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Sfătmrîîe dela Ratot.
In cjilele acestea de întâmplări 

estraordinare, ce agită o lume în- 
trâgă, nu e mirare, .dâcă au remas 
uitate miseriile ddaliste ale monar- 
chiei ndstre. Publicul „patriotic14 și 
„nepatriotic44 a început se se dedea 
cu aceste miserii, și de câtva timp 
nimeni nu șl-a mai bătut capul nici 
cu formulele și planurile lui Szell, 
nici cu ale lui Koerber — afară pâte 
de scribii lui Banffy, cari nu lasă sâ 
frecă nici o cji, fără de a se hărțui 
cu Szell, temutul rival al mareșalului 
curții, și cu Omenii lui.

Acum de-odată publicul poliglot 
al monarchiei nbstre îșr aduce aminte, 
că cestiunea pactului austro-ungar 
încă nu e resolvată și că alte multe 
și grave cestiuni de viață politice, 
naționale, economice și financiare 
sunt tot așa de r'eu încurcate, ca 
mai înainte.Efectul acesta a fost pro
dus de visita ce a făcut’o ministru- 
președinte austriac Koerber colegului 
seu Coloman Szell la moșia acestuia 
din Ratot.

Acâstă visită s’a întâmplat Du
minecă și, firesce, ea a dat nascere 
multor combinațiuni, mai ales sciin- 
du-se, că șeful guvernului austriac a 
plecat din Ratot direct la curtea din 
Ischl și că curând după el va merge 
acolo și ministru-președinte Szell.

Trebue că se pregătesce ceva 
deosebit de cătră diriguitorii desti
nelor celor două state dualiste — 
îșl dice fiă-cine — căci altfel n’ar 
fi umblat Koerber tocmai pe căldu
rile aceste mari pe la Ratot și n’ar 
fi chemați erășl ambii miniștri con
ducători la curtea din Ischl.

Așa este și trebue sefiă mai ales după 
ce ne-am apropiat mult de tornnă, când 
se vor numera erăși bobocii, ce i-a 
produs dela închiderea parlamente
lor încoce înțelâpta politică dualistă. 
Crisa, ce-i drept, pare a privi de-o 
camdată mai de aprâpe numai 
pe Austria, și deci s’ar părâ, că 
Ungaria j6că pănă una altă numai 
rolul unui spectator cu diferite sen
timente. Der de fapt politica celor 
doue guverne merge mână în mână. 
Și pentru-ca și în viitor se potă 
merge așa, Koerber a făcut visita 
la Ratot.

Unii oficioși, fără îndoială din 
motivul, ca să nu deștepte bănueli la 
Slavii din Austria, s’au grăbit cu asi
gurarea, că la Ratot nu s’a discutat și 
nu s’a luat nici o hotărîre mai însem
nată privitore Ia politica actuală, și că 
cei doi miniștri-presidențl s’au sfătuit 
numai cum se serbeze într’o formă 
amândoue guvernele aniversarea a 
70-a a <dilei nascerei monarchului, 
cum se se pună capet atacurilor în
dreptate de camerele de comerciu 
austriaco în contra industriei ma
ghiare și în fine cum să procâdă de 
aci încolo în cestiunea emigrărilor 
Evreilor din România, care pănă 
acuma în Austria a fost alt-fel tra
tată ca în Ungaria.

P6te se se fi vorbit la sfătuirea 
dintre Szell și Koerber și despre 
vr’una din aceste întrebări mărunte, 
său și despre tote, cu tote că nu în

țelegem ce ar fi mai avut se hotă
rască deosebit în afacerea emigrări
lor evreesci din România, după-ce 
acâsta a fost resolvată chiar de că
tră guvernul român, de nu cum-va 
cei din Viena și Pesta s’ar gândi 
a veni în alte privințe în ajutorul 
uneltirilor alianței israelite.

Dâr nu pote avă trecere nici 
acea asigurare oficiosă, după care 
ministru-președinte Szell s’ar feri 
așa de mult de orl-ce înfluințare a 
raporturilor din Austria. Credem, că 
este mult mai precaut, decât ca să 
se espună a o face pe față. Dâr în
tre patru ochi câte nu se pot cfice 
și discuta, mai ales când se sfătuesce 
un Ungur c’un Neamț, și când cel 
dintâiu se numesce Szell, despre, 
care se scie, că dintre tote partidele 
austriaco simpatisâză cu Nemții și 
doresce se-i vadă erășl la cârma sta
tului.

E prea mult angajată Ungaria 
la crisa din partea de dincolo a 
monarchiei, prea mult e supusă in- 
fluinței încurcăturilor de acolo, decât 
ca Szell în conferența sa cu Koer
ber să fi putut încunjura ori-ce dis- 
cusiune asupra mijlâcelor, ce ar pute 
se restabilăscă stările normale în 
Austria. De sigur, că au vorbit mult 
despre tote acestea, ba Szell va fi 
dat și sfaturi colegului său austriac 
cum ar putâ se iesă mai bine la 
cale cu constituțiunea, dâr va fi 
adaus, că acâsta e părerea lui nu
mai și nu vrâ să influințeze. II va 
fi încuragiat, cum admit unele din 
foile guvernamentale, se continue 
încercările sale de împăcare și se lase 
se se mai certe Cehii cu Nemții pănă 
ce se vor sătura, căci Ungaria de
ocamdată mai pâte aștepta, pănă 
ce parlamentul din Viena va putâ 
funcționa regulat, de-6re-ce „ea și-a 
scutit interesele economice pe câtva 
timp;“ și pănă la 1903 se pote pre
găti binișor la teritoriul vamal deo
sebit.

Limbagiul acesta e, fără îndo
ială; mai franc și mai sincer, dâr 
tare ne temem, că nici sfaturile în
țeleptului și precautului dela Ratot 
nu vor ajuta nimic, nici Austriei, 
nici Ungariei, pănă ce politica de 
hegemoniă nu va face loc unui sis
tem cinstit de egală îndreptățire na
țională în monarchia dualistă.

Doliul Italiei.
Astădl va fi transportat din Monza 

cadavrul Regelui Umberto și mâne se va 
face înmormântarea.

Ceremonia funebră aînmormântărei— 
spune o telegramă din Roma — va avâ 
însemnătatea unei mart manifestațiunl na
ționale. Vor participa delegațiunl dela tâte 
regimentele, așa încât serbarea va avâ un 
caracter militar pronunțat. Imediat după 
ceremonia, care va avâ Joc înaintea prân
zului, sicriul se va depune la Panteon.

Catafalcul va avâ forma unui mor
mânt antic, âr cupola, învelită cu fior ne
gru, va fi luminată de cinci sute de lămpi 
incandescente. In jurul catafalcului ard 
o sută două-decl de luminări. Porta de in
trare este decorată cu imortale, lauri și chi
paroși. Corona anticilor regi longobarcjl, sim

bolul demnităței regale italiano, va fi depusă 
pe sicriul lui Umberto.

Luni s’au întrunit corpurile Ugiuitore 
italiene spre a da espresiune doliului de 
care este cuprins parlamentul din inciden
tul morții durerâse a Regelui Umberto.

In Senat a decurs manifestația de do
liu forte demn și serios. Și în Cameră ea 
a început în mod demn, s’a terminat însă 
în mod mai puțin demn, gălăgios.

După deschiderea ședinței Camerei, 
președintele a ținut un discurs în memoria 
Regelui asasinat. Toți deputății s’au ridicat 
de pe scaunele lor și au ascultat, stând în 
piciore, discursul. Președintele Villa Zi86, 
că prin graiul lui vorbeece graiul întregu
lui popor, care a iubit și a binecuvântat 
pe Regele Umberto. El îșl esprimă adânca 
indignare asupra cosmopolitismului sălbatec 
și setos de sânge, care sugrumă ori ce 
ideal al vieții omenescl și nu se înfioră 
nici chiar dinaintea regicidiului (Vii aplause). 
Citâză cuvintele, oe le-a rostit Regina Mar
gareta dinaintea cadavrului soțului său: 
„El a fost bun, n’a făcut nicl-odată nimă
nui vr’un rău. Cea mai mare crimă a secu
iului s’a săvârșit contra lui44. (Vii aplause.) 
Regele Umberto a privit ca o gloriă a gu
vernului său de a se ocupa de sortea celor 
de rând și jos puși. Iubirea cătră lucrători 
a fost motivul conducător al vieței sale. 
Inzadar se silesc brutalii soelerațl de a ni
mici pe acel factor puternio, ce se numesce 
monarchia italiană. (Aplause îndelungate). 
Regele nu more 1 (Strigări: Trodscă Regele !) 
Sângele martirilor întăresoe credința celor 
rămași în viață (Aplause sgomotdse). Re
gele Umberto reînvie în fiiul său, care pune 
cordna sângerâsă pe oap spre a-șl împlini 
fără târnă și cu aceeași credință ca și ta
tăl său misiunea păcii și a dreptății (Aplause.) 
Continuitatea de drept și morală a monar
chiei va sta în vigâre neatinsă de atacurile 
unei secte criminale. (Aplause. Strigări: 
Trăescă Regele!)

Vorbesce apoi ministru-președinte Sa- 
racco dieând, că se alătură cu totă inima 
la vorbirea președintelui. El înohee (ficând, 
că e de lipsă a se lua măsuri tari și energice, 
ca nu cumva in umbra și sub pretextul liber
tății să fia răsturnată ordinea statului (vii 
aplause.)

Ambele disoursurl au fost primite de 
Cameră cu aplause îndelungate. După vor
birea ministrului-președinte însă s’au ridi
cat în contra programului stabilit între pre
ședinta și grupurile Camerei, mai întâifl. 
social-demooratul Curați și apoi republica
nul Pantano, pentru-ca în numele partidelor 
lor să esprime condurerea, dâr să facă tot 
odată și ore-carl reserve politice. Pănă oe 
a vorbit Curați a fost tăcere, dâr îndată 
ce a început să vorbâscă Pantano, 4ic§nd, 
„că grupul lui se alătură sinoer la durerea 
țăriiu, s’au audit voci: „LacrămI de cro
codil ! Destul, fățarnioule, destul !u Atunci 
Pantano strigă ironic cătră cei din centru : 
„Noi nu esploatăm oa și voi crima !u Atunci 
de-odată se ridicară partea cea mai mare 
din dep.utațl și strigară din tâte părțile : 
„Dați-l afară'. Afară cu acest fariseu! N’a- 
vem lipsă de condurerea vostră! Afară cu 
Pantano!14 Acesta, la provocarea presiden- 
tului și-a retras mai în urmă cuvântul, cu 
tote acestea sgomotul nu încetă și strigă
rile: „Afară cu el!“ continuau.

Atunci președintele aduse curând la 
votare propunerile, ca în cinstea memoriei 
Regelui Umberto sala Camerei să rămână 

6 luni decorată cu emblemele de doliu; ca 
biroul presidiului să predea adrese de con- 
dolențe Regelui Victor Emanuel și Reginei 
văduve; și ca regelui răposat să i-se ridice 
un monument, — âr îndată după primirea 
acestor propuneri închise ședința.

Incidentul din cameră a făcut o im- 
presiune deprimătâre asupra publioului nu- 
măros, ce asista pe galerii și pe tribune.

*
Representantul Regelui Carol la îmor- 

măntarea Regelui Umberto este, precum 
seim, ministrul de răsboid Iaoob Lahovari. 
El a sosit în Roma alaltăerl Luni, dim
preună ou adjutantul său, locotenentul 
Ghica. I-s’a făcut o primire prea frumosă 
oficială, despre oare c}’arid „Universul14 pri- 
mesce următorea telegramă din Roma :

AdI de diminâța la ora 6.40 a so
sit în Roma generalul Lahovari, ministrul 
de răsboifi român, care va lua parte la 
îmormântare. El a foBt primit la gară de 
generalul San-Marziano, ministrul de răs- 
boid al Italiei și de mulțl ofițeri superiori. 
O companiă din regimentul 64 de infan
teria cu drapel și musică a dat onorurile 
militare. La gară se afla și personalul le- 
gațiunei române. Când trenul a întrat în 
gară, musica a intonat imnul regal român. 
Cu aoelașl tren a sosit și Alexandru Catargi, 
ministrul României la Roma.

După-ce s’a dat jos din tren, genera
lul Lahovari a trecut trupele în revistă și 
după aceea s’a dus în sala de așteptare, 
unde s’a întreținut în mod fârte afabil ou 
ministrul de răsboih și cu ofițerii italieni. 
Apoi generalul Lahovari a luat loc într’o 
trăsură regală, însoțit de adjutantul său, 
loootenentul Ghica. Fu oondus la „Grand 
hotel44, unde guvernul i-a pregătit un apar
tament. Sosind în „Grand hotel44, garda i-a 
dat onorurile militare, presentând armele 
și sunând din trompete. Generalul Laho
vari și locotenentul Ghica erau îmbrăcațl 
în mare uniformă cu decorațiunl. In tot 
parcursul pănă la gară la Grand hotel pu
blicul a salutat cu simpatiă pe represen
tantul regelui României la îmormentarea 
regelui Umberto.

*
Mâne, Joi, se va oficia la catedrala 

catolică din Bucuresol un Requiem pentru 
odihna sufletului Regelui Umberto. La acest 
Requiem va asista și Regele Carol, care va 
merge anume c’un tren special dela Sinaia. 
După serviciul religios, ce se va ofioia de 
episoopul oatolic, Monseniorul Hornstein, 
va urma o recepțiune la legațiunea italiană, 
unde ambasadorul Marchiz Beccaria d’Inoisa 
va primi condolențele.

*
Cincl-fțeol de mii de omeni au pere

grinat Duminecă la Monza spre a defila 
dinaintea cosciugului Regelui Umberto. 
Atjl, MercurI, după amiac}I cadavrul va fi 
transportat dela vila regală direct la gară, 
de unde va pleca la Roma, unde va sosi 
Joi la 6 și ’/2 <5re dim.

*
Tote stâgurile regimentelor militare 

vor fi duse la Roma, asemenea și stan- 
dartele. Fiă-care oomandor face serviciu la 
stâgul său. 16,000 soldați vor lua parte la 
înmormântare. Afară de acâsta vor lua 
parte toți șefii autorităților de stat și co
munale din tâtă Italia. Minicipiul din Roma 
va desfășura o deosebită pompă. Primarul 
Romei va merge în calâsca istorică, oe s’a 
folosit și la înmormântarea lui Victor Ema
nuel II. Carul funebru va fi tras de opt 
cai cu îmbrăcăminte roșiă și cu rețele ne
gre. Caii vor fi duși de pagi îmbrăcațl în 
negru. Carul funebru va fi același, care a 
dus cosciugul lui Victor Emanuel. Pe când 
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conductul se va pune - în mișcare spre 
Pantheon, vor fi trase clopotele de pe 0a- 
pitoliu și Monte Citorio. Pentru cheltuelile 
înmormântării casa regală dă un milion 
de lire.

*

La dorința espresă a casei regescl 
italiaue, comuna orașului Monza i-a cedat 
locul, unde a fost asasinat Regele Umberto, 
pentru a-se zidi acolo bisericuță.

*
Pană acum s’au cetit lângă sicriul 

Regelui 98 de priveghiurl. Toți preoții au 
refusat primirea onorariului de 10 franci. 
Papa s’a. învoit, ca rugăciunea compusă de 
Regina văduvă Margarita în memoria și pen
tru odihna sufletului Regelui Umberto să 
se cetâscă în tote biserioele. Faptul, că 
Vaticanul a manifestat față cu tristul inci
dent cea mai mare simpatiă față cu fa
milia regâscă a tăcut în țâră cea mai bună 
impresiuue. Papa a trimis Reginei Marga
reta nu numai o telegramă de condolență, 
oi și o sorisore autografă prin cardinalul 
Ferrari.

Toți episcopii Italiei au fost avisațl 
să ia parte la tâte festivitățile de doliu, 
er preoții să celebreze parastase în biserici 
pentru Regele Umberto. Vioarul general a 
pus la disposițiă în Roma nu numai tote 
biserioele, ci și pe toți preoții.

*
„Tribuna11 din Roma asigură, că jus

tiția cuuâsce t.dtă organisarea complotului; 
toți anarohiștii arestați fac parte din acel 
oomplot; este dovedit astădl, că Malatesta 
era șeful acelui complot.

Volmciiie dela Sanislău.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei11.)

— Din Sătmar, Iulie 1900.

In 2 August, fliua de St. Ilie, era să 
se țină în Sanislău adunarea generală a 
despărțământului Sătmar al Asooiațiunai și 
adunarea Reuniunei învățătorilor din Săt
mar din ^iecesa Oradiei-marI, împreunate 
ou concert, și petrecere, dâr organele ad
ministrative n’au conces adunarea despăr
țământului Asooiațiunei pe motivul, oă fiind 
două adunări, se vor întruni atâția Ro
mâni, încât ei nw pot garanta de vidța lor, 
(a Românilor) de cumva- ar fi atacați 
de Maghiari. Aucjf, d-le Bartha, unde-i 
cultura oea mare, ou care te fălesel?

Și ca să potă reuși cu planul lor, 
mărturisit de ei, — oa să zădărnioescă ma
nifestația românâscă la granița românis
mului, ordinul de oprire s’a înmânat în 
cele din urmă directorului despărțământului 
oare, fiind bolnav pe pat, n’a putut face 
pașii necesari și așa adunarea despăr- 
țementului Asociațiunei a rămas ne
ținută, deși a fost anunțată de timpuriu, 
s’a convooat în deplină regulă și s’au res
pectat, cu un cuvânt, tote formele legale, 
presentându-se fisolgăbirăului pănă și sta
tutele aprobate de ministeriu, ba și pro
gramul concertului.

Der cu atâta nu s’au îndestulit ini
micii noștri, ci au interdis și concertul 
și petrecerea tot pe asemenea motive, 
comunicate comitetului arangiator ou o fli 
înainte de termin. Alergat’au la pretură să 
revoce decisul, der nu: Pentru ce n’ati ți
nut adunarea la codru (sic!) și pentru ce 
n’au trimis invitări maghiare și pe la „măriile 
lor ?“ Vice-șpanul la oare s’a apelat în per- 
sonă s’a ținut, morțiș pe lângă hotărîrea 
solgăbirăului. In hotărîrea acesta solgăbi- 
răâscă dată în scris s’a mai adaus și mo
tivul ridicol, că „în invitare (la concert și 
petrecere) nu-i arătat, dâcă nu cumva din 
suma venitelor nu se va destina o parte 
și în folosul particular al uuor membri ?“ 
— er în alt loc: „un concert și un bal 
pur românesc ar pute se-i îndemne și âțîțe 
pe loouitorii maghiari din comună și giur 
la o demonstrațiune contrară?...

In așa împrejurări sosesce (jiua adu
nării! Des de diminâță se strînge lume 
multă la Sanislău, alârgă Românii noștri 
cu droia. Conducătorii telegrafeză la mi
nistru protestând în contra oprire), ospeții 
vin din tote părțile indignați pănă la es- 
trem; aflând de volnicia ne mai pomenită, 

vedea-i și pe cei mai indiferenți, cum li-se 
urcă sângele în obraz, stringeodu-șl pumnii; 
Românii din Sanislău și jur umblau în 
sus și ’n jos, blăstămând injuria făcută.

*
La 7*/2 ore se oelebreză s. liturgiă, 

cântând corul preparandilor din Oradea 
spre (mulțămirea și bucuria sufletesoă a 
tuturor celor de față. După acesta s’a sânțit 
școla nouă, un zid frumos, fala Sanislău- 
anilor. Se începe apoi adunarea învăță
torilor înaintea unui număr frumos de 
domne, domni și țărani.

Eșind din biserică, unde s’a ținut 
adunarea, cei întruniți au fost întâmpinați 
și petreeuțl de mușina țăranilor din Hotoan 
cu „Deșteptă-te Române11 în curtea școlei, 
unde erau întinse mesele. In decursul ban
chetului s’au rostit mai multe toaste, din 
cari s’a vădut indignarea mare, de care 
eram cuprinși cu toții. In urmă vorbi și 
d-1 Lucaciîi. Vorbirea. însuflețită a acestuia 
a stors lacremele sutelor de țărani, cari 
ne-au împresurat, casă audă, ce cJlc Românii ; 
ospeții adunați din Sătmar, Biharia și Se- 
lagiu,— fără de țăran—au fost la 4—500.

Notez, că cei 2 pretori din Clarei cu 
un tălmaciu au fost tot-deuna de față, pre
cum și un locotenent de gendarml, âră 
vre-o 50—60 gendarmi bâjbăiau pe 
tote stradele Sanislăului, (și totuși solgă- 
birăul a dis în decisiunea prin oare a oprit 
adunarea, că „autoritatea administrativă nu 
pote lua asupra sa răspunderea pentru sus
ținerea ordinei și pentru sourțimea tim
pului lipsindn-i forța armată cor£spumfi!tdre.u')

Iu fine cătră orele 6 sosesce tele
grama dela ministrul, care s’a înmanuat pre
torului în ascuns. Vedendu-se strîmtorat, a 
jucat pe „mărinimosul11 și „grațios11 a con
ces (/) petrecerea, der aici vătjend mai multe 
costume cu tricolorul nostru iubit, erășl au 
eșit din sărite, și au demandat să depărteze 
tricolorul, der neascultând de poruncă, s’a 
repedit d-l solgabirău la o domnișbră 
și cu ochii întorși de f uriă îi rupe 
tricolorul dela breu, — și cu fapta 
acesta „eroioău patria maghiară era mân
tuită !

Etă, D-le Redaotor! d e ce sunt ca
pabili Maghiarii noștri cei colți. Apoi să 
nu 410i! că sunt oivilisatoril orientului?! 
Dâr pentru Românii din Sătmar a fost o 
leoțiă bună, — mulțl s’au tredit din amor
țeli! Ore pănă când vom fi huiduițî și bat- 
jocuriți, încât nu putem ține nici adunări 
culturale ?

Simțul românesc în Sătmăreni n’a 
porit, nici n’a peri.

In fine încheiu, amintind, că s’a făcut 
protest la ministrul de interne și arătare 
la comitetul oentral al Asociațiunei în Si- 
biiu, cerendu-i să întrevină în causă la fo
rurile mai înalte.

n.—ii.

Ageniura „Asocia|iunei‘ din Sasca- 
montană.
Oravița, în 6 Aug. 1900.

Pentru-ca descrierea, ce o face zelosul 
ocnariu Al. Dăinș în numărul de erl al 
prețuitei „Gazete11, să fie mai bine înțelâsă 
și nu cum-va în care-va privință rău in
terpretată, aflu de lipsă a da puține mai 
d6 aprope esplicațiunl.

Pasca-montană aparține despărțămân
tului Oraviței și, precum acest despărță
mânt, întocmai așa.și acesta Agentură pro
mite a face ondre poporului și inteligen
ței nâstre națiouale - după de tot suoce- 
sele lor începute, prin cari se inaugurară.

Prea iubitul și în aceste părți adeno 
veneratul nostru vechiu luptător național 
V. Dabeș, afiându-se în recreațiune aici la 
locul de cură așa numit Valea-băii (Bânya 
volgy), a fost invitat la adunarea din Șasea 
și, spre nespusă bucuriă a tuturor, s’a în
fățișat și a petrecut două dile în mijlocul 
iubiților săi, oarl în patru rânduri, tot în 
absența ea l’au ales deputat la Dietă, și — 
printre cari de vr’o doi ani mereu se răs
pândea, că nu se mai află intre cei viii 
Și s’a înfățișat neprevestit, prin surprin
dere, lând cuvântul de două-orl în adu
nare, odată spre a esplica originea și sco

pul sublim al Asooiațiunei, și aparținerea 
sa oa membru pe viâță, dela întemeiarea 
ei, și participarea sa activă la lucrările ei 
dela prima ei adunare gen. în Brașov la 
1862, la care dâusul a călătorit din Viena, 
și a avut rolul de raportor finanțial, re
comandând deci după esperiența sa de aprope 
40 de ani acâstă steauă luminătâre a nos- 
tră celei mai zelose și puternice spriji
niri a tuturor Românilor de bine. La urmă 
a luat cuvântul pentru de a apreția cele 
trei, de tot bine potrivite prelegeri practice, 
ce s’au ținut, și cari atât de bine au ilus- 
strat folosul Asociațiunei și al organisațiu- 
nei ei pentru poporul român; tote acestea 
în aplausele entusiaste ale mulțimei, care 
mai fără escepțiune s’a înscris în lista 
de membri ai Asociațiunei.

Deci nici înfățișarea sa și a mul
țimei, nici ovațiunile, oe i-s’au făcut băr
batului iubirii și doririlor nostre, n’au avut 
alt scop, decât a servi sublima nisuință cul
tural a Asociațiunei. Chiar și numărâsele 
și frumosele toasturi dela banchetul, ce a 
urmat, numai acestui scop au fost închinate.

Mâne-di, Luni, s’a făcut o interesantă 
escursiune la Cărbunari, și de-aeolo în 
încâutătorea vale „?« Mănăstire^, unde s’a 
luat prândul în umbra codrului, pe ârbă 
verde, din îngrijirea și ospitalitatea părin
telui paroch Gropșan și a mult amabilei 
domne preotese.

Au fost într’adevăr două dile frumose 
și solemne.

Serbările dela Abrud.
ii.

Societatea pentru crearea unui fond 
de teatru român.

Creată de-o samă de omeni însuflețiți, 
cari voiau să dea nâmului românesc din- 
tr’odată tot ce-i lipsia, Societatea pentru 
crearea unui fond de teatru român a ajuns 
atjl să preocupe pe toți, cari se interesâză 
da progresul nâmului nostru. E un feno
men destul de rar la noi, dâr cu atât mai 
îmbucurător, când vedem, oă o ideiă des
tul de abstraotă pentru împrejurările, în 
cari trăim, a putut prinde nisce rădăcini 
atât de adânci. Modesta Societate de adi- 
neaorea posede adi un capital de peste un 
sfert de milion de corone.

Cred, deci, că e o datorință a nostră 
să ne ocupăm de acestă Sooietate și mai 
ales acum după succesul ei strălucit mate
rial și moral dela Abrud. Din adunarea din 
ăst an am putut învăța multe.

Locul unde trebue discutată sârtea și 
viitorul acestei Societăți e, bine înțeles, 
adunarea ei generală, care se ține în fiă- 
care an. Der la o astfel de adunare e și 
timpul prea scurt și terenul prea nepregă
tit pentru o discuțiă aprofundată. E ade
vărat, că harnicul Comitet al Societății se 
ocupă în întrunirile sale mult și totdeuna 
el e acela, care aduce propunerile de va- 
l<5re înaintea adunării. Dâr în Comitet sunt 
numai câțl-va inși și e bine, ca într’o ces- 
tiune de interes comun, nâmul întreg să 
aibă cuvânt. De aceea locul întâii!, unde 
trebuese disoutate astfel de cestiunl, epressa 
nâ.stră. In pressă pote fiesce-cine să-și es- 
pună părerile sale, așa „oum îl taiă oapul;“ 
ele sunt bine primite, dâcă isvorăso din 
inimă curată. 0 ideiă nasce altă ideiă și 
astfel calea oea bună va fi indicată de sine. 
Comitetul central va ține seină de acești 
articoll și îi va fi ou mult mai ușor, după 
ce i-a desbătut în ședințele sale, se vie îna
intea adunărilor anuale ou propuneri mai 
ample și mai importante.

Așa cum sunt adi statutele, drepturile 
Societății se restrîng la aceea de-a crea un 
fond de teatru românesc. Crearea unui 
teatru româneso nu stă în puterea Socie
tății. Ar trebui Sooietatea disolvată și 
creată una nouă cu statute nouă. Cunoscem 
deja destul de bine pe Unguri, decât să 
ignorăm, oă statutele acestea nu ar fi apro
bate. Ce e deci de făcut? Tot ce putem 
face e deocamdată să strîngem parale și de 
aici înoolo.

Dâr putem face și mai mult.
Strînsul paralelor a fost greu pănă 

acuma. De a<jl înainte paralele să string de 

sine. Capitalul e deja atât de mare, încât 
el se sporesce anual cu 10,000 de corâne, 
deci de două-orl pe atâta, cât a adus oea 
mai reușită adunare generală, cea dela 
Abrud. Dâcă nu s’ar mai pune niol un finio 
la fond, el singur ar cresce în decurs de 
25 de ani la cifra de un milion de corâne.

Societatea trebue deol să caute alt 
teren de muncă, acuma când terenul pe 
care muncea pănă acum e deja aprope es- 
ploatat. Terenul acesta nu trebue să es- 
cludă pe cel de pănă acuma și trebue să 
fiă oonform statutelor.

Care e el ?
Adunarea din Abrud ni-l’a arătat. 

Succesul material al acestei adunări, ori 
cât de briliant ar fi el — am vădut țărani 
de rând venind la d-l protopop P. Popo- 
viol cu vorbele: „sorie-mă și pe mine 
domnule ou 5 oorone, și eu vrâu să dau!u 
— el dispare față de resultatul moral. Fără 
să vorbesc, de altele, concertul din Abrud a 
fost mai mult deoât o representațiă de di- 
letanțl, mai mult deoât un concert obiol- 
nuit, el ar fi putut fi dat cu succes în ori
care centru musical al Europei. Aoest con
cert a fost deja un început de teatru româ
nesc. Și — bine să băgăm de sâmă — diu 
încassările ce s’au făcut s’au acoperit spe
sele enorme, oarl au fest necesare pentru 
aducerea și întreținerea unui oor de 24 de 
persone din Brașov și s’a mai dat și un 
venit curat societății.

Cred, că aoest fapt ne învață înde-a- 
juns ce avem de făout. La tâte adunările 
viitore să se însceneze un ciclu de repre- 
sentații — trei sâu patru — la cari se con
lucreze toți artiștii noștri și câțl-va artiști 
mari din România, cari din întâmplare se 
vor afla de sigur totdâuna la fața locului. 
Aceste representații să fiă arangiate de co
mitetul Societății, pe risioul propriu. Socie
tatea nu riscă în cașuri de acestea nimic, 
oăcî dâoă într’adevăr ar reuși să se adune 
tâte puterile nostre artistice la un ciclu de 
representații, tâtă lumea românâscă din 
Ungaria și Ardeal ar fi gata să alerge să 
le asculte.

Astfel s’ar ajunge trei scopuri: Soo- 
pul întâii! — oonform statutelor -— Socie
tatea ar trînge parale; al doilea: Sooieta
tea ar crea un început de teatru românesc ; 
al treilea toți fruntașii noștri Români din 
Ungaria și Ardeal și Bănat s’ar întruni odată 
pe an și s’ar ounosce și ar trăi dile de fe
ricire cum am trăit la Abrud.

Să aduc o pildă. E cunoscută censura 
strictă din Germania. Mergând pănă la ab
surditate ou morala ei, ea interzicea repre- 
sentarea multor piese moderne. Autorii lor 
s’au văZut siliți să recurgă atunci la urmă
torul mijloo: au format nisce Societăți 
(„Litterarische Gesellschaften11) cu nu nu
măr restrîns de membri și în aceste socie
tăți îșl representau piesele. Deâre-ce îșl 
angajau cei mai buni aotorl și erau con
duse de cei mai buni sciitorl, sooietățile 
acestea au ajuns la o mare înflorire. Legea 
nu dă drept censurei să se amestece în So
cietăți private și în representații de dile- 
tanțl.

Deci: Semper est modus in rebus!
înscenarea unui astfel de ciolu de re

presentații nu-i greu. Bine înțeles s’ar cere 
înainte de tote oa Comitetul central să se 
înmulțâscă ou un membru. Se va alege un 
bărbat pricepător, cu plată bună, care nu 
va avâ alta de lucru, decât să arangieze 
aceste representații. Am avâ atunci de pildă 
în sera dintâiu un concert, la care se vor 
învita unul dintre cele trei coruri mari ale 
nostre (Dirna, Mureșianu seu Vidu) și ar
tiștii noștri cântăreți, în sâra a doua se 
vor învita tinerii noștri poeți Ardeleni, cari 
vor ceti din opurile lor, âr în sâra a treia, 
de s’ar întâmpla ea să fiă de față un Not- 
tara, un Brezeanu, un Toneanu, o Roma- 
nâsoă, etă că am putâ asista la reprosen- 
tația unei „Năpaste11 și a unui „Uouu 
Leonida față ou reacția11, în loo de repre
sentații teatrale de diletanțl, al oăror far
mec și plăcere sunt gustate aprope esolusiv 
de cei oarl jocă teatru și de părinții lor. 
Disertații folositâre încă s’ar pute ținâ, în 
orl-oe cas ele ar fi mai la locul lor decât 
în ședințele adunării. Astfel s’ar ajunge 
frumosul resultat, că s’ar putâ aueji fru- 
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mâsa nâstră limbă și fermecătorele nostre 
cântări răsunând și în Ardeal în hainele 
artei. Tinerii noștri artiști ar fi cunoscuțl 
și opurile poeților noștri ar fi oetite mai 
ou drag de aci înainte.

Venarea după membri noi n’ar tre
bui să se facă cu atâta zel. Dâcă mergem 
de pildă la anul la Șimleul Silvaniei, nu 
cerem să strîngem atâtea parale, oât ospi
talitate, frumosa ospitalitate, care e decorul 
Românilor.

Și astfel am ave în fiă-care an o săp
tămână de eărbărl, cu corul ar veni o mul
țime de tineri și tinere, ca să-i asculte ar 
veni alții, lumea s’ar cunâsee și s’ar îm
brățișa cu drag, căci unde e tinerețe e și 
voiă bună și veseliă!

Depestraje.

Omorul politic din Bucuresci.
(Stefan Miliăileanu și diarul său „Peninsula 

Balcanică44.)
Puțini sunt Românii cari, având de

plină înoredere în vitalitatea neamului ro- 
mâneso, îșl jertfesc odihna, munca, tot, 
pentru realisarea idealurilor naționale; între 
acești puțini ooupa loc de frunte Stefan 
Mrhăileanu.

Născut la 1859 în Ochrida, a făcut 
olasele primare în orașul său natal. Adus 
în țâră ou mai mulțl tineri macedoneni, 
șl-a făout cursurile lioeale ca bursier la Sf. 
Sava, âr după-ce a terminat literele a 
funcționat ca profesor la liceele Lazăr și 
Sf. Sava, unde funcționa chiar acum. Afară 
de licența în litere, a mai luat de curând 
și licența în drept.

De o natură fârte veselă, el nu avea 
decât prietini între oolegl și 'totă viâța lui 
nu vorbea de alt-oeva, decât de înălțarea 
nemului macedo-român și nu se gândea 
decât la întărirea elementului româneso 
din Macedonia în potriva Greoilor și Bul
garilor.

„Peninsula Balcanică44, scrisă aprâpe 
exclusiv de densul, dedea mereu pe față 
tote machinațiunile panbulgărescl și în spe
cial un articul, scris nu de mult în „P. B.44 
în acest sens, i-a făcut pe Bulgari să-i jure 
mortea.

Reproduoem aci articolul, care a pro- 
vooat răsbunarea comitetului seeret de sub 
comanda supremă a lui Saratof, publicat 
;în Nr. 22 al „Peninsulei Balcanice".

Situația Armânilor în Bulgaria.
Un răsboiti cumplit, sălbatio, s’a de

clarat în contra seminției armânescl în me
dievalul prinoipiat dela sudul Dunărei. Dli
nie armânimea., lovită cu lașitate, simte 
distrugătdrele lui efecte; dilnio 'are de în
registrat nouă prigoniri, nouă ataourl, nouă 
spoliațiuni, care-i periclitâză nu numai avu
tul dobândit cu sîrguitâre muncă, ci și 
viața.

După spoliațiuni nerușinate săvîrșite 
cu mâna armată, în miecjul cjileî, de cătră 
o bandă de bandiți, spolierea oficială a 
unui guvern criminal prin gonirea de prin 
sate a Armânilor într’un termen .de o mi
nimă scurțime. Etă acum și nouă atacuri, 
ncue omucideri.

La 10 ale curentei Luni, în miedul 
dilei, organul comitetului macedonean, ne
mernicul armân Ciolacof, atacă în ma
gazinul d-lui Ghachi Trifon pe d. Todi 
Oaragea. Șâse glonțe a tras, două n’au ni
merit ținta, trei au lovit victima în brațe, 
er unul în piept. In stare desperată muri
bundul a fost transportat la spital, er cri
minalul, prins de astă unică și singură 
dată, a fost trimes la înohisore. Pâte că 
caiitatea-i da armân va contribui ca să 
plătâsoă cu viața-i de nimic rușinea adusă 
.nâmului și îngrozitdrea-i crimă.

Mai dăunăcjl Gheorge Leacu și fe- 
,meia sa au plătit sanghinarului comitet 
crima de a fi fost armâni;

Aromânii de prin sate au fost spo- 
liațl de trimișii comitetului, însoțiți de oo- 
mandantul gendarmeriei, ca să esecute or
dinele adevăratului dictator din Bulgaria; 
acum și Todi Oaragea plătesce aoeeașl 
arimă. Se repetă crimele ou o iuțelă ame- 
țitbre, și totuși nici o lege, nici o putere 
.a poreclitului Stat nu vine să ocrotescă pe 
cei ce au dreptul la protecțiune!

S’a omorît odinioră o femeiă cântă- 
râță: energia representantului austro-ungar 
a trimes la ștreug pe un prefect și pe un 
adjutant al Principelui de paradă. Ade
vărul este, că pe atunci încă esista o lege 

,'în Bulgaria, Saratof nu usurpase încă pu

terea princiară. Astăcjl 'atât Turoia, o pu
tere mare, cât și România, privesc eu ma
nile încrucișate la sâugerosele scene ale 
căror victime sunt supușii lor. Să tragă 
spada? — Nu. Oi să rupă relațiunile cu 
statul anarchic și să încredințeze ocrotirea 
supușilor lor unui stat, care este în măsură 
să introducă legalitatea în aoest oraș de 
brigandl organisațl politicesce.

Părăsiți în voia întâmplării, îu prada 
pumnalelor și a gionțelor oficiale, ce faceți 
voi, Armânii? Veți purta arme, ca să vă 
apărați ?< Dâr, pentru Dumnedeu, chiar decă 
ați răpune pe mercenarul asasin, care vă 
atacă, nu aveți niol măcar siguranța unei 
singure dile: a murit unul, va veni altul; 
ați fost jăf'uițl în de-ajuns pentru ca ou 
sudârea vostră să se recruteze mii de asa 
sini. Și apoi v’ațl măsurat viața ou un 
asasin; cumpăna nu este dreptă. Viața a 
fiă-căruia din voi prețuesce de mii de ori 
mai mult, deoiit aoeea a asasinilor, cari vă 
atacă.

Mântuirea vostră nu pote fi deol do- 
borîrea unor miserabill pentru cari mortea 
este o binefacere, faceți responsabili de 
tote acestea pe stăpânii lor, pe cei ce-iînar- 
mdză, pe cei ce rabdă.

Să bage bine de sâmă membrii gu
vernului bulgar: răbdarea are și ea o limită. 
Sângele pe care îi varsă cere răsbunare și 
amar va fi de dânșii și de întrâga țâră 
când fiă-care va căuta să-și faeă singur 
dreptate, cum pote și cât pâte.

Tot în acest număr a mai publicat 
regretatul Mihăileanu și un articul scris 
în limba frsncesă, în care se arată, că 
alături de guvernământul constituțional 
după marginea statelor civilisate ale Eu
ropei, mai esistă un altul mai puternic, 
representat de membrii comitetului revo
luționar. Alături de prințul Ferdinand, su
veran după oonstituție, mai este un altul 
mai puternic, a cărui acțiune se bucură 
de cea mai deplină libertate: și acesta 
este Saratof, adevăratul și realul stăpân al 
Bulgariei.

SOIRILE D1LEL
— 26 Iulie v.

Evreii întorși în România s’au pre- 
sentat c’un spor însemnat la număr. ț)ia- 
rele de dincolo ne spun, oă s’a constatat 
din partea autorităților române, că un nu
măr de 467 de Evrei din Ungaria au în- 
oereat să se străcore în țâră ou emigranții 
înapoiați din Budapesta și Viena și că ei 
au fost reespedațl. Faptul acâsta e de mare 
preț pentru a pune în lumină adevărată 
strigătele și țipetele infernale ale foilor ji- 
dano-maghiare, că Evreii din România ar 
fi atât de persecutați, încât emigranții mai 
bine ar preferi mortea, decât să se întârcă 
ârășl acolo. Și âtă-i, că nu numai s’au în
tors, ci au dus ou ei aprâpe 500 de core
ligionari din „fericita14 Ungariă ca contra
bandă. Să mai <|iol, că nu-i șiret Evreul ?

De trei-ori grindină. Din comuna 
Siciu, în Sălagiu, ni-se scrie cu data de 
6 August n.: „După ce în 28 Maiu n. o. 
grindina urmată de o plâiă torențială ne 
devasta hotarul comunei, în 30 Iulie n. o. la 
1 âră d. a. o nouă calamitate se descărca 
asupra nostră, căcjând o grindină mare ca 
alunele și lipsită de ploiă, âr în 5 August 
n. la 4 bre d. a. o plo: 1 torențială ames
tecată și acesta cu grindină, deși mai mă
runtă cevașl oa cea dintâiu, a nimicit cu- 
curuzele și semănaturile de primăvară to
tal. E caracteristic, oă tote trei furtunile 
și-au urmat calea pe aceeași liniă, oa și 
cum și elementele naturei s’ar fi conjurat 
a prăpădi ținutul acesta.44

Ciuma. Din Hamburg se telegrafâză, 
că pe o corabiă de acolo s’a ivit un cas 
suspect de ciumă. S’au luat tote măsurile 
de apărare.

— „Timpul" din Bucuresci aduce soi
rea, oă ministerul român al afacerilor străine 
a fost ÎDSoiințat, că la Londra s’au constatat 
in mod oficial două cașuri de ciumă pe bor
dul corăbiei englese „Roma", care intrase în 
oort.X

Sora lui Eminescu, domna Aglaia, 
soția căpitanului de infanteria Garais, a 
încetat din viâță la 30 Iulie a. c. în Cer
năuți, strada Transilvaniei Mr. 34. înmor
mântarea s’a făcut în diua de 1 August 

s. n. la 5 6re d. a. Defuncta este originară 
din România, de lângă Botoșani. Se mări
tase după profesorul dela pedagogiul din 
Cernăuți Ioan Drogli, care a fost un șir 
lung de ani inspeotor șoolar la Sucâv», âr 
după mortea acestuia deveni soția locote
nentului Garais, astăzi oăpitan la un regi
ment de infanteria din Galiția. Imbolnă- 
vindu-ee ceru a fi transferată numai deoât 
la Cernăuți, unde după un morb forte lung 
și grav a trecut la cele eterne.

Cununia. Ni-se anunță cununia d-lui 
Liviu Vârvoniu, cleric din diecesa Lugoșu- 
lui, ou d-ra Cornelia ltul, fiica d-lui preot 
loan ltul din Hățăgel. Cununia se va să- 
vîrși Duminecă, în 12 August n. c. în bi
serica gr. cat. din oomuna miresei.

Un nou sat românesc se va inau
gura în delta Dunării în cursul acestei 
săptămâni în mod solem; el se numesce 
„Floriile44 la mila II a brațului Sulinei, 
adecă cu o milă mai la vale de satul 
„Carmen-Sylva44. Acesta este al nouălea 
sat înființat în delta Dunărei, județul 
Tuloea, de cătră d-1 prefect loan Nenițescu.

0 baionetă ca parafulger. Din Nizza 
se anunță următorul cas pote unic în felul 
său pănă acum : Alaltăerl sâra era un timp 
furtunos și fulgerile șerpuiau asupra ora
șului. Un soldat, care ținea pază cu baio
neta pe pușcă înaintea unei casarme, de
odată arunca pușca la o parte și el cădu 
în altă parte, văetându-se cât îl lua gura. 
La strigătele desperate al nenorocitei sen
tinele, soldații de pază alergară să dea 
ajutor cameradului lor. Aceștia, după-ce 
aflară, că nenorocitul e greu rănit la picior, 
l’au trimis îndată la spital. Aci medicul a 
constatat, oă soldatul a fost lovit de fulger, 
care fusese atras de baioneta de pe pușcă 
și apoi s’a lăsat în jos pe țâva pusoei, ar- 
cjându-i piciorul, pe care sta răzimată pușca. 
După părerea medicului, soldatul a avut 
noroc cu baioneta, căci alt-fel era omorît. 
In cașul acesta baioneta a servit oa para
fulger.

t
Anarchiștii amenință. Din Paris 

se scrie, că președintele oamerei comer
ciale de aoolo, Legrand, a primit dilele 
acestea o epistolă, prin care un necunoscut 
îi aduce la cunoscință, că în timpul cel 
mai apropiat anarchiștii vor da în aer pa
latul oamerei comerciale. Examinând poliția 
8crisârea, spre marea-i surprindere s’a oons- 
tatat, oă ea sâmănă cu epistola de amenin
țare, ce s’a fost adresat Șahului Persieijou 
o di înainte de atentat. Cercetările conti
nuă ou cea mai mare energiă.

Ceaiul și nebunia. In Anglia era răs
pândită părerea, oă beutura neoumpătată 
este causa pentru oare institutele de alie
nați devin di de cp ma-i împopulate. Acum 
însă în Scoția a apărut un raport oficios, 
după oare beutura neoumpătată de oeaiîî, 
ce au obiolnuit’o în Scoția cu deosebire fe
meile, contribue în mare măsură la răspân
direa nebuniei. — Raportul spune,, că copii 
mid, pe care mamele lor din iubire și cru
țare îi nutresc ou ceaitî și cu pane, nebunesc 
cu deosebire mai ales la etatea mai ma
tură. Un lucru însă încă nu este constatat: 
anume, dâcă efectul este a se datori ceaiului 
ori dâră materiei prin care eventual se 
face mai plăcut gustul acestei beuturl?

lUsboiu în China.
Lâ-Hung-Ciang — trăesce.

Seim, că o telegramă din Shanghai a 
fost răspândit faima, că vice-regele Li- 
Hung-Ciang s’asinuois. Aoum tot din Shan
ghai se anunță biroului „Reuter44, că soirea 
despre sinuciderea lui Li-Hung-Oiang nu se 
confirmă.

Ambasadorii.

„Newyork World44 a primit următorea 
telegramă dela Li-Hung-Clang: Guvernul 
a dat ordin, ca funcționarii de posițiuDe 
înaltă să transporteze sub pază militară 
corpul diplomatic din Peking la Tien-Cin, 
prin oeea-ce devine de prisos înaintarea 
mai departe a trupelor aliate.

De altă parte se vestesce din Was
hington, că decă guvernul chines nu va 

satisface pretensiunea guvernului american 
de a sta în legătură nemijlocită cu amba
sadorul din Peking, Mao Kinley va ordona 
să pleoe în China o mare putere armată, 
care să silâseă autoritățile Chinese de a îm
plini pretensiunea Statelor-Unite.

înaintarea alîaților.

Soiri telegrafice din Shanghai șiTien- 
Cin constată unisono, că trupele aliate au 
înoeput înaintarea spre Peking. 15,000 ja- 
ponesl înaintâză în marș forțat și se crede, 
că pela jumătatea lui August ei vor ajunge 
în Peking.

Principele Tuan a dat ordin dispunând 
trupelor și Boxerilor să desfășure oea mai 
mare resistență față ou trupele aliaților.

Intr’aoeea se anunță din Cifu, că o 
mare luptă ar fi fost lângă Peicang, în care 
aliații ur fi perdut 1200 ârnenl, mai ales 
Ruși și Japonesl.

ULTIME SUIRI.
MiiafiO, 7 August. Breșei a des

coperii pe mai multi complici și a isto
risit și cum s’a încheiat complotul. 
In Roma azi fost arestați 52 anarchiști.

Shanghai, 7 August ambasadorii 
și toți ceilalți europeni au plecat în 
2 August sub escortă dela Peking 
spre Tien-Cin.

Constantinopol, 7 August. In Stam- 
bul s’au afișat placate, prin cari se 
amenință Sultanul, că va fi asasinat; 
în urma acbsta au fost deținuți nu
meroși oficeri și funcționari.

O § Si fii S 2$ .

jLLine de diamante in China. — 
A. Fauvel, fost multă vreme în slujbă la 
vămurile Chinese, a ținut o oonferință la 
Societatea Geografică din Paris despre mi
nele de diamant în provincia Șang-Tung. 
încă dela 1872 aflase dela mandarini, că 
diamantele întrebuințate de giamgii în Pe
king și de lucrătorii de porțelan, se aduc 
din Șang-Tung. Chinesii temându-se de nă
vălirea streinilor, asound aceste mine. Ei 
nu sciu lucra cu diamantele, de aceea le 
întrebuințeză cum le găsesc, ba chiar le și 
sfărîmă pe cele prea mari, după a lor pă
rere ! Etă cum fac pentru a-le culege. 
Tomna după ce încetâză ploile de vară și 
rîurile și păraele cu diamante aprâpe au 
secat, se încalță cu un fel de papuci de 
pae și umblă prin mal. Diamantele se în
fig în talpa papucilor și apoi, după ce ard 
papucii, aleg din cenușă diamante.

O frumosă anecdotă despre po
liteța japonesă. O veselă întâmplare ne 
istorisesc» Victor de Cottens în „Soir^.din 
incidentul visitei prințului Gotohito la Paris. 
Anecdota e astăcjl proverbială în cercurile 
diplomatice din Paris. Era puțin înainte de 
esposiția din 1867. O deputațiunejaponesă 
veni la Paris, ca sâ trateze pentru alegerea 
a câte 3 porturi libere dintre porturile fran
case și japonese. Tratările urmară în mod 
forte politicos. — „Alegeți" (fi30 Japonia, 
„noi alegem după d-vostră“. Ministrul fran
cos al afacerilor streine numi 3 porturi : 
Yokohama, Yeddo și Han-Yang. Ambasada 
nu făcu niol o obisețiune și cu „surîsul 
soeptic și inteligent al japonesului44 pleca 
în patriă. Puțin timp după acâsta Japonia, 
anunță, că primesce alegerea Franciei și 
oă la rândul ei alege porturile Le Havre, 
Marseille și Southampton. „Southampton44 ! 
Diplomații fraucesl rîseră de simplicitatea 
aoestor japonesl: — Dâr Southampton e în 
Anglia, voi suflete inocente! „Noi o seim 
prea bine44 răspunse ambasadorul japones 
„dâr și Han-Yaug e în Corea!44.

lotografia cu colori. — jLippman, 
celebrul inventator al unui fel de fotogra
fia ou culori, anunță într’o conferință, că 
metoda s’a simplificat așa de mult, încât 
nu mai e departe vremea când orl-ce ama
tor va pute fotografia lucrurile și ființele 
așa cum sunt, cu culorile lor adevărate.

Proprietar: Gr. Ăwef Âiucssifinu.

Redactor responsabil: Sregoriu Maior.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 16.6-1900.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“
<1BBB ESviSȘOV.

se pot procura urmâtorele cărți:

Cărți de rugăciuni și predici,
Anghira, Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
autietâscă. Edit. IV corectata. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(-|- 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-|- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-(- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Etef- 
t-.rt,scu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale șifunebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la presentarea pentru prima-bră a 
preotului în paroehii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de Joan Ptip>u, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ?. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude* spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu......................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „în piele și aurit 3 cor. 20 b. 
„ „ în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumnedeu născătore, scosă 
din antologion seu mineiîî și tipărită cu li
tere14. Pag. 16. Prețul 20 bani.

CursuB Ba bursa dinViena,
Din 7 August 1900.

Renta ung. de aur 4%........................115.55
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . 119.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 98.95
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ If8.o0
Losun pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr............................... 97.55
Renta de hârtie austr............................... 97.15
Renta de aur austr.................................115.90
LosurI din 1860..................................... 133.75

Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vend. 101.—

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.11
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.25
Napoleondorî.......................................... 19.33
Mărci imperiale..................................... 118.50
London vista........................................ 243.05
Paris vista ..........................................   96.60
Rente de corone austr. 4°/0 • . . 97.60
Note italiene...........................................90.45

Cursul pieței Brașov.
Din 8 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 Vend. 19.12 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’on. Cump. 19.28 Vend. 19.32 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump 58.50 Vend. —.—

De arendat!
TMtâra de wiăeSiaat cu doue 

pietri, mânată cu apă din Bran (Pârta) 
situată la posiția cea mai de frunte 
în Bran, unde se află o populațiune 
de 10 mii locuitori este din 5 Noem- 
vre a. c. de dat în arendă pe 3, reap. 
5 ani.

Doritorii de a o arenda se se 
adreseze la proprietarul ei II ar iu 
Plotogea, paroch în Tohanul-nou 
(p. u. O-Tdhâu.) (1041,1-3.)

Nr. 159-900.

Publicațiune de lîcitațmne.
Biserica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-Scheiu 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 
din Brașov-Cetate vend pe cale de 
licitație, prin oferte verbale și în 
scris, următbrele parcele, locurî de 
Clădire, cari constitue proprietatea 
lor și se află în Brașov-Blumena în
tre stradele Nouă a isvorului (prin 
care merge Tramwaiul) și Calea fa
bricai, 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 țină în 15 Au
gust st. n. la 9 ore a. m. în cancela
ria Eforiei șcălelor centrale române 
gr. or. din loc, unde și până atunci 
se pot vede planul și condițiunile 
de licitațiune.

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

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

Brașov, în 4 A gust n. 1900.
Eforia șcâlelor centrale române 

H'49.2—3. ort. răsăritene Brașov.

Nr. 6176-1900.

PUBLICAȚITOE
După ce în urma decisiunei din 

partea tribunalului de administrațiu- 
ne cos. reg. ung. din 4 Maiîî a. c. 
Nr. 10174—1900, au de a fi adău
gate din partea proprietarilor case
lor tote plățile primite dela chiriași 
pentru instalarea apaductului (nu da
rea de apă) iluminarea de nbpte, 
transportarea gunoiului ș. m. la chi
riile stipulate cu chiriașii locuințelor, 
și a se și fasiona; și că acele plătirl 
formeză basa pentru socotâla dârei 
de casă,— se provăeă acei proprietari 
de case, cari în sensul ordinațiunei 
din partea direcțiunei financiară din 
13 Iulie a. c. Nr. 24539 —1900 au 
întrelăsat a fasiona aceste venite la
terale în colele de tasiune pentru da
rea de casă pe anii 1899, 1900 și 
1901 înmanuate: a Înscrie aceste ve
nite laterale negreșit la subscrisul 
oficiul orășenesc de dare, unde se 
capătă și colele de fasiunie până în 
16 August a. c.; cu atât mai mult, pen
tru că în cas decă proprietarii ca
selor nu vor fasiona aceste venite 
laterale și acâsta ținere în secret se 
va afla din partea direcțiunei finan
ciare, se va introduce în contra lor 
cercetarea din oficiu pentru prescur
tarea venitului statului.

Brașov, în 31 Iulie 1900. 
1035 3-3. Oficiul orășenesc dr da'-e

Sz. 279-1900,
bvâgrh.

Ar vere si hirdeimeny.
Alulirt birăsâgi vegrehaito az 1831 ăvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kbzhirră teszi, bogy a brassăi kir. torvenyszăk 1899 
ăvi 2581. szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Turcu Jănos ugyvăd Altai 
kepviselt „Furnica44 tak. penztâr javâra Popp Josif es târs. ellen 140 
korona s jâr. erejeig 1899 evi Oktdber hd 28-ăn foganatositott kielăgi- 
tesi vegrehajtâs utjân le- es felii! foglalt es 630 koronăra. becsiilt ko- 
vetkezd ingosâgok u. m.: Idvak, kukoricza, szăna 6s egyebb târgyak 
nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ărveresnek a sârkânyi kir. jârâsbirdsăg 1899. evi V. 53/8 
8zâmu vegzese folytân 140 kor. — fii. tdkekovetelăs, ennek 1897. evi 
junius ho 5-ik napjâtăl jârd 6°/0 kamatai es eddig osszesen 81 kor. 34 
fillerben biroilag mâr megâllapitott kdltsegek erejeig Al.-Komâna kdz- 
seg hâzânâl leendd eszkozlâsăre 1900. evi Augusztus ho 14-ik napjânak 
delelott 8 oraja hatâriddul kitiizetik es ahhoz a venni szândăkozdk oly 
megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingdsâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §sa ărtelmeben keszpenzfizetes mellett. a legtob- 
bet igerduek sziikseg eseten becsâron aiul is el fognak adatni.

Atnencyiben az elârverezendd ingosâgok at mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârveres az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ărtelmăben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Sârkânyban, 1900 ăvi Augusztus h6 3-ik napjân.

Gâmentzi Jânos,
kir. birosâgi vegrehajto.

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

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

Prețul cn amlialaâiu și espeflat franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciascrnic fără musică, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădiță și trimis franco 
numai <» ffl. 80 ce*.

1 Se garantdză mersul acurat pe minută. ———
De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con

sidera ca o mobilă frumos ă.
. Se trimite numai cu rambursa. —

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

V1EWA, I. Bez. IPostgasse nr. 2. 6—,10.
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ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVAHIEI“

X 
X
X.
X

Pg
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Aiistro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni .................................................
un an. ......................................................

a

3
6

12

fl.

fl.

fi.

X
M

AboaamenU la aumerels cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X
X

fl. -
fl. -

50 cr.

an .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate: 
............................................... 8

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

an . 
șese luni 
trei luni

a

l

2
1

franci, 
franci.

X
X
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
X

v.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5
..Gazeta Transilvaniei “ cu numărul ălO fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Crarcu și la Ersmias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


