, cari 
au provocat măsuri aspre și chiar 
reacționare din partea guvernului 
Pelloux și au deșteptat mari nemul
țumiri față cu Regele. A curs sânge 
mult pe stradă, a urmat starea de 
asediu, suspendarea libertății de 
pressă și de întruniri, condamnarea în 
massă a redactorilor (fiarelor opo- 
siționale ș. a. Aceste întâmplări au 
contribuit mult să nască o propa
gandă ascunsă prin pressă și întru
niri secrete. Acestea n’au avut de a 
face cu anarchismul, der au pregă
tit un pat cald și pentru uneltirile 
acestuia.

Noul Rege are și el cele mai 
nobile intențiuni. Pentru a scuti și 
a asigura dinastia, el va continua, 
credem, raporturile amicale cu sta
tele aliate din centru. Der ce folosi 

dâcă clasele domnitore din Italia nu 
vor sci să renunțe la interesele lor 
egoiste, pentru a ajuta Regelui să-și 
realiseze marele și sublimul său pro
gram de domnitor. Victor Emanuel 
III declară sărbătoresce, că nu vre 
reacțiune, ci libertate.

Fiă ca el să aibă mai mult no
roc, decât tatul său, și se-i succâdă 
a uni tote forțele țării Sîntr’un mă- 
nunchiu și a-le face să se dedică nu
mai pentru interesele cele mari și 
generale ale țării și ale națiunii.

Oprirea unei adunări culturale. 
Din comuna Sanislău, în comitatul Sătma- 
rului, se anunța prin o scire telegrafică, oă 
adunarea generală a despărțământului Săt- 
mărean al Asociațiunei, ce a fost convocată 
pe diua de Sâmbătă, 4 August n., a fost 
oprita de autoritățile politice, cari s’au 
presentat cu putere armată, împrăștiind 
poporul. A fost împedecat chiar și concertul.

Amănunte ne lipsesc. Așteptăm in- 
formațiunl.

Koerber la Ratot. De un timp 
înodoe se face la Ratot, moșia ministrului 
președinte Szell, adevărat peregrinaj. Szell 
petrecând aici, merg să-l visiteze unii și 
alții dintre bărbații conducători maghiari. 
Fans impresia do tot ciudată, că tot la 
Ratot se duce și ministru-președinte aus
triac Koerber, ca să se înțelâgă cu Szell 
privitor la situațiune. Acestei visite i-se dă 
mare însemnătate politică și foile maghiare 
încep se facă de pe acum combinațiunl, 
mai ales, că se afirmă, că îndată, după 
acesta visită ministru-președinte unguresc 
vă merge la Ischl, ca sâ raporteze monar- 
chului asupra mai multor afaceri, cari vor 
fi discutate la Ratot.

Este de altfel interesant a-se condsee 
părerea Cehilor despre visits lui Koerber 
la Ratot. „Narodni Listy* dice, că ea va 
infiuința mult asupra raporturilor din Aus
tria, de vreme-ce se scie, că din parte ma
ghiară se urgitâză limpezirea stărilor din 
Austria. Ungaria — (jioe numita foie — 
vre sâ scie, cu ce fel de mijldce gândesoe 
guvernul austriac sâ facă a înceta orisa 
parlamentară austriacă. In privința acesta 
Szeil va cere declarațiunl precise dela 
Koerber, er dâcă acesta nu i-le va putâ da, 
călătoria lui la Ratot nu va rămâne fără 
de urmări pentru cabinetul său. „Narod. 
Listyu sfătuesce pe Koerber sS nu se dueă 
la Ratot, căci Colomau Szell este amicul 
centralistului german CKumetzlcy, și el î1 
va da sfatul, care l’a d«t înainte cu 29 ani 
contele Andrassy: „Cei 15 milione de Slavi 
trebue turtiți la păretele german*.

Victor Emanuel cătră popor.
Noul Rege al Italiei Victor Ema

nuel III a dat o proclamațiune cătră 
poporul italian, în care laudă virtu
țile Regelui Umberto, care a meritat 
numele de „Părinte al poporului11. Pro
clamațiunea (flice:

„Al doilea Rege al Italiei, oare a 
scăpat din primejdiile bătăliilor, care a 
eșit neatins din primejdiile la cari s’a es- 
pus cu același ctiragiil pentru a alina ca
lamitățile publice ; acel Rege bun și virtuos 
a oăfiit victima unei crime groznice în 
mijlocul unei sărbători poporale. Nu ml-a 
fost dat să primesc ultima-i suflare, der simt, 

că datoria mea este de a urma povețele 
părintescl, de a, imita virtuțile lui de Rege 
și de prim cetățân al Italiei. In acest 
moment suprem de adenoă durere, sunt 
îmbărbătat de puterea, pe oare ’ml-o dau 
esemplele augustului meu părinte, a acelui 
Rege oare a meritat numele de părinte al 
poporului, sunt îmbărbătat de puterea, care 
mî-o dau dragostea și devotamentul po
porului italian. Regelui venerat, cu căldură 
plâns, supraviețueso instituțiunile pe oare 
le-a păstrat cu lealitate în domnia sa de 
22 ani, și pe care a isbutit să le faoă ne
clintite. Aceste instituțiuni sunt sfinte prin 
tradițiuuile Casei mele și prin dragostea 
ferbinte, ce are poporul pentru ele. Apă
rate cu putere și energiă în contra orl-cărei 
înșelăciuni, în contra orl-cărei siluiri, ori 
de unde ar veni, vor asigura, sunt înore- 
dințat, prosperitatea și mărirea patriei.

A fost gloria Bunicului meu de a fi 
dat Italienilor unitatea și independența, âr 
gloria tatălui meu a fost d". a le fi păstrat cu 
îngrijire. Scopul domniei mele este însemnat 
de aceste amintiri neperitore. Să-mi ajute 
Dumnezeu și să mă întărâacă dragostea 
poporului meu, ca să pot închina tdte si
lințele mele de Rege la ocrotirea libertății 
și la apărarea monarchiei unite una și alta 
prin legături nedesfăcute cu interesele cele 
mai înalte ale patriei.

„Italieni! aduceți prinosul vostru de 
lacrimi și de cinste sfintei amintiri a Re
gelui Umberto de Savoia, voi cari ați do
vedit încă odată, oă priviți doliul amar al 
Casei mele ca doliu al vostru. Acdstă so
lidaritate de gândiri și de iubire a fost, va 
fi tot-dâuna apărarea cea mai sigură a re
gatului meu, cea mai bună garanțiă a uni- 
tăței patriei, care se resumă în numele 
august de „Soma intangibilă*, simbol al 
mărirei și chezășiă de integritate pentru 
Italia. Aoâsta este credința și ambițiunea 
mea de cetățean și de Rege“.

Textul proclamațiunei a fost 
presentat Regelui în decursul cjilei 
de Vineri în Monza de cătră mi
niștri. Victor Emanul a declarat, că 
lucrul fiind de mare însemnătate, 
vrâ se studieze mai întâiu conscien- 
țios proclamațiunea. Miniștrii s’au 
mirat de acesta, fiind-că pănă acum 
se urma cu totul altă praxă. Re
gele, se fiice, a și făcut corecturi și 
schimbări esențiale în text.

Proclamațiunea a făcut cea mai 
bună impresiune, atât asupra popo
rului italian, cât și în străinătate. 
Cu deosebire place Italienilor, că 
Regele chămă națiunea întrâgă se-i 
fiă spre ajutor, când vre se susțină 
și se continue opera bunicului seu, 
adecă unitatea Italiei, și accentuâză, 
că va apăra libertatea și va susțină 
solidaritatea între popor și rege.

Doliul Italiei.
Imormentnrea iui Umbemto.

Din Roma se telegr&feză, că în urma 
disposițiunei Regelui Victor Emanuel, tatăl 
sâu Umberto va fi îmormentat Joi în 9 Au
gust în Panteonul din Roma. Mortul va fi 
transportat, fără de nici un ceremonial, 
Miercuri sâra din Monza, și Joi va fi îmor- 
mentarea. Garnisdnele din Milano și Monza 
vor forma garda de ondre. Victor Emanuel 
va pleca mai înainte la Roma.
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Umberto a fost așezat în 3 August 
sera pe eatafalo. Camera mortuară simplă, 
fu araugiată frumos și împodobită. La ca
pul cosciugului este aședată o flamură ita
liană, la piciore o tablă de argint cu in
scripția: „Sua Majestâ Umberto I, figlio di 
Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide 
di Absburgo-Lorena, nato 14 marzo 1844, 
morto 29 luglio 1900“.

„Tribuna'1 din Roma spune, că Vati
canul a dispuns, ca clerul catolic din Italia 
întregă să participe fără de escepțiune la 
sărbătorea de doliu, ce se va araugia pen
tru mortea lui Umberto. „Tribuna“ observă, 
că acesta e primul cas, oând clerului i-se dis
pune participarea la o manifestațiune na
țională.

Din București se anunță, că generalul 
Lahovari, ministru de răsboitt, a călătorit la 
Roma, ca să represente pe Majestatea Sa 
Regele Carol la îmormentarea lui Umberto.

Regele cătră armată.

Regele Victor Emanuel a dat următo
rul ordin de 4' cătră tote trupele de pe 
uscat și apă:

„Durerea națiunei pentru mortea tra
gică a regelui Umberto, a aflat de sigur 
ecou și în inimile vostre, ale bunilor și vi
tejilor mei soldați. In momentele acestea 
de jale, gândul meu se întorce cătră voi 
toți, ca să-mi dațl mie iubirea cu care ați 
încunjurat pe decedatul rege, și pe care, 
urmând esemplul tatălui meu, v’o reîntorc 
cu inimă curată de militar. Cu voi dim
preună mă gândeso la acei cameracjl, cari 
în Eritrea și China dovedesc virtuțile mi
litare italieue și cari înalță sus flamura 
gloriosă națională, simbolul mărirei și uni
tății patriei“.

Victor Emanuel Împăratului Wilhelm.

După „Nordd. AUg. Ztg.“ din Berlin, 
Regele Victor Emanuel a răspuns prin ur- 
mătorea telegramă la condolența împăra
tului Wilhelm:

„Telegrama Vostră m’a mișcat adânc. 
In ea văd dovada, oă vrei să-mi dai mie 
amiciția frățăscă, ce ai purtat’o totdâuna 
față de tatăl meu atât de crud ucis. Me
moria lui, ce rămâne neștârsă în inimile 
nostre, va conserva tot așa de neschimbate 
și nealterate legăturile, ce unesc casele nbs- 
tre și poporele n6stre“.

Maghiarii și Românii în Paris,
In vr. de Sâmbătă al foiei nostre am 

arătat pe scurt asupra unei discusiunl im
portante în Congresul de istoriă comparată, 
ce s’a ținut la finea lui Iulie în Paris. Seim, 
că d-1 Xenopol era înscris printre cei dintâiîi 
la ordinea cjilei, având drept subiect „lpo- 
tesa în Istoriă“. Am văcjut, cum foile ungu- 
resol bucinaseră în lume, că „Românii au 
pățit fiasoo“ la acel congres, afirmare aoâsta, 
față de care esprimarăm îndoiala și cji- 
ceam, că ar fi bine, decă s’ar raporta și din 
parte română asupra amintitei discusiunl, 
pentru a-se constata și restabili adevărul 
Acesta cu atât mai vârtos, că foile ungu- 
rescl făcuseră svon cu o conferență, ce a 
ținut’o un anumit „savant“ maghiar Darvai 
despre „Primii vasali ai statului ungar", Șea 
se combată chipu, indireot, tesa d lui Xe- 
nopol despre continuitatea Românilor în 
Dacia. Darvai, urmând sistemul obioinuit 
de Unguri, nega continuitatea Românilor 
în Dacia și susținea tesa emigrării din nou 
a Românilor în Dacia în veacul XIII.

Spuneau și foile jidano-maghiare, că 
d-1 Xenopol a răspuns imediat, der pr-sen- 
tau lucrul așa, ca și când replica densului 
n’ar fi avut suooes. N’a fost însă așa. țha- 
rele maghiare au raportat și de astă-dată 
fals^și mincinos, căci etă ce scrie in pri
vința aoâsta „Constituționalul^ din Buou- 
rescl în numărul său dela 4 August:

„D 1 Xenopol ceru cuvântul și într’o 
strălucită improvisare arată, că nu se pute 
trata eestiunea Românilor prin documente, 
pr-onm o făcuse Darvai, într’un studiu 
scurt, cum trebue să fiă comunicările, ce 
se fac la congrese. A mai spus, că citațiu- 
nile luate de savantul ungur din textele 
latine, erau trunchiate și supuse unor inter
pretări silite, și că, prin, urmare, aserțiunea 
d lui Darvai, că eestiunea română n’are 
mcl-decum un caracter ipotetic, der, că ar 

putea fi resolvîtă definitiv, în sensul adver
sarilor eontinuităței, era și neîntemeiată și 
prea îndrăsnăță.

D-1 Xenopol a făcut din nou, de astă 
dată prin graiîi, espunerea teoriei sale asu
pra ipotesei și a interesat viă. auditoriul. 
A fost felicitat de mai mulțl savanțl asu
pra chipului magistral cum a susținut tesa 
română.

Savantul profesor nu s’a mărginit in 
a’șl susțiue teoria. Pe lângă acesta a dis
tribuit tuturor membrilor congresului, și în
tâia de tote representanților Ungariei, „ Răs
puns la cartea d lui A. de Bertha1, dat de 
d sa asupra cestiunei române, studiu pe care 
l’a publicat în limba germană, în „Deutsche 
Litteratur Zeitung1 din Berlin,

In același timp d-1 Xenopol a trimis 
o edițitine franoesă din studiul său la toți 
dmenii de stat din Europa. Ast-fel argu
mentele în favorea eontinuităței Românilor 
în Dacia au fost e.spuse din nou în două 
opere, car- resumă, în stilul olar și atră
gător al istoricului nostru, formidabila con
troversă, care e pâte eestiunea istorioă cea 
mai complicată din tbte epocile“.

Ifâsboiti în China.
Se cjiuea, că trupele aliate au plecat 

deja din Tien Cin spre Peking. Soirea 
aoâsta nu se confirmă încă, ba la Berlin 
se trage la îndoială chiar, fiind-că niol 
unul din admiralii puterilor n’au comu
nicat pănă aoum nimic guvernelor lor.

înaintarea spre Pekmg se isbesoe de 
două mari piedeoi: trupele nu sunt încă 
destul de bine pregătite și n’au un coman
dant suprem comun; apoi Anglia, în lipsă 
de armată suficientă, pune piedeoi înain
tării. împrejurarea acesta se remarcă pre
tutindeni la guvernele europene și s’ar 
păre,- că acum Anglia înclină spre punctul 
de vedere al Americei, vrând și ea să câș
tige favoruri speciale din aceea, oă se 
arată a voi să susțină raporturi mai bune 
eu guvernul chines.

Intr’aeeea sosesc soiri despre nouă 
erucjiml săvîrșite de trupele ohinese. 
„Daily News“ din Londra primesoe din 
Tien-Cin scirea, că un refugiat din Debas- 
diesa, sat aprope de Tien-Cin, istorisesoe, 
că trupele împărătesei Chinese au ucis 10— 
15,000 creștini indigeni.

Biroul telegrafic ruseso din Peters
burg primesoe din Shanghai vestea, oă în 
China sudică Boxerii au pustiit misiunile 
creștine și au omorît pe misionari. Armata 
regulată s’a unit cu Boxerii.

Mai mare sensațiă a prodnă o scire 
din Shanghai publioată de 4'ar0le englese, 
după care lângă Niuăvang Bușii au fost bă
tuți și siliți a-se retrage și a da din mână 
calea ferată Niuolvang-Port-Arthur. Cam 
40,000 Chinesl au împresurat lângă Tasikov 
armata rusăscă.

încât despre sortea ambasadorilor din 
Peking „Times“ primesoe din Shanghai 
scirea, că după o telegramă a guvernului 
din Șantung, ambasadorii erau neatinși în 
27 Iulie. Boxerii și armata chinesă luptă 
între sine. RefugiațI din Pekiug spun, oă 
trupele generalilor Junglu și Tang-Fu-Siang 
au devastat oasele oetățenilor mai bogațl.

— 24 Iulie v.

Congregațiunea comitatului Bra 
șov. Pe diua de Joi 9 August st. n. 1900 
s’a conehemat o adunare generală estra-or- 
dinară a representanței comitatului nostru. 
Intre cele 7 puncte puse la ordinea cjilei, 
cel dintâiu este propunerea unei adrese de 
felicitare și de omagiu la aniversarea a 
70 a a cf’lei naăcerei Msjesiății Sale ces. 
și reg. Apostolice Francisc Iosif I. Punct 
2 — 6 se referă la unele decisiunl ale co
munelor. La sfârșit se vor ceti și discuta 
adresele și representațiunile sosite dela 
alte comitate.

Conferențăinterparlamentară, care 
a fost deschisă Marția trecută în Paris, șl-a 
sfârșit deja Vineri lucrările. Anul viitor co
mitetul oonferenței va ține o ședință în 
Berna, er pentru 1902 oonferența se va 
întruni în Viena. In senatul interparlamen
tar au fost aleși de rândul acesta: pentru 
Austria deputății din „Reichsrath“ br. Pir- 

P’<e și Guiczoos, pentru România d-1 V. A. 
Urechiă, pentru Ungaria contele Albert Ap- 
ponyi și pentru Serbia Nicolaevicl fi Gvosticl.

Asasinat în Bucuresci. Un Bulgar, 
de profesiune croitor, cu numele Stefan 
Dumitroff, a săvîrșit Sâmbătă noptea în 
strada Ianoului din Bucuresci o crimă ori
bilă. Profesorul St. Mihăileanu dela liceul 
Sf. Sava, s’a dus de acasă de ou vreme cu 
soția și eu o fetiță a sa la un prietin. Pe 
când se reîntorcea spre casă, la drele 12 
noptea, apare la oolțul stradei Ianoului un 
individ tînăr între, 17 —18 ani, îmbrăcat în 
haine negre, și trage un ,foo de revolver 
asupra profesorului Mihăileanu. Glonțul l’a 
lovit în spate. La strigătele desperate ale 
jertfei, care cădii în mijlocul stradei, cur- 
gându-i sângele în șirdie, nu era cine să 
alerge după asasin. Nenorocitul fii ridicat 
de soția și de fiica sa și dus cătră casă, 
care nu ora departe de locul unde a fost 
oomis atentatul. Aoi fii ohemat în grabă 
un medio, care a dispus trimiterea jertfei 
la Spitalul Oolțea. Pe drum însă sărmanul 
profesor muiî. Asasinul, care în urmi fii 
prins, este Bulgar din Macedonia. La in
terogatoriu declara, oă a oomis crima din 
motive politice. Profesorul Mihăileanu re- 
daota în Buouresol revista „Peninsula Bal- 
canică“.

Cas de morte. Din Reghinul săseso 
primim chiar la încheierea foiei trista scire, 
că d-1 advocat Patriciu Barbu a îndurat o 
grea lovitură a sorții prin mdrtea soției 
sale, d-na Elena Barbu născ. Grecu, întâm
plată alaltăerl, în 4 August n. Răposata a 
fost o femeiă nobilă, Româncă însuflețită 
și căldurbsă sprijinitdre a instituțiilor nds- 
tre culturale. Era membră pe viâță a Aso- 
ciațiunei și a mai multor reuniuni. — Adre
săm întristatului soț și rudeniilor sincerile 
nostre condolențe !

Invețămentul în diecesa Lugoșului. 
După un raport al d-lui Ioan Boroș, ins
pector școlar diecesan, se află în diecesa 
română unită a Lugoșului 86 șcble gr. cat. 
ou 85 învățători. Obligați a cerceta școla 
erau în anul trecut șoolar 13,094 oopii; 
dintre aceștia au oeroetat șeblele confesio
nale 7467, er șcdle străina 4297.

Pentru împodobirea bisericei s’a 
înființat în comuna Sâncel de lângă Blașih 
o reuniune a femeilor cu statute aprobate 
de Gonsistor. Reuniunea s’a înființat îna
inte numai cu vre-o 4 luni și a ajuns să 
aibă 44 membri, bărbați și femei, cu un 
capital de 200 cor. Comitetul reuniunei, în 
urma unei hotărîrl a aduuărei generale din 
Martie a. c., faoe aoum pregătiri pentru 
arangiarea unei tombole în favorul ridică- 
rei iconostasului. Colectarea obiectelor pen
tru tombolă e în ourgere.

O întâmplare cutrierătore s’a pe
trecut, oum se anunță din Alba-Iulia, pe 
moșia dela Stremț a lui Bela Gali, țlilele 
acestea proprietarul moșiei a observat, că 
i-s’au furat din odaiă nisee obiecte de ar
gint și a învinuit pe servitorul său, Bela 
Papp, că le-a furat. Papp s’a jurat, că e 
nevinovat. Cu tdte acestea domnul său l’a 
amenințat, că-1 va denunța la gendarmeriă. 
Pe Papp într’atâta l’a mâhnit suspiționarea 
stăpânului său, înoât îndată după convorbi
rea ou el s’a dus în șură și s’a spenejurat. 
Când proprietarul a aflat ceea-oe s’a pe- 
treout, a fost așa de mult sguduit, vădând 
că suspițiunea sa a provocat mortea feoio- 
rului, încât a fost lovit de paralisie la inimă 
și după oâteva minute a murit.

Decorat. D-1 Augustin Berian, origi
nar din Cugir și fost elev al șcblelor dm 
Blașifi, âr afli șef de regiă la domeniul co
ronei Borca, în România, a fost decorat 
cu „Serviciul credincios“ cl. I în aur.

Mare tempestate în Treiscaune. In 
săptămâna trecută s’a descărnat asupra mai 
multor oomune din Treiscaune o mare tem- 
pestate. Pe munți a fost o ruptură de nori, 
care a făcut să esundeze văile, răsturnând 
clăile de grâne dela câmp și ducând o 
parte din ele. Marele pod din oentrul co
munei Covasna, olădit de curând eu spese 
considerabile, a fost distrus. Cu ocasiunea 

acesta căflură în apă mai mulțl muncitori, 
cari se aflau pe pod, săvîrșind lucrări de 
apărare. Intre ei era și vice-primarul co
munei. Cinci dintre cei căduțl fură încu- 
rând scoși din valurile apei, dâr polițis
tul Kbver Iozsef, Kovacs Imre, și servito
rul comunei Vajna Lajos fură răpiți de 
valuri. In dimineța cailei următdre însă 
Vajna L. fu aflat, dâr greu rănit.

Conjurația anarchistă.
Din tdte părțile se anunță, că asasi

nul Gaetano Breșei face parte din o mare 
oonjurațiune anarchistă. După soiri sosite 
din Milano, cercetările scot la ivâlă amă
nunte tot mai înfiorătore. Pe Regele Um
berto îl persecutau formal asasinii. Poliția 
a constatat, că anarohiștii voiau să ucidă 
pe Umberto mai curând, ei însă au trebuit 
să-și amâne planul. O femeiă din Bergamo 
a primit Sâmbătă, înainte de omorul din 
Monza, o sorisore din Amerioa, în oare era 
întrebată, dâcă Umberto mai trăesce.

Iu Monza totul era pregătit, ca Um
berto să cadă jertfă. Anarchiștii au aran
jat lucrurile așa, oa dâcă Regele va ședâ 
de a drâpta în trăsură, atunol Breșei să 
împusee asupra lui, âr de va ședâ de a 
stânga, atunci să împusee altul.

Din Bucnos-Ayres se vestesce, că o 
femeiă de acolo a oălătorit pe tren eu doi 
muncitori, cari politisau viu. Cel mai în vîrstă 
a (ji3, că propaganda prin faptă e inevitabilă 
și oă toți muncitorii cugetă la fel. Apoi 
a dis:

— Umberto va dispărâ în curând de 
pe scenă; îl regret, dâr causa nâstră pre
tinde jertfa acesta. Un membru al alianței 
nostre îl va ucide.

*
Se vorbesce mult despre un individ 

cu numele Nicola, papuoar în Milano. Acesta 
a telegrafat lui Breșei să grăbâscă la Mi
lano, căol „tdte sunt pregătite“. Bresoi s’a 
și dus. între alții a mai fost arestat un 
anumit Passanii Natale, bănuit de a fi avut 
parte la atentat. După omor Passanti s’a 
dus din Monza la Ancona, unde a fost de
ținut. In lada lui s’a aflat o oămașă plină 
de sânge și o batistă.

*
Din Milano se telegrafdză, oă Breșei 

fiind din nou ascultat, a recunoscut, că a 
esistat o conjurațiune; amănunte însă n’a 
voit să dea. Breșei a mai declarat:

— Ml-a stat în putere să ucid pe 
Regele deja cu ocasia sosirei lui la ser
bare. Am întârdiat însă, fiiod-că nu eram 
sigur, dâcă într’adevăr e Regele, ori nu. 
După serbare m’am convins, că el este și 
l’am împușcat.

*
Doctorul Mauri, socialist, a fost ohe

mat la Monza, ca să esamineze raneie pri
mite de Bresoi, oare era să fie sfâșiat de 
mulțime după comiterea atentatului.

Doctorul Mauri dă diarului „Avanti“ 
următdrele amănunte :

„Asasinule un bărbat frumos, robust; 
privirea lui e rece, aspră, disprețuitore. Nu 
se observă la el niol un semn de degenerare 
fisieă. Când a vorbit despre omor, în ochii 
lui lucea lumina fanaticului, a apostolului, 
care crede, că șl-a împlinit misiunea. Des
pre familia sa, despre nefericitul său frate, 
care e ofițer, a vorbit forte indiferent. El 
se simte deslegat de tote oonsiderațiile 
omenesol și se consideră ca un instrument 
al unor puteri mai superi6re“,

*
„Daily News“ anunță din New-York, 

că detectivii americani au constat, că omo
rul din Monza este opera unei conjurațiunl 
forte estinse. Capul conjurațiunei este oon- 
tele Nicola Malatesta. Joia trecută anar
chiștii din Paterson au ținut un oonciliabul, 
în care au declarat, că fapta lui Breșei a 
fost o urmare a stărilor sociale de acțl.

„Herald14 din New-York spune, că 
poliția și autoritățile italiene sunt în pose
siunea unui material, care nu lasă nici o 
îndoială asupra împrejurării, că în New-York 
și Patterson s’a țesut o mare conjurațiune 
anarchistă contra capetelor încoronate.

*
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Raportorii diarelor americane au în- 
terviewat pe mai multi anarchiștl din Pat
terson.

Peter Festerer, spaniol, directorul cpa' 
rului anarchist „El Despetar11, a spus: „Breșei 
era unul dintre ai noștri; vorbea rar în 
meetingurl, era liniștit și se îmbrăca cu 
eleganță. N’a fost nici un complot. De si
gur, că Breșei a lovit, fiind-că sosind în 
Italia a văcjut rudele sale oprimate14.

Ernestina Crevella, o frumosă fată, 
sufletul anarchiștilor din Patterson, a spus, 
dice raportorul, în fața altor mulțl anarchiștl: 
.„Umberto n’a făcut nici un bine pentru 
Italia, care e o splendidă țâră, dâr din 
oare noi furăm nevoițl a fugi, spre a nu 
muri. Fiiul unui asemenea tată va fi un 
rege râu“.

Ema Goldmann, tot o fată prea fru- 
mâsa, a dis: „Noi nu complotăm nici
odată mortea unui monarch, dâr aprobăm 
asasinatul. Țarul pdte să tremure11.

Unul din cei de față a adăugat atunci: 
„Noul rege al Italiei va muri!u

Crevella îi puse mâna pe gură: spu- 
nendu-i: „Tăcere11!

Raportorul atunci a întrebat: „Ai 
aproba mortea lui Mac Kinley ?“

Crevella răspunse : „Italienii sunt tra
tați aci ca oânii“.

Un al treilea interveni: „Dâcă e un 
președinte rău, trebue să moră“.

Crevella repeta:' „Tăcere11!
Widemar, directorul diarului anarchist 

„Questione sociale11, întrebat, a spus: „Toți 
•monarchii trebue să dispară de pe pământ. 
Dăcă fiiul lui Umberto va fi mai bun...“ Dâr 
nu putu să sfîrșâscă frasa.

Gestiunea ambasadorilor.
Cestiunea primordială pe care ne sunt 

-acjl ficsațl ochii noștri, este acâsta a amba
sadorilor. Și nu fără drept. Seu că ar fi 
fost masacrați miniștrii puterilor europene, 
cu familiile și cu suita lor, oum ni-se anunța 
întâiti, sâu că sunt deținuți și înohișl oa 
ostatici, oum se vestesce acjl, crima este 
aprope tot atât de fenomenală.

Și ea este fenomenală, fiind-că e fără 
precedențe. Violarea imunităței diplomatice 
este o barbariă ne mai pomenită. Nici Os- 
trogoțil, nici Hunii, nici fanatioii din Ni- 
.griția, nici antropofagii din Zeelanda- 
nouă n’au atentat asupra omenilor trimiși 
ca parlamentari.

Dâr chiar enormitatea batjocurei ac
tuale oferă uitându-te bine la ea, o indica- 
țiune ore care liniștitore. Nu e probabil ca 
un guvern regulat, chiar și un guvern re
voluționar, să-și fi luat asupră-șl responsa
bilitatea și inițiativa eseouțiunei. înclinăm 
a crede, că ne aflăm înaintea unor răscâle 
localisate în mijlocul unei poporațiunl des- 
■_tul de colosală, dâr totuși particulară.

Putem obiecta la aoâstă părere opti
mistă, că cugetele tainice și ascunse ale 
diplomației „cerescl11 sunt nenumărabile și 
greu de pătruns ca și stelele firmamentului, 
că simularea unei răscâle, plebeie, pâte forte 
bine emana din șiretliourl împărătesc!; și 
in speoial, că împresurarea și închiderea ca 
ostatici a ambasadorilor, ar fi un fin cal
cul al înaltului mandarinat. Când Europa 
măniosă ar veni să răsbune infamia, cu 
flotele și ou leg’onele ei, atunci la primul 
bubuit al tunurilor, micul om galben ar 
rridica steagul alb al păoil și ar lua cuvân
tul (jioend: „ErtațI fraților buni albi, ier
tați! Noi am împedecat revolta, și dâcă 
am deținut pe representanții voștri am 
făout’o pentru a le garanta siguranța. Sunt 
aci, priviți-i. Sunt sub coperiș înaintea gea
murilor, întregi și sănătoși. Nu ne aduceți 
lupta, oăcl la din contră tot nu-i vom eli
bera și îi vom țină cu dreptul de a ne 
răsbuua și noi contra invasiunilor. Nupuș- 
oațl, și vă cugetați bine c- faceți, că dâcă 
mai înaintați cu un pas, noi îi vom păBtra 
așa de bine, încât cenușa lor, predată vân
tului, nu va mai fi niciodată transportabilă 
în lumea vâstră cea micău.

Să fiă posibilă o astfel de machinați- 
une ? Atâta fiere are loc în sufletul acestor 
pavianl? Nu seim, însă e posibil dupătote 
cele petrecute. Dâr în cașul acesta nu e 
timp de a șovăi nici o secundă. Nu trebue 

să fiă omul cavaleresc față de tâlhari. Un 
contract stricat prin violență, n’are nici o 
valore. O tactioă s’ar impune: de a accepta 
târgul, a lua în primire ambasadorii, misi
onarii, amploiații, și numai după-oe sunt 
toți în siguranță, a deschide din nou osti
litățile și a-le impune cu metodă pedepsele, 
care se pot hotărî de acum.

Fiind cestiunea ambasadorilor resol- 
vată, ar mai rămână cestiunea chinesă, oare 
e critică la culme. Când prințul Cen,g 
când chiar și împăratul cel stricat, chiar 
și mama lui, Agripina cea imperială, și 
— ipotesă,neprobabilă —- chiar Li-Hung- 
Chang ar fi cu bunăvoință față de inten- 
țiunile de a păstra pacea, sinceritatea lor 
n’ar fi ascultată aoolo: ea n’ar îmblândi 
nici decum zelul fanatic al Boxerilor, oă- 
rora populațiunea dâsă le-arreserva o sim
patia latentă, dâcă nu chiar un ajutor pu
ternic. Ar fi oopilăriă de a nu-o concede: 
cei turbați sunt pdte relativ mai rari, dâr 
cei nemulțămițl sunt nenumărațl. Monstrul 
e înverșunat. Și înverșunarea, dâcă nu se 
potolesoe la timp, va isbucnii în furii pe
riodice ........

Lucea.

Convocări.
Comitetul despărțământului Hida-Hue- 

din al „Asociațiunei pentru .literatura ro
mână și cultura poporului român11 prin asta 
convocă adunarea oercuală pe 12 August 
1900 In Hida (Hidalmas) și învită cu totă 
onorea pe toți membrii și pe toți aceia, 
cari se interesâză de „Asoeiațiune11 și do
resc a promova interesele ei, să participe 
la aoestă adunare a despărțământului, care 
se va ținâ după următorul

Program: 1) Participare în corpore 
la servioiul divin, ce se va celebra în bi
serica română gr. or. din Hida la lCH/j ore 
a. m. 2) După întrunirea în localul desti
nat pentru ținerea adunării: deschiderea 
aoesteia prin directorul-președinte al des
părțământului. 3) Exmiterea unei comisiunl 
pentru verifioarea procesului verbal al adu
nării. 4) Raportul oomitetului despre acti
vitatea despărțământului. 5) Raportul eassa- 
rului, conținând rațiociniul de pe anul es- 
pirat și proiectul de budget pe anul viitor. 
6) Esmiterea comisiunilor: a) pentru în- 
cassarea taxelor și câștigarea de membri 
noi pentru „Asoeiațiune11; b) pentru cen- 
surarea raportului comitetului; o) pentru 
censurarea raportului cassarului conform 
punctului 6. 7) Disertație conform §-lui 37 
din statute. 8) Rapârtele comisiunilor es- 
mise, conform punctului 6, și deliberare 
asupra lor din partea adunării. 9) eventuale 
propuneri. 10) Esmiterea a doi delegați, 
oarl să represinte despărțământul la adu
narea generală a „Asociațiunii11. 11) închi
derea adunării prin președinte.

Din ședința comitetului despărțămân
tului Hida-Huedin, ținută în B.-Huedin, în 
17 Iulie st. n. 1900.

Ioan Pop, Dr. Andreiu Pop,
director-președinte. notar-controlor.

Din încredințarea comitetului central 
al „Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român11 cu Nr. 1033— 
1899, subscrisul îmi iau libertate a convoca 
pe <j’ua de 74 August n. a. c. la 11 ore a. 
m. în localitatea institutului „Someșana11 
pe toți p. t. domni din comitatul Solnoc- 
Dobâca, cari se interesâză de înaintarea în 
cultură a poporului român și de literatura 
română la adunarea organisării despărțămân
tului din comitatul nostru al „Asoeia- 
țiuneiu.

Notez că, conform arondărei noue de
cisă sub Nr. 1033—1899 prin comitetul cen
tral al „Asociațiunei11, despărțământul nos
tru se e.itinde pe întregul teritor al comi
tatului „Solnoo-Dobâca“, afară de comu
nele: S.-Petru, Panticeu și Sotelic.

Cu stima
Dr. Teodor Mihali.

NECROLOG. Dr. Arpad Papp advo
cat în loo și membru al mai multor socie
tăți și corporațiunl din orașul nostru, după 
o îndelungată bolă a răposat alaltăerl în 4 
August în etate de 36 ani.

Despre educațiunea fisică a femeei.
Conferență ținută la clubul militar din Că

lărași, de d-1 Amedeu Georgescu, prof, de gimnastică.

— Fine. —

Grecii îuțeleseseră forte bine trebuința 
gimnasticei, oa edueațiune fisică a femeii. 
Ei considerau cultura estetică prin musică 
și gimnastică oa cel dintâiîi mijloc de edu- 
cațiune.

In Sparta, femeile făceau eseroiții gim
nastice oa și bărbații. Instrucțiunea pu
blică la dânșii nu cuprindeau decât gim
nastica, oântul, musica, jocurile gimnastice 
și lupte. Numai gimnastica a dat acea rasă 
de femei ouragiâse, cari cjioeau fiilor lor 
dându-le pavăza : „Intârce-te biruitor, sâu 
rămâi pe câmpul de luptă11. Femeia lace- 
demoniană, pentru iubirea și ferioirea pa
triei sale, era gata ori când a-șl sacrifica 
bucuria sa de mamă; întincjînd fiiului său, 
care pleca în răsboiîi, scutul, îi dioea: „In- 
toroe-te pe el, seu sub elu. „Mai fă un 
pas“, cjioea o spartană fiiului său, care se 
plângea, că spada sa este prâ scurtă. Prin 
anul 1184 înainte de Christos, adecă ou 
vre-o 431 ani înainte de fundarea Romei, 
în insula grâcă „Lesbos11 era o cjb în care 
se făoeau un fel de serbări lesbiane, nu
mite „Calisteie11 și care erau așteptate cu 
atâta nerăbdare de femeile eoliane; ele se 
strîngeau împrejurul templului Junonei, 
spre a-se întreoe unele cu altele în frumu
sețea corpului lor și a grațiilor, pentru oarl 
erau în vechime renumite.

La aceste serbări, cari erau întocmite 
ou cea mai mare îngrijire, rolul de căpe
tenie îl aveau femeile.

Corul și jocurile gimnastice nu lipseau 
dela nici o serbare a lor, mai puțin încă 
dela Calisteie, unde lumea venia să admire 
dulcâța vocii, mlădierea corpului si ușurința 
mișcărilor.

Junele fete ale acestei insule primeau 
ou oea mai mare bucuriă aoea di de săr- 
bătore, în care îșl putea arăta înaintea pu
blicului farmecul și grațiile lor.

Femeile romane de-asemenea urmau 
aoeea metodă, făcând eseroiții gimnastice 
și diferite jocuri atletioe și chiar lupte ca 
gladiatorii.

Elveția, Germania și mai ou sâmă En- 
glitera au luat acestea oa esemple. Engle- 
zoioele (jic: „Copilul meu nu cresoe, decât 
odată, el are destul timp să învețe11. Ele 
opreso prin urmare, de a-se flua acele dis- 
posiții contra naturei, pe care le iau fe
tele nostre, dându-le cât mai mult o edu- 
cațiune fisică, și cu acâsta în adevăr să 
credeți, că ele pregătesc femei, âr nu pă
puși.

Ce deosebire între junele fete, cres- 
oute după sistemul engles, și junele nds- 
tre parisiane.

Aci bole, aoolo putere și sănătate! Și 
drept vorbind, să spuneți d-vostră, unde 
sunt cele mai instruite ?

Mișcarea este o gimnastioă fârte lesne 
de făcut și nu prea mult obositâre, adecă 
proporționată după puterea fiă-cărui și după 
trebuința, oe are ; este tot atât de trebuin- 
oiosă femeii și orl-cărui om, precum este 
aerul pentru o pasăre, oare se înalță 
spre ceriu.

Constituția femeei fiind cu totul ner- 
vosă, cere neapărat acest regim.

O fată pănă la etate de cj000 anî> va 
putâ urma aceleași eseroiții oa și băeții.

Dela acestă vîrstă sexurile încep a-se 
deosebi mai bine. Astfel formele la femeie 
sunt, ou deosebire de șolduri și de sîn, 
mai mici, mai gingașe, mai moi, deoât for
mele bărbatului, osele sunt mai mici și nu 
atât de tari și soheletul ei are mai mult 
mai puțin neregularitățl, oa ale bărbatului. 
Pentru femeiă, cea mai mare lățime se ob
servă între șolduri, pe când la bărbați se 
vede acea lățime la umeri; pe lângă aces
tea, la bărbați se vede o formă mai mult 
ascuțită, pe când la femei o formă mai 
mult rotundă, asemenea oolona vertebrală 
este mai adusă, decât la bărbat.

Spatele presintă de ordinar âre-care 
rotunjime și nu este lat ca oel al bărba
tului, apoi veți observa, că mușchii sunt 
mai puțin roșii, mai puțin legați ca cei ai 
bărbatului, afară de mușchii din regiunea 

basinului, unde se află cei mai puternici 
și care se pot numi mușohl bărbătesc!.

Nu voiO căuta și n’am avut intențiu- 
nea de-a urmări mai mult studiul acesta al 
anatomiei, deoât numai spre a faoe să se 
înțelâgă, că femeile au trebuință de-o gim
nastioă, bine înțeles ori cât de puțin deo
sebită, de aceea a bărbaților.

Pdte fi femeiă de spirit, fără să fiă 
slabă și bolnăvioiosă, pote fi de-asemenea 
frumosă, fără să aibă în față gălbenâla de 
morte a unei ofticose.

Femeile nostre nu trebue să aibă o 
instrucțiune inferioră femeilor celorlalte na
țiuni mai înaintate ; de-asemenea și fisicesce 
ele trebue să se găsâsoă pe aceeași trâptă 
și de vigâre și de sănătate.

Soțiă și mamă, âtă sortea femeei, cea 
mai nobilă a ei misiune și pentru oare ea 
trebue să scie să facă cele mai mari sa
crificii.

Ori cât de puțin le va plăce femei
lor, în general vorbind, esercițiile gimnas- 
tioe, mișcările, este trebuinoios, ca ele să 
pună odată și bine la o parte aceste pre
judecăți ridioole.

Societatea viitore are trebuință de 
omeni viguroșl la corp și desvoltațl la 
minte.

Statul deci are datoria de-a îngriji 
din timp, ca tinerimea să fiă pregătită pen
tru acâstă stare viitore.

După cum o familiă sâu chiar un in
divid piere și se nimicesce, tot astfel se va 
perde și va cădâ un popor, când nu va fi 
pregătit în destul în facultățile fisice și in
telectuale pentru marea luptă socială.

Desvoltarea oivilisațiunei face ca lupta 
pentru esistență să crâsoă mereu. Aoele 
timpuri comode de odinidră, s’au dus. Nu
mai acela, care în timpul tinereței a fost 
desvoltat fisicesce și intelectualicesce, nu
mai acela cpc, va fi destul de pregătit pen
tru marile lupte, ce-1 aștâptă în viață, și 
numai acela va putâ ține piept tuturor 
greutăților, oe stau în drumul celor ee vor 
să trăâscă

Fata, viitdrea soțiă, mamă educătâre, 
are deci probleme mari de desvoltat.

In interesul deci al frumuseței, al 
grației, ce au unele femei, tot atât oel pu
țin și în interesul sănătății și a îmbună- 
tățirei viitdrei rasse a lor, se ceră a faoe 
eseroiții, mișcări oorporale.

Nu trebue să se dea la o parte nici o 
femeiă de-a face gimnastioă, fiă din orî-ce 
clasă a societății ; căci dela mișcările libere 
moderate, în drele lor libere, atârnă sănă
tatea, vigorea femeei, oum și viitorul unui 
stat, unei națiuni; și nu cred, că va fi de
parte aoea di, in oare Statul, cunoscând și 
simțind și mai bine nevoia de brațe vîn- 
jdse, — de luptători aprigi viguroșl — va 
căuta să impună în mod obligatoriu și fe
telor gimnestica, precum au impus’o și 
băeților și se va ooupa mai de-aprope de 
eduoațiunoa lor fisică. Prin urmare, vedeți 
însemnătatea educațiunei fisice a femeei 
atât pentru ea însă-șl, cât și a unei națiuni, 
căol am dis ȘÎ 0 mai repet, încheind, că: 
„Sănătatea și vigorea femeei, este vigdrea na- 
țiuneiu.

LLT'ME S Cilii.
Shanghai, 6 August. Chinesii au 

rupt canalul; iot ținutul între Tien-Cia 
și Pelting e inundat. Li-Hung-Giatig s’a si
nucis.

Literatură.
Din „Cura de apaA ed. IV, apărută 

de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cu a 
lui Kneipp e cunoscută în tâtă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii p >t 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 6 '0 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac- 
teză îu op, în număr cam de 2200.

Proprietar: Dr. Âurel ftfureșiarw. 
Redactor responsabil: &regorm Mato;.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
«Jin Eh-așov, 

se pot procura următorele cărți:

Cărți cu prețuri reduse. Atragem aten
țiunea cetitorilor asupra cărților de mai 
jos, cari au fost puse la disposiția admi
nistrației diarului nostru spre ase da, drept 
premii, d-lor aboneuți ai „Gazetei Transil
vaniei11 cu prețuri reduse, ba chiar numai 
pe jumătate, de cum s’au vendut pănă acum. 
Lista acestor cărți este următorea:

1) Lascar Viorescu, O iconă a mol
dovei clin 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută, acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor- 
(-]- 30 bani porto.)

2) Poe,sii de Veronica Micle, regretata 
nbstră poet.ă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literalilor noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în șco
lile de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 1). Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț: în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumos© nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-]- 10 b. porto.)

7) „ Vrei s6 te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

*
0 carte valordsă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată.: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acesta carte,- atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în

vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu11, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*

Sca’sefă școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de școlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul soo- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor) Tioărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcâla poporală de l-uliu 
Pov. învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. . (cu 
posta 33 cr.)

manual catechetic pentru primii ani 
scolastici, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 

fost profesor în seminariul din Blașiu 
și vicar la Făgăraș. Prețul 40 cr. (cu posta 
45 cr.)

„Învățătura creștinăscă, său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag, format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (ou posta 90 cr.)

Cuirsul sa bursa dânWiemsi.
Din 4 August 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 19.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4t./2°/o 99.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4?/„ . . . . 91.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr..............................97.80
Renta de hârtie austr............................. 97.40
Renta de aur austr....................................115.95
Losurl din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.12
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.50
Napoleondorî.......................................... 19.33
Mărci imperiale..................................... 118.50
London vista........................................ 242.90
Paris vista................................................96.60
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.65
Note italiene...........................................90.60

19.08
18.80
19.30
11.30

127.—

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.75 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Cursul pieței Srașov.
Din 6 August 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.-

19.12
18.84
19.33
11.40

128.—

Cursul leșurilor private
din 1 Aug. 1900.

roșie austriacă 
» ung. .
„ ital.

Basilica ....
Credit ....
Clary 40 ti. m.
Navig. pe Dunăre, 
Insbruck . . .
Krakau . . . .
Laibach ....
Buda .
Pa'fiy .
Crucea

n

Rudolf
Salm .
Salzburg.....................................
St. Genois ..........................
Stanislau...............................
Trientine 4’/,% 100 m. c. .

„ 4% 50.....................
Waldstein ....... 

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4°/0 . . . .

cump. vinde

l*2.«0 13.60
384.— 387.—

64.50 66 50
72.— 72.50
47.50 49.50

125.— 128.—
131.— 133.-
42 50 43 50
20 — 21.50

63 bO 65.50

«0 25 61.25
18.4.- 186 —

1 
1 

1

1 
I 

I

Nr. 159-900.

Poblicațiune de licitațmne.
Biserica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-Scheiu 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 

Sz' 5521-1900,
tlkvi.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatbsâg, kbzhirrb teezi, 

hogy az „Albina* takarek- 6s hitel intezet brassbi fioktelepe vegrehajta- 
tenak Puiu Badea Todor brassbi ilietbsegu vegrehajtâst szenvedb elleni 
1000 koroua tbke-kbvetelea es jârulbkai irânti vegrehajtâsi iigyeben a 
brassbi kir. torvenyszbk (a brassbi kir. jârâsbirbsâg) teruletdn levb 63 a 
brassoi 2713 sz. tjkvben A j- alatt foglalt 3057 es 3058 hrsz. ingatlanra 
2600 koronâban, ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverăst el- 

. rendelte. es hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1900. evî Szeptem- 
her 116 5 ik napjătl d. S. S ârakor ezen kir. torvszek ârveresi termeben 
megtartandd nyilvânos ârveresen a kikiăltăsi âron albi is eladatni fog.

Arverezni szăndbkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpbnzbeu, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott ea az 1881 evi november hb 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
lîgy mi uiszteri rendelet 8 §-âban kijelblt bvadekkepes ertbk papirban a 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelraebeo. 
s bânatpenzuek a birosâguâî elbleges elhelyezăserbl kiâllitott szabâly- 
szerii eliemervenyt âtszolgăltatni.

Brasso, 1900 evi junius hb 21-en.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg. 1039.1—1.

din Brașov-Cetate vend pe cale de 
licitație, prin oferte verbale și în 
scris, următbrele parcele, locuri de 
Clădire, cari constitue proprietatea 
lor și se află în Brașov-Blumena în
tre stradele Nouă a isvorului (nrin 
care merge Tramwaiul) și Galea fa- 
bricei, și anume:

1) Parcela cu nr. XII. în esten- 
siune de 889 m2 cu fl. 1 50, ca preț 
de strigare.

2' Parcela cu nr. XIII, în es- 
tensiune de 1180 m2 cu fl. 2.— ca 
preț de strigare.

Licitația pentru vinderea celor 
două parcele se va țin6 în 15 Au
gust st. n. la 9 6re a. m. în cancela
ria Eforiei șcblelor centrale române 
gr. or. din loc, unde și până atunci 
se pot vedb planul și condițiunile 
de licitațiune.

Până în 14 August st. n. se pot 
face și înainta Eforiei școlare oferte 
în scris proveflute cu 10% din pre
țul oferit ca vadid, și declarațiunea, 
că cunbsce și se supune condițiuni- 
lor de licitațiune.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din prețul de cumpărare i-se 
pote lăsa ca împrumut întabulat pe 
parcela cumpărată cu 6°/0 interese 
anual.

Brașov, în 4 Agust n. 1900.
Eforia scotelor centrale române

1049.1—3. ort. răsăritene Brașov.

PiBcare8 si mim imurilor h stat reg. ung. m Braw.
VaSaMl «Im £ Maift st» n.

M

X2xPlacarea tron arilor din. Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 rnin. dimin. 
! I. Tr. accel. (peste Clușiu) la d.245m.p.m.
III. Trenul de- pers, la ora 7’48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la ora 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 249 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 544 m. dim., (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 3'20 min. noptea.

D. Trenul mixt ,1a ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m.

(are legătură cu Jinia Toșnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartoioniein).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la ora 9-30 min. sera.

Dela Brașov la Ciue-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m.

Sosirea trenărilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora. 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2’9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10’25 mm. sera.

Dela Bucurescl Ia Brașov:
I. Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(pare circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 248 min. p. m.

III. Trenul mixt, la 6ra 9’27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la ora 1044 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).

Dela Kezdi-Oșcrheui la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6’48 m. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la, ora 10’4 m. săra

(pi. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tole sărbătorile).

Dela Zernesci la Brașov (nar. Bartoioniein).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sera.

Dela Ciuc-fihimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m, p. m. 
III. Trenul mixt la era 648 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10’04 min. sera.

(din Palanca dela 1 Iulie— 15 Sept. în tote 
sei bătorile).
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Prețul abonamentului este:
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A b o nam ent ele 
undate păstaie.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta ș.i posta ultimă.
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Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


