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Cuîu cu cuiu se scote afară.
Am amintit cașurile de volni- 

ciă estra-ordinară ce au trebuit s’o 
îndure cjilele acestea Românii din 
Sătmar și Selagiu dela autoritățile 
administrative și comunale unguresci. 
Acestea par de tot neînsemnate în 
raport cu întâmplările, ce agită aeji 
spiritele din monarchia nostră și din 
străinătate. Cine din publicul mare 
să mai și țină semă de nisce secă
turi de șicanărl comise de cătră func
ționarii șoviniștl unguri, ca dovadă 
cât de multă îngrijire dau ei popo- 
rațiunei și cum sciu să respecte le
gea și dreptul ei.

Și ’n adevăr, aiară de foile un
guresci, cari descriu acele volnicii, 
ce de mult au devenit obiceiu de 
trite filele, și le descriu așa cum 
sciu ele : în mod tendențios, răută
cios și înainte de tote pervers, — 
abia se va afla ici colo câte o foiă 
streină, care se ia vr’o notiță fugitiv 
despre ele. Cu atât mai mult sun
tem datori a ține noi Românii sămă 
de aceste întâmplări, cărora pare 
a le lipsi orî-ce caracter sensational 
pentru lumea indiferentă de srirtea 
nristră. Der pentru noi nu sunt nu
mai sensaționale, ci au o însemnă
tate fatală, ca semne vădite ale celei 
mai rușinrise umiliri naționale, ce 
ni-se pote face în timpul de astăcji.

OrI-cine prite se bagateliseze 
volniciile vremelnice la care se de
dau solgăbireii din Sătmar și func
ționarii comunali din Baia-mare, nu
mai nouă Românilor nu ne este per
mis a trece peste ele cu acea ușu
rință, ca se nu fiicem indiferență, 
care prin puterea răului obiceiu a 
devenit a doua natură pentru prea 
mulți dintre noi.

E adevărat, că cu cât adversarii 
noștri șoviniștl vor comite mai multe 
nesdrăvănii și prostii în paguba va- 
flei autorităților statului, nutrind 
mereu nemulțămirea, ce esistă în 
sînul poporului față cu stările ac
tuale, cu atât" mai curând se va do
vedi imposibilitatea continuării aces
tui sistem, vindicativ și anarchic, de 
administrațiune. Der pentru-ca ur
mările acțiunei distrugătore a acestui 
sistem să-și facă cursul lor logic și 
neînlăturabil, trebue ca să întâmpine 
din partea celor nemulțumiți reac- 
țiunea impusă de logica faptelor. A 
fi nemulțumit încă nu însămnă, că 
voesci să reagezi în contra căușelor 
nemulțumirii. Pentru-ca să docu
mentezi acâstă voință, se cere să ai 
voința și energia de a-te opune vol- 
niciilor și fărădelegilor și a căuta 
mijlricele cele mai potrivite și sigure 
spre a-le pune capăt odată pentru 
tot-deuna.

Ni-s’a împărtășit, că Românii 
loviți în dreptul lor dela Sanislău 
și Baia-mare, au hotărît se apeleze 
în contra volniciilor autorităților pu
blice locale la ministeriul de interne. 
Acăsta este calea legală în asemeni 
cașuri, pe care a-se proceda este lu
cru firesc. Abstragând însă dela es- 
periența, ce am câștigat’o cu mic 
cu mare despre valorea problematică 
a acestor apelațiunl, dela șoviniștii 

locali la ocrotitorii lor din centru, 
este în genere una din din cele mai 
mari erori de a crede, că se prite 
reaga cu succes în contra încălcă
rilor legii și a volnicilor mici
lor despoți din comitate și orașe, 
numai din punctul de vedere al in
teresului local. Acele volnicii formăză 
un lanț în sistemul general de asu
prire națională sub care geme po
porul nostru, și deci evident, că ni
mic nu se pbte ajunge cu recursu
rile și apelațiunile din cas în cas. 
Un rău, care se estinde asupra în
tregului organism, trebue să fiă com
bătut erășl cu puterea întrrigă a 
acestui organism.

Cu alte cuvinte, ca să se pbtă 
delătura relele, ce se manifestă în 
forme diferite ; ca se se pbtă com
bate volniciile, ce se comit în di
ferite feluri, odată colo, odată din
colo în paguba limbei și a naționa
lității române: este neapărat de 
lipsă, ca toți Românii să ia o posi- 
țiă clară, hotărîtă și solidară în com
baterea lor.

S’a pretextat în decisiunea ma
gi struală dela Baia-mare, prin care 
s’a oprit ținerea concertului și a pe- 
trecerei tinerilor noștri academici, 
că Invitările tipărite numai în limba 
română și cu nomenclatura română 
a localităților, ar involve o demon
strară naționalistă, care a produs 
în „societatea patriotică maghiară a 
orașului cu drept cuvent o iritațiune 
așa de mare, încât s’ar pută ușor 
turbura petrecerea printr’o contra- 
demonstrațiune maghiară, pentru 
care autoritatea nu pbte lua răspun- 
derea".

Solgăbirăii din Sătmar au mers 
un pas și mai departe și au protes
tat cu privire la petrecerea română 
oprită, ce era să se țină în Sanis
lău, că „un concert și un bal de ca
racter pur românesc ar pute să în
demne și să ațîțe pe locuitorii ma
ghiari din comună și din împrejurime 
la o contra-demonstrațiune pentru 
care autoritatea administrativă nu 
pbte lua răspunderea11...

Ei bine, credeți, că asemenea 
apucături, prin cari se apelăză la șo
vinismul masselor, se pot combate 
cu succes prin recursuri la ministe
riul de interne? Să mai amintim cum 
actualul ministru de interne s’a 
desvinovățit astă-iârnă, în urma in
terpelației archișovinistului Komjathy 
făcând asigurări sărbătoresc!, că nu 
i-a venit nici-odată în minte a-se 
opune curentului masselor maghiare 
șoviniste „revoltate14 din causă că 
Valahii mai cuteză a se folosi de 
limba lor, ba au chiar1 institute de 
bani române?

Nu, astfel de aparițiuni ale bol
năviciosului despotism al masselor 
maghiare, ațîțate numai și numai de 
pressa șovinistăși de cătră agitatorii 
de profesiune de prin, funcțiunile 
de stat, comitatense și comunale, 
astfel de aparițiuni, cjicem, nu se pot 
combate în mod isolat și curemon- 
strațiuni locale, ci numai printr’o 
generală, conscientă și energică con- 
tra-acțiune a întregului nostru popor.

Acâsta contra-acțiune nu pbte 
consta în alt-ceva, decât într’o apă
rare solidară a dreptului de limbă, 
într’o manifestare vie și neîndoibsă 
pe tbte terenele vieții publice și 
private, în familiă ca și în socie
tate, a caracterului nostru pur na
țional românesc, căruia trebue să-i 
fiă jertfite orî-ce considerațiuni de 
oportunitate locală său personală.

Cuifi cu cuiu se scbte afară. 
Când Românii vor rupe-o odată cu 
servilismul moștenit din vremurile 
întunecate și vor înceta de-a mai 
curteni, fiă în ori-ce formă pe cei 
cari le desprețuesc limba și le urăsc 
naționalitatea, și când vor vorbi cu 
fală ori și unde și cu orl-cine în 
limba lor: le vor tăia pentru tot- 
driuna adversarilor ei pofta de-a aș
tepta dela Români alte Invitări, de
cât de acele scrise în limba română, 
său pofta de a-ne turbura adunările și 
petrecerile, fiind-că au caracter curat 
românesc.

Congres latin în Paris.
Ni-se telegrafâzâ din Paris cu data de 12 

August :

Congresul studenților latini e splen
did. Sunt representațl Poriugesi, Fran
ces?., Italieni, Spanioli, Români și Bra- 
silienl. S'au făcut ovațiuni Românilor 
asupriți

Jurământul și mesagiul Regelui 
Victor Emanuel.

Urmașul lui Umberto, Victor Ema
nuel 111, a depus alaltăerî, Sâmbătă, 
înaintea camerelor din Roma jură
mânt pe constituțiunea Italiei. De
odată cu acesta Victor Emanuel a 
devenit, și după legile țerii, Rege al 
Italiei. Actul sărbătoresc al depune- 
rei jurământului s’a făcut în sala de 
desbaterl a Senatului, care a fost 
strălucit împodobită cu emblemele 
doliului. Băncile și galeriile erau trase 
CU postav negru. Tronul se afla pe , Oă trfiesce încă în inima Italienilor acel 
locul, unde de obiceiti stă estrada: Slas al patriotismului,
presidiului.

Sala era înțesată de public. Jos 
senatorii și deputății în număr com
plet, pe galerii delegațiunile streine, 
demnitarii statului, corpul diplomatic 
și capii autorităților.

Plecarea cortegiului regal din 
Quirinal a fost vestită prin salve de 
tunuri. Mai întâiu au sosit la Senat vuvou.uiuiM.muiuou.uiv
reginele Margareta, Elena și Maria Pia •’ care a octroat țării libertatea, 
cu principesele casei de Savoia. In 
pavilionol ridicat dinaintea porții 
principale le-au primit deputațiunea 
Senatului și a Camerei. Intrând, ele au 
ocupat loc în logea regală, și tot 
aici au ocupat loc și principii. Câte
va minute mai târejiu sosi Regele 
Victor Emanuel, urmat de principii 
D’Aosta și Gfenua, apoi de contele 
de Turin și de dignitarii cei mai 
înalți ai curții. Ei fură primiți la pa
vilion de deputațiunea parlamentului 
și de miniștri, cari i-au condus în 
Senat. Când Regele întră în sală, 
strigări furtunose de nEvviva“ se au
riră.

Regele Victor Emanuel ocupă tro
nul. Ministru-președinte Saracco primi 
ordinele Regelui și rugă pe senatori 
și deputațl să-și ocupe locurile. Sa
racco c|ise apoi, că Regele a convo
cat Camera și Senatul pentru-ca se 
depună jurământul prescris de consti- 
tuțiune. îndată după acâsta se ridică 
Regele, cu el dimpreună toți cei de 
față, și ceti cu glas înalt următorul

Jurământ.

„Jur înaintea lui Dumnezeu și a na- 
„țiunei, că voiii păstra cu fidelitate oonsti- 
„tuțiunea; voia esercita puterea regâscâ 
„numai după legi și în sensul legilor; voitî 
„faoe dreptate deplină fiă-cărui oetățean după 
„cerințele dreptului, și-mi voiii conforma 
„purtarea în tote lucrurile singur și numai 
„după cum cere interesul, înflorirea și pros- 
„perarea națiuneiu.

Când Regele sfîrși cetirea jură
mântului, sala întrrigă isbucni în stri
gări însuflețite de „EvvwaF Regele 
iscăli apoi trei pergamente încadrate 
în negru, pe cari le presentă minis
trului de justițiă și ’n care se afla 
aceeași formă a jurământului, pe care 
o ceti. Unul din documente s’a de
pus în archiva statului, celelalte doue 
s’au dat spre păstrare în archiva Se
natului și Camerei.

După acesta ministru de justițiă 
Gianturco a cetit jurământul senato
rilor. Ei jurară corporativ. Ministru- 
președinte ceti formula de jurământ 
a membrilor camerei.

După ceremonialul depunerii ju
rământului, 
următorul

Victor Emanuel a rostit

„ Gândul
Mesagiu.

meu cel dintâiă se indrdptă că
tră popor, el este gândul iubirei și al gra- 
titudinei față cu poporul, oare a vărsat la
crimi la catafaloul Regelui său; poporul, 
care cu iubire și încredere s’a strins în ju
rul meu, a dovedit, oe rădăcini puternice 
are în țâră monarchia liberală. In acest 
plebiscit al durerii cetesc eu cele mai bune 
auspicii pentru domnirea mea.

„Manifestațiile nobile și pirise, cari au 
isvorît spontan din inima naținnei când a 
aflat despre tragicul eveniment, îmi spun,

, care i-a însuflețit 
tot-deuna la fapte miraculdse. Sunt mândru 
de aceste dovedi. Când un popor a scris 
în cartea istoriei sale o pagină, cum este 
pagina redeșteptării nâstre naționale, el are 
drept la aceea, ca cu fruntea înălțată să 
nisuescă spre cele mai mărețe ideale. Cu 
fruntea înălțată și nisuind spre cele mai 
mărețe ideale, ew mă dedic țării mele din 
tote puterile, cu cari mă simt înarmat și cu 
t6tă autoritatea, oe mi-au dat’o esemplele 
și tradițiunile casei mele.

-Cuvântul mărinimosului Carol Albert,
, a devenit 

sânt și sânt a devenit și cuvântul bunicului 
meu, care a încheiat unitatea Italiei. Sânt 
a devenit și cuvântul tatălui meu, oare în 
tote făptuirile vieții lui s’a dovedit vred
nic urmaș al virtuților părintelui patriei. 
Munca lui a sprijinit’o și îmbogățit’o au
gusta și adorata mea mamă prin bunătatea 
și farmecul ei, ea, care a piourat în inima 
mea și a încrustat în minte-mi sentimentul 
de datoriă al unui domnitor și Italian. Tot 
așa îmi va sprijini opera și augusta mea 
soțiă, care și ea eșind din un popor vir
tuos, se va dedica cu trup și suflet patriei 
sale adoptate.

rDin partea tuturor puterilor am primit 
dovecți eloquente de prietina ă cu ocasia parti
cipării lor la durerea nbstră, când adecă 
și-au trimis la noi pe principii auguștl și 
pe representanții lor distinși. Le mulțumesc 
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tuturor din adâncul inimii. Italia a fost tot- 
driuna un organ influent al concordiei, acela va 
fi și sub domnia mea in interesul scopului co
mun al susținerii păcii.

„Insă numai pacea înafară nu este de 
ajuns. Avem lipsă de pace înăuntru și de 
concordia tuturor acelora, în cari se află 
bunăvoință, pentru-ca să ne putem desvolta 
puterile spirituale și energia economică. 
Trebue să crescem generațiuuile nostre pen
tru cultul patriei și al muncei cinstite, pen
tru acel sentiment, care însuflețesce atât 
de strălucit armata nostră de pe uscat și 
apă, care a eșit din popor și este chezășia 
acelei frățietăți, ce unesce î«trega familia ita
liană in concordia și in iubirea de patria.

„Legile și aplicarea lor punctuală tre
bue să le scutim și apărăm cu înțelepciune. 
Monarch!» și parlamentul trebue să procedă 
solidar în opera acâsta salutară. Eu ocup 
tronul cu încredere și în conscie^ța neturbu- 
rală a drepturilor și datorințelor mele de Rege. 
Aibă și Italia aceeași încredere în mine, 
cum am eu în ursita patriei. Putere om- 
nriscă nu va fi in stare se nimicescă ceea-ee. 
antecesorii noștri au creat cu atâta, abnegare. 
Tote forțele asistente trebue să le pârlim 
și desvoltăm. ca să susținem marile bunuri 
ale unității și libertății. Niol-odată nu va 
lipsi din mnig încrederea neturburată în 
inst.ituțiunile nostre liberale, nici inițiativa 
energioă de a apăra instituțiunile gloriose 
ale țării, moștenire scumpă a străbunilor 
noștri. Educat în iubirea de religiune fi pa- 
triă, chem martor pe Dumnecjeu la promi
siunea, că îmi dedic inima, acți și pe viitor, 
măririi și înfloririi patriei11. (Aplause fur- 
tunose.)

Cu acâsta s’a sfîrșit festivitatea. 
Personele princiare s’au reîntors la 
Quirinal. Uriașa mulțime de pe strade 
a făcut ovațiuni entusiaste părecliii 
regale. Ovațiunile au fost atât de 
mari înaintea Quirinalului, încât pă- 
rechea regală a trebuit se apară de 
două-orl pe balcon.

Când Regele a pronunțat mesa- 
giul, cei de față erau toți pană la 
unul atât de mișcați, încât multi 
abia ’și putură reține lacrimile.

*
Vineri Ragele Vidor Emanuel 111 a 

primit pe toți prinții și misiunile străine, 
afară de prințul Enric al Prusiei, oare a 
plecat Joi sera. Regele Italiei a spus tutu
ror cuvinte căldurbse și de mulțumire.

Mulțumind generalului Lahovari, re- 
presentantul Regelui Carol, Suveranul Ita
liei a amintit cu o vie plăcere amiciția, ce 
csistă între cele dou& poprire și frumrisa pri
mire <e ’i s’a făcut când a visitat România, 
atât de Suverani, cât și de poporul român.

Din Austria.
Soim, că nu de mult ministru-preșe- 

dinte austriac Koerber a fost la Majestatea 
Sa în Ischl, după-ce se reîntdrse dela Ra- 
t.ot, unde a făout cunoscuta sa visită la 
ministru-președinte ungar Coloman Szell. 
După Koerber chemat a fost la Isohl și 
Coloman Szell, împrejurare, ce a dat ansă 
la diferita oomentarii în pressă asupra 
acestor visits.

Acum se anunță din Viena, că tot Ia 
Ischl a fost chiămat pe ’cjiua de erl și mi
nistru de esterne cotele Goluchmoski.

*
Evident, că plimbările acestea ale 

miniștrilor la residența de vară a monar- 
chului nu s’au făcut numai așa de flori de 
cuc. Ele dovedeso mei curând, că pe fir
mamentul politicei dualiste s’au grămădit 
erășl nor! grei, cari causezii griji seridse 
factorilor normativi.

❖

In privința acâsta merită să fiă re
marcat un articul al foiei „N. W. Tagbltt.44, 
care ooupându-se ou situațiunea aocentuâză, 
între altele:

Partida liberală germană privesoe ou 
îngrijire tot mai mare la politica șovăitore 
a lui Koerber. Plănuita acțiune a parla
mentului la tomna n’are nici un scop și 
nu însâmnă alt-ceva decât amânarea crisei 
austriace. Partidele germane — asigură or
ganul liberal german — rămân ooustant 
pe lângă programul lor și pretind intro
ducerea iimbei germane ca limbă mijloci- 
tbre. O resolvare norocosă a crisei numai 
așa ar fi cu putință, dâeă guvernul ar 

schimba causa crisei, adeoă ar face o 
schimbare favorabilă Germanilor în rapor
turile partidelor politice actuale.

*
Intr’aceea foile oehice înoă încep să 

se ocupe on situațiunea. Din Praga se 
anunță, că Dr. Păcăli a publicat un articul, 
în care se pronunță contra reuuirei parti
delor din drâpta în forma vechiă. Dr. Pa- 
cak dice, că o reunire a partidelor din 
dreptă ar fi posibilă numai atuucl, decă 
Cehii ar dieta condițiunile.

Asasinatul hi Mihâileanu.
Instrucțiunea afaceri complotului ma- 

cedo-bulgar pe teritoriul român se conti
nuă cu mare activitate. D-nii Miolescn, 
prim-procuror, I, Th. Florescu, jude de in
strucțiune și P. Alexandresou. șeful sigu
ranței publice au făcut Sâmbătă o descin
dere la societățile macedo-bulgare din Bu- 
curescl. Aceste societăți, trei la număr, se 
numesc: „Brobostița^ (Tunetul), riDrenovaru 
(Sțejarul) și ^Bratstvo^ (Frăția). Registrele, 
ca și volumindsa corespondență a acestor 
societăți, au fost confiscate. Carnetele pen
tru chitanțele de cotisațiune ale membrilor 
vor face posibil justiției de a descoperi pe 
toți Bulgarii, cari fac parte din aceste so
cietăți.

Vineri săra au mai fost arestați stu
denții bulgari, Aposțoleff și Dobreff. Cei 
doi redactori ai clarului „Macedonia41, cari 
fuseseră arestați, au fost liberați.

❖

piarul „La lloumaniea arată, că re- 
sultatul faptio al instrucțiunii în afacerea 
asasinatului a fost pănă Sâmbătă următorul:

Două arestări seriose s’au făcut; aceea 
a asasinului și a lui Kasacoff, celelal’e per- 
sbne chemate la poliția și la parchet în cea 
mai mare parte au fost citate numai în in
teresul instrucțiunii, fără a fi arestate.

S’a constatat, că asasinul a avut com
plici morali, între cari Takiroff a fost unul 
din cei mai principali.

S’a constatat mai departe, că comite
tul revoluționar condus de Nicolaeff și Sa
rafoff au împins pe asasin de a comită cri- 
inu sa.

Se mai scie adl, că de trei ani înedee 
tdte porturile române ale Dunării și orașul 
BucurescI au fost infestate de agențl se- 
crețl bulgari, cari făceau propagandă activă 
în favorea panbulgarismului.

Judele de instrucțiune a mai putut 
constata, că nici o supraveghiere nu s’a 
stabilit asupra procedeurilor acestor agențl 
sa creți.

Sâmbătă asasinul Stoian Dimitroff a 
fost supus unui nou interogatoriu. El a 
afirmat din nou, că a lucrat la ordinul unui 
comitet secret și că a avut autorisația dela 
șeful comitetului, Sarafoff.

Se asigură, că corespondența confis
cată a societății bulgare „Bratstvo44 pre- 
sentă mate importanță pentru justiția.

*
Despre Kasacoff se dau unele detai- 

lurl, cari îl presentă ca pe un aventurier 
forte suspect, a căruia mijloce de subsis- 
tență erau mai mult, decât problematice. 
Decând se află în România Kasacoff n’a 
fost, decât un esoroch ordinar, care schimba 
stăpânul după cum unul seu altul îi plătea 
mai mult.

Kasacoff a fost timp de trei aul con
secutiv spionul lui Stambuloffla BucurescI,’ 
rolul său de a supraveghia și de a denunța 
pa Bulgarii, cari făceau oposițiă fostului 
prim-minisi.ru al Bulgariei, său pe aceia 
cari fugiseră de ura sa.

După asasinarea lui Stambuloff, Kasa
coff s’a tocmit la alt stăpân.

Se lățise faima, că în urma descope
ririlor făcute de parchetul din BucurescI, 
șeful comitetului revoluționar din Sofia, 
Sarafoff a părăsit bulgaria. Acum se anunță 
însă, că Sarafoff se află încă tot în Sofia, 
unde are continue întrevederi eu amicii săi 
complotiști.

S’a constatat, că Sarafoff a fost în 
August 1899 și în Ianuarie 19G0 în Româ
nia. El a organisat atunci comitetele se
crete din BucurescI, Giurgiu și Tecueiu.

Sub titlul Banchetul canibalilor din Sofia 
„Epoca14 din BucurescI scrie :

„Duminecă după amiajl o telegramă 
din Rusciuc, adresată d-lui Sarafoff, îi ves
tise asasinarea regretatului Mihăileanu.

Sarafoff convocase imediat pe membrii 
comitetului revo'uționar, oare se compune 
din 24 persdne. Sarafoff a glorifioat asasi
narea lui Mihăiieanu și în aceeași di săra 
s’a dat un banchet de 30 persoue, unde 
s’au ridicat mai multe toasturi, glorifioând 
pe t 'ți asasinii oomitetului revoluționar.

Apoi a urmat un chef sălbatio44..
Nu mai încape vorba. Brutalitatea acesta 

de nedescris se pote pune alături cu cinis
mul și cutezanța revoltătdra bulgară.

Tot așa de brutal s’au purtat complo
tiștii bulgari și după asasinarea lui; Stam
buloff. Au făcut un chef strașnic și în 
cele din urmă au înceroat să profaneze 
și mormântul ministrului asasinat.

*
Aflăm din L’zicMrescî, că acolo se pre- 

gătesee o mare manifestația de protestare în 
contra mișelescilor uneltrl ale complotiști
lor bulgari. Acestă întrunire de protestare, 
se crede, că se va țină în decursul săptă
mânii acesteia.

*
Joi sera am primit soirea, dice nEve- 

nimentulu din Iași, că un individ care răs
punde la numele de Campican Beeran Veli 
originar din Nitochova (Macedonia) a asa
sinat pe locuitorul 0. Petcu, din comuna 
Ghisdăneștl, trăgând asupră-i două focuri 
de revolver. Bănuindu-se că și acest omor 
este opera comitetelor bulgărescl s’a deschis 
o severă anchetă.

Banditismul m stat.
„Timpul44 publică sub titul acesta un 

articul de fond, din care estagem următd- 
role:

„Nu încape îndoială că, întru oât ne 
privesce, nici o măsură nu vom negiijia 
spre a zădărnici pe viitor operațiunile co
mitetului pe teritoriul nostru; în privința 
acăsta vecinii noștri pot fi liniștiți.

Oeea-ce va rămâne însă ca o proble
mă palpitantă pentru liniștea și ordinea m 
Peninsula balcanică, este rătăcirea princi
patului bulgar ca organisația de stat, ca 
representant al ordinei. Insă-șl rațiunea 
fundamentală de a fi, nu numai a Bulga
riei, dâr a statului în general, este menți
nerea ordinei prin o bună administrația și 
dreptă distribuire a justiției.

Tolerarea de pănă aoum a șantaju
lui și a banditismului îmbrăcat în haina de 
patriotism este o dovadă, că statul bulgar 
s’a rătăcit dela calea cea drâptă, că nu-șl 
înțelege așa cum trebue să și-o înțelâgă, 
rațiunea de a fi. Rostul unui stat nu este 
nici a tolera, nici a încuraja banditismul, 
orl-ce formă ar îmbrăca el.

Tolerarea mai departe însă a acestui 
banditism ar dovedi, că statul bulgar nu 
numai că s’a rătăcit, der că aprobă și adoptă 
el însu-șl banditismul ca procedeu de 
guvernământ. Ar fi răsturnarea tuturor no
țiunilor de morală și de ordine, proclamată 
și adoptată și de un stat, care a luat ființa 
în numele ordinei și a moralei creștinesel.

Credem, că problema acâst.a merită a 
fi bine studiată de conduoătorii principatului 
vecin, înainte ca ea să vină pe deplin la 
ordim-a fjilei. Sperăm, că ea va fi chiar lu
ată în seridsă cercetare, și că resultatul 
meditațiunilor ce le va inspira vecinilor 
noștri va fi adoptarea unor măsuri severe 
și grabnioe față de banditismul patriotic 
al comitetului macedonean, măsuri, cari se 
dovedâscă atât statelor vecine cât șiîntie- 
gei lumi civilisate, cum că statul bulgar a 
părăsit calea rătăcirei, înțelegendu-șt în fine 
rostul și menirea44.

Intr’un numer mai nou „Timpul41 
revenind asupra cestiunei complotu
rilor bulgăresc! scrie între altele:

„....Guvernul nostru și-a ales calea 
cea dreptă. Intâifi, a luat tote măsurile de 
poliția, necesare pentru garantarea ordinei 
pe teritoriul nostru, și al doilea, prin re- 
presentantul nostru din Sofia a atras aten
ție. guvernului bulgar asupra situațiunei ca 
se crează prin isprăvile comitetului mace
donean, și asupra primejdiilor, cearresulta 
din acestă situațiă.

Este probabil, că guvernul bulgar me- 
ditâză acum asupra obiectului demersurilor 
făcute de representantul României. Tocmai 
de aceea, și, ca să înlesnim aceste medita- 
țiunl, am socotit, că e bine să punem sub 
ochii vecinilor noștri totă însemnătatea 

obiectului supus deliberării lor. Să nu-’șl 
închipuescă cum că importanța lucrului se 
pote reduce la proporțiile unui vulgar asa
sinat, săvârșit de nisoe rău făcători de rând 
asupra unei persons ore-care. Nu; asasina
tul din urmă faoe parte dintr’o serie de 
asasinate, oarl la rendul lor fac parte din
tr’o sistemă întrâgă de acțiune tolerată, 
dâcă nu și încurajată de statul bulgar, care 
este representant al ordinei, și care, cum 
am <jis alaltăerl, a luat ființă în numele 
moralei creștinesel.

Cestiunea trebue pusă și acceptată 
sub acâstă formă, și numai sub acestă for
mă trebue să i se dea o deslegare

Acum, care va fi deslegarea, este o 
cestiune de viitor, pe cari o va decide 
înțelepciunea și prudența conducătorilor 
principatului veoin.

Dela congresul internațional 
studențesc.

(Din foile maghiare).
Foile maghiare se arată care de care 

mai harnice în — a face sgomot cu „lupta 
titanioă44, ce o pdrtă „diecii44 maghiari la 
congresul internațional studențeso din Paris 
contra „trivialilor44 representanțl ai tineri- 
mei academice române.

„Pești Naplo44 se plânge, că din pri
cina „atacurilor antimaghiare44 ale Româ
nilor, congresul nu șl-a putut începe lu
crările pănă mai erl alaltăerl. Căci, vedeți 
D-V6stră, „Valahii44 și-au luat permisiunea 
de a-șl alege și ei un vice-președinte, și 
de-a forma un grup ardelenesc separat. 
„Diecii44 unguri protesteză bărbătesce, dâr 
cu protestul lor de Luni n’au ajuns, decât 
la amânarea disouțiunei pe Marția trecută. 
Atunci s’a început discuția d’acapo, dâr 
totuși n’au ajuns Ungurii s’o apuce bine 
de cddă, deși—cjice amintita foiă., —o parte 
din FraucesI, Belgieni, FinlandesI și Ita
lieni au fost pe partea Ungurilor și 
au „desaprobat14 purtarea „nepatriotică44 a 
Românilor. Și resultatul? — Erășl amâna
rea disouțiunei pe altă ji.

Și lucru ciudat. Pe când mai dâunăijl 
cjiarele maghiare vesteau urbi et orbi, că 
presidiul congresului a pus la regulă pe 
Români, amenințându-i chiar cu scoterea 
din congres, acum o lasă mai jos, ba se 
sohilălăeso suratele jidano-maghi&re, că 
tbte astea provin din „slăbiciunea44 și „lipsa 
de sinceritate44 a presidiului.

De-odată cu învinuirea aoesta neleală 
și cam îndrăsnâță, vin tot foile ungurescl 
se constate, că și Finlandesii au protestat 
oontra înoercării de-a fi puși sub o pălăriă 
cu Rușii, er Românii ardeleni s’au simțit 
(și cu ’drept cuvânt. — Red.) ofensați, când 
voiau să-i pănă în rendul Ungurilor. Pro- 
duoendu-se astfel mari neînțelegeri, ședința 
a trebuit să fiă suspendată, și a doua di a 
trebuit să li-se reoundscă dreptul de a fi 
representațl în presidiu ca naționalități deo
sebite atât Finlandesii, Polonii, Cehii, cât 
și Românii.

„Egyetârtes44 în turbarea lui insultă 
pe studenții francesl, cari sprijiniră în con
gres pe Români, și cjice, că aoei studențl 
sunt „scandalagii de stradă44. Se mângăe 
însă foia archișovinistă, că după disensiu
nile înfocate din ședințele de Ludî, Marți 
și Miercuri, în șediuța de Joi presidiul a 
venit să declare, în formă de conclus, că 
vice-președintele I. Scurtu, candidat și ales 
de Români, nu pote sd represente, decât pe 
studenții din România și nu și pe studenții 
români din Ungaria.

Nu mai puțin mângâiate sunt „patrio
ticele14 din Budapesta, că „neaoșul44 Maghiar 
Ludvig a fost ales președinte pe timp de 
doi ani a societății internaționale studen- 
țesci „Corda Fratres14 și că în 1902 con
gresul se va întruni în Budapesta.

Din totă potopenia de ouvinte și frase, 
ce le găsim prin coldnele foilor maghiare 
privitbre la mersul desbaterilor congresu
lui, nu putem scote adevărul, pentru a pute 
apreția situațiunea. Pănă când vom primi 
un raport autentic și deslușit dela cores
pondentul nostru, am aflat totuși de inte
res a înregistra cele de mai sus, din care 
cetitorul inteligent pote se pricâpă, că Ma
ghiarii n’au avut totuși dile senine la 
Paris.

minisi.ru
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Strain.... a oolindat lume multă, n’a 
cunoscut pe nimeni și nimeni nu l’a cunos- 
out, a trebuit să ’ndure multe și a avut 
parte de puține clipe ferioite. Singur... veci
nie singur a trăit cu el însu-șl și cu gân
durile lui. Gând se perdea în lumea amin
tirilor, trecutul ’i-se părea un întuneric fără 
margini și-l neliniștea un dor nebun de 
pribegire și silnio de tâte, de el însu-șl 
chiar, pleca fără să soie unde plecă, pleca 
se-șl pârdă urma.

O singură scântee mai licăreaîn nop- 
tea asta, o racjă ademenitore, care-i lăsa o 
căldură dulce în sufletu-i înghețat și făcea 
să-i tresară în colțul ochilor, dorul de viâță ; 
iubirea lui dintâiu, frumosa lui iubire 1

Ideea, că a fost cine-va pe lume, 
care să-l iubesoă, îl mângâia și de multe- 
orl îl făcea chiar vesel. De multe-orl icona ei 
’i-se arăta înaintea ochilor și-o privea exta- 
Biat, o privea uitându-șl de totă lumea. 
Câte-odată par’că o aucjia spunând amioelor 
ei: „am ounoscut un băiat“... numai atât 
audia... atât... și era așa de fericit de nu 
s’ar fi dat pe-un rege.

In dil0!0 senine îl vedeai îndreptân- 
du-se spre dumbrăvidra de pe malul rîu- 
lui, palid, abătut și dus pe gânduri. Aici 
citea, contempla natura și când de multe- 
orl pe cărări aeriane rătăcea prin lumi 
pline de lumină, ochii îi scânteiau și-un 
zîmbet liniștit îi strălucea pe buze ca o 
rază binefăoătâre. Ce fericit se simția așa 
transportat din lumea asta. Când vre-un 
nenorocit se apropia și-i oerea de pomană 
se tredia din starea asta, și uitându-se lung 
la el pleopele îi cădeau și fața i-se întuneca 
de sămăna un moment mai mult cu un 
mort decât cu un viu.

Ca amintire din vremurile senina 
avea un teanc de scrisori la cari se uita 
cu dragostea ou care te uiți la florile de 
pe morminte. De câte-orl nu l’au mângâ
iat acestea în momentele de suferință și 
de câte-orl nu l’au aucjit șoptind un cu
vânt..., un singur cuvânt, care pentru el 
prețuia mai mult decât lumea întrâgă: 
Viorica 1

* * ¥
Intr’o di carul de morțl porni dela 

•spital și trecu pe sub ferâstra mea tărăgă
nat și jalnio. După cosciug nimeni. Ce trist 
e să nu te însoțâscă nimeni la gropă.

„Pe cine ’ngropl, părinte ? întreba o 
femeiă, care eșise ’n portă cu un copil în 
brațe.

„Ta... un strein, n’are pe nimeni să- 
<raou“ și popa dădu din umeri, pe când 
carul tărăgănat și jalnic se îndrepta spre 
porta cimitirului.

Veturio.

— 31 Iulie v.

Urcarea vămilor în Rusia. Se scrie 
•din Budapesta, că acolo a sosit dela am
basada din Petersburg și dela coresponden
tul ministeriului r. u. de comerciQ urmă- 
torea telegramă : „Pentru acoperirea spe- 
•selor provocate prin evenimentele din Asia 
orientală, guvernul rusoso în sensnl ucazu
lui împărătesc dela 4 1. c. a ordonai pe cale 
telegrafică urcarea unei părți mari din posi- 
țiile tarifelor de vamă dela 10 pană la 
Urcarea vămei, firesce, nu atinge posițiile 
de vamă stabilite prin pact. Ou privire la 
importul monarchiei observă ambasadorul, 
că urcarea vămei privesce numai pomele 
dela mieță (ți, vinul de butoie și importul de 
lemne. Nouăle taxe sunt introduse din 6 
August. In cercurile comeroiale rusesol 
consternați a e uriașă“.

Te Deum. La finele săptămânei aces
teia, în diua de 18 August n., se va oficia 
un Te Deum la catedrala Sf. losef din Bu- 
ouresel, ou ooasia aniversării 70 a a naecerii 
împăratului Francisc iosif. Vor asista la Te 
Deum representanții Casei Regale, d-nii 
miniștri și corpul diplomatic.

Școle pentru candidații de volun
tari. Se scie, că voluntari pot să fiă adl 

nu numai oei ce au observat tote clasele 
unei școle medii, ci și aceia, oarl fac un 
esamen înaintea unei comisiunl menite pen
tru scopul acesta. Pentru pregătire la de
punerea acestui esamen esistă la Clușiîi o 
șoâlă. Cursul se va desohide în Septemvre 
și va dura 6 luni.

Pe piețele române de cereale a în
ceput să se observe dre-care activitate în 
dilele din urmă. Prețul grâului a început 
să se urce și tendința este tot spre urcare. 
Joia trecută s’au vândut în portul Brăila 
30.000 de hectolitri de grâu.

y Ieroteil Beleș. Erl a fost înmor
mântat în Totvaradia Iosif leroteu Beleș ar- 
chimandrit, asesor al Consistoriului metro
politan, fost vicar episcopese și președinte 
al Consistoriului gr. or. român dinOradea- 
mare. Decedatul a murit la vîrsta înaintată 
de 78 ani și în anul al 56-lea al preoției.

Requiem pentru Regele Umberto. 
Ni-se scrie din Timișul de sus: In 9 1. o. 
s’a oficiat la biserioa catolică de aici pen
tru răposatul Rege al Italiei un Requiem, 
la oare au luat parte toți Italienii în nu
măr de 42 sub conducerea d-lui Domenico 
Garleti, constructor.

Notificare. M. S. Regele României a 
primit, din partea M. S. împăratului Ja
poniei, o scrisore prin care îi notifică că
sătoria fiiului său, A. S. I. Principelui Moș
tenitor Yoshihito, cu Principesa Sadako, 
fiica Principelui Kujo.

Mortea unui episcop rom. catolic. 
Episoopul de Alba-regaiă Filip Steiner a 
răposat în 11 August n. la moșia sa din 
Teâs în etate de 61 ani, după o scurtă 
bolă provenită din paralisiă. Episcopul 
Steiner era unul din archiereii rom. cat. 
cei mai agili și, dâcă se pote <}ice, rSs- 
boinicl. El era considerat de sprijinitor de
clarat al partidei poporale catolice. Punctul 
său de vedere intransigent catolic l’a adus 
adeseori în conflict cu guvernai așa, că 
niol unul din guvernele liberale nu se pur
tau cu încredere față cu el. La 1891, după 
mortea primatelui Simor, era p’aci să de
vină el primate în looul lui Vaszary, căci 
Roma, care ținea mult la el, îi sprijinise 
candidatura. Episoopul Steiner, ou totă ne
încrederea, ce au avut’o guvernele liberale 
față de el, era în grația Curții și îndeosebi 
a archiduoelui Iosif. Decedatul era un es- 
celent orator. In luptele bisericei contra 
legilor politioe biserioesol a avut un rol de 
frunte, âr la 1892 a produs sensațiă o cir
culară, ce a dat’o preoțimea din eparchia 
sa privitor la alegerile dietale. Decedatul 
episcop avea o frumosă cultură și bogate 
cunoscințe mai ales pe terenul literaturei 
eclesiastice.

Nenorocire. O mare nenorocire s’a 
întâmplat Vinerea trecută în oomuna 
Cristian de lângă Brașov. Locuitorul 
sas Petru Boltres cu soția și cu doi fii ai 
săi se aflau la câmp și lucrau. De-odată se 
isca o furtună grozavă, căreia ei nu-i da- 
seră atențiuue înainte. Un trăsnet pe neaș
teptate se desoărcâ în mijlocul membrilor 
familiei, cari se adunaseră la un loc și pe 
toți îi culca la pământ. Lui Petru Boltres 
nu i-s’a întâmplat alt-oeva, decât a amețit, 
dâr s’a deșteptat. Soția sa în etate de 
31 ani însă, precum și un fiin de 15 ani 
al său muriră imediat. Al doilea fiiu, în 
etate de 9 ani, care se ocrotise sub oar, a 
scăpat cu părul de pe cap pîrjolit.

U familia lunecată în Șiret. Din 
Galați s’auunță, că Maria Caralexe, îm
preună ou patru fete ale sila, din cari una 
măritată, s’au înneoat în Șiret, lângă gara 
Bărboși. Proourorul din Galați și medioul 
primar al județului Covurluiîî an plecat la 
fața loonlui și au constatat următorele : Ne
norocitele victime merseseră la plimbare ți 
voind să trâcă Șiretul stătător cu o barcă, 
acâsta s’a răsturnat. Proprietarul bărcii a 
fost arestat, sub învinuirea, că a pus prea 
multe persâne în barcă.

Un episcop catolic fiio-semit. Foia 
oficială maghiară „Keleti Ertesitou spune, 
că cjilele acestea episcopul catolic dela Vaț, 
contele Csaky Karoly, a primit în audiență 
o daputațiune a Jidanilor de acolo, cari 

l’au felicitat din incidentul instalărei. La 
vorbirea conducătorului deputăției jidovescl 
Weisz, episoopul a dis între altele: „Eu 
ou aoeeașl iubire mă port fața ou orl-oe 
oonfesiune. D-vostră adresați-vă ori când 
la mine, ori când ar fi vorba despre D-Vos- 
tră cereți sfat dela inima mea oăcl dâoă 
este oine-va, atunci eu suni acela care pe 
Jidovi îi iubesc și ii slimes'1.

Retragerea barzelor. Vinerea tre- 
oută cam pe la orele 2 d. a. o câtă de 
barze (cocoetîrcî) se văcju oa și un nor 
sburând asupra orașului nostru. Unii din 
cei ce i-au văcjut cred, că numărul cocos- 
tîrcilor ar fi fost aproximativ în număr de 
o miiă. Ei sburau la început direct spre 
mâcjă-di. Când au fost însă de-asupra Poie- 
nei s’au împărțit în două cete, avendu-șl 
fiă-oare câtă conducătorul său. Plecară în- 
tâiO una dintre cete, apoi cealaltă, luând 
amândouă drumul îu direoțiunea Dobrogei.

Resboiii în China. 
Ambasadorii.

Soim, oă ambasadorii din Peking n’au 
voit să primâsoă of'ertul guvernului ohines 
de a merge, sub pază de trupe imperiale, 
la Tien-Cin. Ei au rămas în Peking să 
lupte pănă le vor sosi ajutore dela trupele 
internaționale. Când va fi acâsta nu se pâte 
soi, ou atât mai vîrtos, că trupele aliate, 
cari au bătut pe ChinesI la Peioang și 
Jaug-Tsu, au trebuit să se reîntârcă ârășl 
la Tien-Cin, fiind-oă o mare armată ohi- 
uesă le-au luat pe la spate, vrând să mârgă 
contra Tien-Cinului.

Ministrul de esterne din Petersburg 
a primit dela ambasadorul ruseso din 
Peking o soire telegrafică spunând, că 
asediul contra ambasadelor continuă necurmat 
și asediații n’au decât forte puține provisiunl.

Ambasadorului rusesc Giers ’i-s’a dat 
voiă oa ou întreg personalul ambasadei să 
mârgă la Tien-Cin, dâr numai în cașul 
când guvernul din Peking și împăratul vor 
da cele mai sigure garanții, oa acâsta se 
pâte întâmpla fără pericul.

înaintarea aliaților.
Contrar soirilor din isvor engles, oă 

aliații s’ar fi reîntors la Tien-Cin, o soire 
telegrafică din Shanghai trimisă la Bruxella 
susține, că înaintarea aliaților în contra Pe- 
Icingului s’a început pe linia întrâgă. Panica 
în Peking cresce din 6ră ’n oră și împă- 
rătâsa regentă ține oonsilii în fiă-care cji ou 
sfetnicii săi.

Refugiarea împărătesei.

In urma înaintării aliaților, împără- 
tâsa văduvă se ocupă ou gândul de a pă
răsi capital» și de a-se strămuta ou ourtea 
întrâgă în alt oraș.

Soirea aoâsta provine dela ambasa
dorul chines din Berlin, oare ar fi primit’o 
din Peking. îndată după primirea scirei, 
ambasadorul ohines a telegat sfătuind pe 
împărătesa să na părăsâsoă Pekingul, oi să 
aștepte în liniște sosirea trupelor europene.

Pace — necondiționat.

Din Londra se telegrafeză, oă după 
soiri sosite acolo Li-Hung-Glang ar fi pri
mit un ediot împărătesc, oare’l împuter- 
nicesce să încheie neoondiționat paoe ou 
puterile. Telegrama adauge, că în astfel de 
împrejurări răsboiul cu China se va sfârși 
înourând.

Forțele alsatilor.J ’
O foiă militară germană publioă ur- 

mătârea statistică despre forțele armate 
ale aliaților în China:

In Tien-Cin și împrejurime Bunt 
38,000 soldați cu 114 tunuri. Din aceștia 
cel puțin 30,000 au parte la espediția 
contra Pekingulni. După sosirea nouelor 
transporturi de trupe la finea lui Septemvre 
aliații vor ave 78,000 omeni cu 280 tu
nuri. Afară de aceștia Rusia ține o armată 
deosebită la frontiera de nord a Chinei, 
trimițând spre acest scop 160,000.

Fâia militară din Berlin a calculat, 
că numărul tuturor trupelor, cari iau parte 
în acțiunea contra Chinei este de 330,000 
ou 500 tunuri. Flota unită constă din 117 
vase de răsboih și 21 torpilori.

Gimn asini român din Brad.
Am primit cu posta de acjl: „A 24 a 

programă a gimnasiului public gr. or. ro
mân din Brad pe an. școl. 1899 — 1900, 
publicată de George Părău, director gim- 
nasial“. In partea întâiti cuprinde: Impe- 
ratul Traian ca binefăoător al poporului 
roman, de Dr. Pavel Oprișa prof, gimnasial, 
âr în partea a doua soiri școlare de direc
torul. Din acestea din urmă reproducem 
următorele date:

Gimnasiul a împlinit anul al 31-lea 
dela esistența sa. Elevi înscriși au fost 132: 
dintre aceștia sunt: 125 gr. or., 4 gr. cat., 
3 de religia mosaică. După locul nascerei : 
87 din comit. Hunedârei, 9 din oomit. 
Turda-Arieș, 2 Bihor și 2 din oomitat.ul 
Sibiiului. — Ca profesori au funcționat; 
George Părău director, Vasilie Bonen, Dr. 
Ioan Radu, Dr. Pavel Oprișa, Const. Costin 
Medic al institutului Ioan Rusu.

Biblioteca gimnasiului are 2399 opuri, 
oarl împreună cu revistele represents o’ 
valdre de 11,671 cor.

Fonduri înființate și administrate de 
corpul didaotio: 1) Fondul bibliotecii gimn. 
înființată îu 1871/72 ou sacrificiile corpului 
profesoral are o avere de 8212 cor. — 21 
„Fondul elevilor morboșla înființat în 1885 
dispune la finea an. 1899 de 6847 cor. 3) 
Fondul convictului înființat la 1896 dispune 
de 2820 cor.; 4) Fondul pentru masa stu
denților înființat ia 1894 are 780 cor.

La șcălele normale funcționâză ea în
vățători : George Părău, loan German și 
Mihail SLoia.

B f W JE .
Chinesii despre Europeni. Lite

ratul chines Sem-Sin-Cem a scris sub titlu 
„Ti oi-lei-bianu o carte despre Europa. In 
acâstă „Colecțiă de cunoscințe referitore 
la lucruri din Apnsu literatul chines dă 
informațiunl și despre poporele europene. 
Despre FranoesI cjice următârele: Sunt pa
sionați pentru tot ce e elegant și strălucit. 
Tinării bogațl plătesc pănă la 5—6 laws 
(30—35 corone) pentru o păreche de cio
rapi. Pentru îmbrăcăminte plătesc întreit 
mai mult decât valorâză, și nu le pare rău 
de bani. Poporația capitalei Franciei iu- 
besce lenevirea și beția. In presentarea es- 
teridră le place tuturor oeea-ce e frumos 
și nou. Locuitorii altor țerl sosesc cu drâia 
la Paris, ca să-și petrâoă, și nu am întâl
nit nici unul, care să nu fi fost încântat 
de viâța parisiană. Fie-care străin se simte 
așa de bine în Paris, încât îșl uită de ple
carea acasă.

In prăvălii sunt numai femei si tdte 
sunt forte frumose. Prin zîmbete și afa
bilități fasoinâză pe străini, cari întră să 
cumpere osva. Ii titulâză mo-si-eu, oeea-ce 
însemnă înalte domn. De vrei să cumperi 
mănuși, ți-le probâză și încă pe amândouă 
manile. Dâr pentru mărunțișuri ce costă 
20 franci îți oer 30—40 franci. Dâcă le 
dai cât oer ele, se buoură forte mult. In 
cjile de sărbători poți alege dintre ele 
pe cele mai frumose și faci cu ele escur- 
siunl.

Despre EnglesI spune următdrele: En
glesii se disting prin risipa lor. Femeile 
iubeso cheltuirea esagerată. O haină, ce 
costă 100 laws, o îmbracă de două-orl, 
apoi 4lc0D(i oâ 0 învechită o înlocuesc cu 
alta. Englesii cheltuesc mult pe cai, oum 
și pe vin și pe mâncări.

Esigențele aceste mari au drept ur
mare forte multe căsătorii făcute numai 
de dragul zestrei. Se tem de băieți mulțl, 
o apariție ce în China e necunoscută. En
glesii mănâncă și bâu cum înghite lupul și bea 
ohitul. Bâu pănă îșl perd simțirile și ade
seori îșl prăpădesc pe vhiski întregă averea.

Germanii sunt «preciațl astfel: Iu
besc forte mult ceremoniile și se portă cu 
profundă venerațiune față cu persone de 
rang înalt și față ou autoritățile. Când un 
German se întâlnesce cu un alt German, 
îșl descopere capul. De aoeea și die En
glesii, oă Germanii nici cinci minute nu-șl 
țin pe cap pălăria.

Germanul e forte mândru dâcă pote 
să tipărâscă multe titluri pe biletul său de 
visită și dâcă are lung lanț de deoorațiunl. 
Adese-orI unul și același om are patru- 
cincl titluri și 40— 50 de deoorațiunl. Fe
meile înoă sunt agrăite cu titlul bărbatu
lui, de pildă d-na academiciană, d-na con
silieră, d-na judecătorâsă etc.

Proprietar: Dr. Âuret Hfareșitmu.
Redactor responsabil,: Gregoriu
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<lin Brașov.

se pot procura următârele cărți:

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

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

Istoria Biblică pentru folosul sc6- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Ou per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechio) costă 25 cr., 
er partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcbla poporală de luliu 
Pov, învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„Invețătură creștinescă“ său Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinidră 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. (cu posta 90 cr.)

Gramatica lirnbei române, pen
tru școlele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -|- & cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Panțu. Acestă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Nr. 12517-1900.

Cursul la bursa dinViena.
Din 11 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.25
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.40
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 91.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr............................"97.75
Renta de hârtie austr............................ 97.25
Renta de aur austr................................... 116.—
LosurI din 1860..................................... 183.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 683.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663.50
Napoleondorî.......................................... 19.33
Mărci imperiale........................... 118.50
London vista.................................... 242.80
Paris vista................................................96.50
Rente de corone austr. 4% . . . 97.50
Note italiene........................................... 90.35

Publicatiune.
In 14 Septemvre 1900 se va țină în cancelaria orășeuâscă de fo

restiere din Brașov (strada Câldărarilor nr. 63, catul al II-lea) o per
tractare de ofert privitbrela arendarea munților de pășunat 
din Șanțul vechili (în revierul Zizinului) pe 6 event. 12 ani și anu
me din 1 Ianuarie 1901. Munții de pășunat, cari vor se fle da ți în 
arâudă sunt următori:

A) Pe teritoriul Satului lung:
а) Zenoaga bratog.......................................... de
б) R o ș k a...........................................................n
c) Muntelecailor.......................................... „
d) Piciorul caprei.......................................... „
e) Ciucașul (din aceste să țin 721.26 jug. „

teritoriul Zizinului)............................. ' •

1228.38 jug. catast.
2091.54 „

827.53 „
1160.30 „ „

1001.27 „
J5) Pe teritoriul satului Cernat:

f) Dosul piele și Zenoaga lui Nan . de 1108.94 
^Paltinul.......................................................... „ 943.13

O) Pe teritoriul Zizinului:
li) Ciucașul (v. s.)
f) Pâtra laptelui.......................................... de 478.76
k) Roș ița (Piroska) . . -............................„ 793.80
Z) Șip o tul............................................................„ 665.58

Acești munți de pășunat devenind prin o meliorațiune 
cea mai bună, se pot nu numai pentru pașunirea oilor, ci și 
cornute intrebuința.

n n
n n
„ >»
în starea 
a vitelor

Cărți pentru comerciant!
și funcționari de bancă:

Idei fundamentale în economia 
politică de loan Socaciu, vechii! profesor 
la scdlele corn. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
(4- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de L. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. G. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tractâză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe oarl studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco-

Cursul pieței Brașov.
Din 13 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. i 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.
Scris, fonc. Albina 5°/0 i

19.08 Vând. 19.12
18.80 Vând. 18.90
19.28 Vând. 19.32
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
. 58.50 Vând. —

10.70 Vând. —4i—
100.— Vând. 1011-

„Gazeta Transilvaniei “
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Cinrcu și 
la Eremias Nepoții.
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Reflectanții se învită, ca ofertele cari au de a fi sigilate, prove- 
4ute cu un timbru de 1 coronă și cu un vadiu de 10% din suma ofe
rită, tot-deodată declărând că se obligă condițiunilor referitdre la aren
dă, fără nici de o indoială, se fiă înmanuate pană in 14 Septemvre a. C. 
oficiului orășeneac de forestiere din Brașov.

Condițiunile mai de aprdpe se pot vedb în decursul orelor de 
oficiu, în biroul orășănesc de forestierie din Brașov, precum și la admi- 
nistrațiunea de forestierie din Cernat.

Brașov, în 10 August 1900.
1049 ,1—2. Magistratul orășenesc.
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IMPORTANT pentru negu
țătorii cu argint de China! 
Ch. G. Luxner
în Cracovia (Krakau) 

recomandă lucrurile sale din 
argint de China ca cele mai bune 
și mai ieftine.

La cerere trimite catalogue și prețuri 
curente gratis și franco . 1Q33 4—7
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AONCIURI 

(ÎHserțluni și redame) 

sunt a se atiresa subscrise? 
administratiuni. In cașul pu» 
blicârâi unui anuncsu mai mult 
de odată se face 
can*e cresce cu cât șjMblscar®® 
ae face mas de maslfe-oirl.

Admînîstr. „Gazetei Trans.“

Plecare si sosirea trenurilor io stat rog. nu. în BragoL
Valabil din 1 Maiu st. n. 1900.
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Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni...........................
șese luni. , s . , .
un an...........................

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

. . . . 3

. . . . 6

. ... 12
străinătate:

fl.
fl.
fl.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X
X

M,

s

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Bndapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 748 min. săra.
IV. Tr. acc. la 6ra 10'26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bncuresci:
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 
6ra 3"20 min. nbptea.

D. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m.

(are legătură cu linia T.jșnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la ZernescI (gar. Bartoloineiu).
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. sâra.

Dela Brașov la Ciiic-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 6ra 5T9 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la 6ru 5'7 m. dim.. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Clușih la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. sâra.

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

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

III. Trenul mixt, la ora 9'27 min. p. m.
(din Maiu 15 — 15 Sept.)

IV. Trenul acelerat, la 6ra 10'14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m.. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim., 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

H. Trenul de pers, la 6ra 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 648 m. sâra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la 6ra 104 m. sâra

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

Dela Zgrnesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

ii. Trenul mixt la ora 1T2 min. p. m. 
III. Tr. mixt la dra 848 min. sâra.

Dela Ciuc-Ghimes Ia Brașov:
I. Trenul de pers, la 6ra 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 6ra 10'04 min. sâra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în tote 
sărbătorile).

Dmască.fek.fe
Pentru Austro-Ungaria:

an ... .
șese luni.
trei luni . .

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

....................................... 4
...................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin
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fl. —
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50 cr.

an . .
șese luni 
trei luni

franci,
franci.
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Abonamentele
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


