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Un nou partid în Ardeal.
Duminecă și Lunia trecută s’a 

ținut aici în Brașov o întrunire, care 
merită a fi remarcată. In (pilele aces
tea și-au ținut adecă social-demo- 
crații prima lor conferență pe pă
mântul Ardealului cu scop de a or- 
ganisa „partidul social-democraților 
din Transilvania/1

Este forte caracteristic pentru 
stările dela noi, că, pe când Româ
nilor li-se intercjice ori-ce adunare 
pe caracter politic și cu tendință de 
organisare politică, social-democrații 
se bucură de tâtă libertatea de în- 
întrunire, de mișcare și de organi
sare și li-se dă astfel putința de a 
lucra în direcțiunea realisării nisu- 
ințelor lor.

Astfel în vreme-ce partidul na
țional român este legat și ferecat 
prin cunoscutele ordonanțe ministe
riale ilegale, s’a putut înființa și s’a 
putut pune basa organisațiunei unui 
partid social-democratic în Transil
vania. Și acesta cu tote că în sînul 
partidului român nu s’a petrecut 
nici-odată nimic, ce l’ar fi putut 
aduce de fapt în conflict cu legile, 
seu cu ordinea publică, pe când de 
altă parte se scie ce a avut se tragă 
guvernul unguresc nu tocmai de 
mult în urma agitațiunei social-de- 
mocrate din Ungaria, care l’a con- 
strîns a lua mesurî escepționale, ale 
căror urme se resimt pănă în cjiua 
de astăcji.

Care pdte fi der causa, că unei 
organisațiunl, ce este de fapt con
siderată de guvern, ca periculosă în 
scopurile ei finale, ba declarată chiar 
ca nepatriotică, i-se dă deplinul scut 
al legilor, 6r Românilor, cari sunt 
atât de numeroși și o parte însem
nată constitutivă a poporațiunei sta
tului, li-se denâgă acest scut? Ce-i 
drept, avut’am parte și noi, și avem 
încă și acjî cu prisosință de măsuri 
escepționale luate în contra nostră, 
încă dela începutul erei dualiste. 
Acâsta n’a împiedecat multă vreme, 

ca să ni-se recunoscă și nouă drep
tul de a-ne organisa în partid. De 
ce însă de odată acea nedreptate și 
neegalitate în tractare, prin car® 
unui popor întreg de peste trei mi- 
lione de suflete i-se detrage cu totul 
scutul legilor?

Nu este greu a-ne esplica acâsta, 
decă vom ave în vedere, că orga- 
nisația combătută la Români cu 
atâta vehemență și violență este de 
caracter național, pe când, de esem- 
plu, organisația social - democrației 
este de caracter cosmopolit.

Șovinismul național maghiar nu 
se pâte împăca cu ideia de a tolera 
lângă sine și ființa națională a po- 
porelor conlocuitore. Cu nisuințele 
cosmopolite ale social-democrației 
însă, care combate din principiu 
naționalismul și tinde numai la îm
bunătățirea ordinei sociale, șoviniștii 
maghiari sunt mai toleranți, fiind-că 
îș'i de-ocamdată, și pentru multă 
vreme, nisuințele social-democrației 
nu ne amenință direct interesele, 
deși ele se îndrâptă și contra esclu- 
sivismului nostru național, âr ideile 
cosmopolite, ce le propagă în sînnl 
proletariatului, pot veni numai în 
ajutor politicei nostre de nivelare și 
contopire, mai ales în orașe, unde 
avem deja probe, că proletariatul 
lucrătorilor dă contingentul cel mai 
mare pentru maghiarisarea lor, er 
principiile socialiste nu împedecă 
de loc acest proces.

Printr’asta am caracterisat în 
mare parte spiritul mișcării social- 
democratice, ce s’a inițiat acuma și 
în Ardeal și încă din orașul nostru. 
La conferență amintită, unii vorbi
tori au arătat, că ideile socialiste 
încep să străbată și în poporul se- 
cuesc, dâr că elementul român nu
mai în forte neînsemnată măsură 
s’a alăturat pănă acuma la par
tidul social-democratic. Ei au a- 
daus, că în viitor se va inau
gura o intensivă agitațiune pentru 
a câștiga aderenți și îutre Români. 
Iu scopul acesta conferență socia

listă a decis a scdte aici în Brașov 
o foie social-democratică română, ce 
va apără odată pe lună.

Că Românii dela noi se arată 
forte indiferenți față cu mișca
rea socialistă, au dovedit’o și întru
nirea de Duminecă și Luni. Der 
cine scie, decă, durând mai departe 
asuprirea de astăiji, agitațiunea so
cialistă nu va reuși a străbate și în
tre Români? Și ce cred cei dela 
guvernul unguresc, că ore într’un 
asemenea cas șovinismul național 
maghiar ar pută se ddrmămai liniș
tit, decât ac|I, când persecută pe 
tote cărările naționalismul românesc?

AtîtărT sovîniste contra Românilor> > >
Mai acum trei luni șoviniștii din Să- 

cuime și patronii dela „Egyetârtâs“ se în- 
furiaseră amar, din causă, că, Românii con
vocaseră la Sepși-Sângeorgiu o adunare 
pentru reconstituirea despărțământului din 
Treiscaune al Asociațiunei.

Ei își luară pretext mai ales din îm
prejurarea, că adunarea fusese conchiămată 
pe diua de 15 Martie a lor, oa să strige și 
să țipe în contra ei. Au și reeșit, ca pri
marul să nu permită ținerea ei în aceea di, 
pretextând și el una și alta.

Oa să dea întregei afaoerî aparența 
unei lupte de apărare a maghiarismului în 
contra pretinselor uneltiri ale Valahilor 
dela Brașov, cari umblă să țină adunări 
culturale pe la Sângeorgiu, șoviniștii săoui 
puseră la cale o declarațiă a câtor-va ig
noranți inconscii său ohiar renegați dela 
Șepși-Sângeorgiu, oarl diceau între altele, 
că deși sunt greco-orientall, ei altă limbă 
afară do cea maghiară nu pricep și nu vor 
să fiă membri societății culturale române.

Era invederat, că aveam de a face 
aici cu o intrigă și o diatribă șovinistă, 
oare țintesce a zădărnioi înființarea unui 
despărțământ al Asociațiunei pentru Românii 
din Treiscaune.

Acum, precum seim, adunarea, ce fu
sese amânată din căușele amintite, e de 
nou conchiămată pe a treia di de Rosalii 
la Govasna. îndată ce au aflat de acâsta 
impertinenții și pintenații dela „Egyetâr- 

tâsw ațîță din nou, recapitulând tâte insi
nuările îndrăsnețe de mai înainte și esola- 
mând: „Va fi bine a se face o energică 
oposițiă acestei adunări 1“

Nu cumva vor să înciripeze vre o 
nouă deolarațiă a câtorva „Maghiari gr. or.“, 
cum îi numesc, ca să arate, că lor nu le 
trebue adunare românâscă. Ne-am rămăși 
însă, că și cei 8 subserișl în declarația de 
acum trei luni nu soiu nici unul, său cel 
mult numai unul din ei, care i-a sedus, că 
ei au subscris un fel de lăpădare de na
ția lor.

Dâr nu-i vorba aici de câțl-va rene
gați, ci de acei locuitori din Săouime, oarl 
sunt Români și vor să rămână în veol Ro
mâni și pe cari Asociațiunea, pe basa sta
tutelor ei revidate și de guvernul unguresc 
aprobate, este datore a-i trage în cercul 
activității sale culturale.

In lupta nâstră pentru cultură nu vom 
cere nici permisiune, nici sfat dela perciu
nații pressei șoviniste maghiare, nu ne vom 
turbura de loc de ceea-ce gândesc pre
tinșii „omeni cei mai dintâi“ dela Sân
georgiu, (alenă oei cu declarația), oi vom 
lucra noi de noi, după mintea nâstră sănă- 
tosă și după chibsuința nostră, și nu ne 
vom lăsa să fim terorisațl prin nisoe apu
cături atât de miserabile ale adversarilor 
culturei nostre.

„Civilisatom" Orientului.
Multe s’au scris și s’au efi8 despre 

lipsa de disoiplină și eduoațiă a societății, 
oare populâză Budapesta oea cu „renume 
european11, der pare-ni-se, că adevăruri atât 
de crude n’a spus nimeni dintre șoviniștl, ca 
„Pești Naplo“ dela 6 Iunie. îndemn i-a dat 
nenorocirea din Zugliget întâmplată la 4 
Iunie și despre care am dat eri o sourtă 
notiță.

Massa de popor, oare aștepta ou ne
astâmpăr să urce trenul, n’avea nici o oausă 
de a-șl pierde răbdarea — (jiu® numita 
fâiă. Totă (fiua ȘÎ’ft petreout și cel mult a 
beut peste măsură; n’avea causă de emoțiune 
și întrebarea era numai, oa să ocupe cu 10 
minute mai curând ori mai târejiu loc în 
oupeu. Dâr totuși a asediat trenul și l’au

FOILETONUL „GAZ. TRANSU.Din viața Regelui Carol.
(Introducere la „Reminiscences of King of Rou

manian de Sidney Whitman).
— Urmare. —

Nu este în deobște ounoscut, dâr e 
adevărat ou tote aceste, că Regele Ro
mâniei este, prin nasoere, pe jumătate 
frances. Buna sa, din partea tatălui său, 
era o princesă Murat, și buna sa din partea 
mumei, despre oare am vorbit, a fost o 
francesă, bine cunoscută în istoriă, Ste
fania Beauharnais, fiica adoptivă a lui Na
poleon I, devenită, prin căsătonă, Stefania 
de Baden.

De obioeifl, acestui amestec de sânge 
la strămoșii săi se atribue multe din însu
șirile deosebite ale Regelui. înfățișarea 
personei sale, mai ales profilul său atât de 
regulat, amintesce fisionomia vechei no- 
biliml franoese. Chiar figura sa fină, sime

trică și blândă este mai mult francesă, 
Beauharnais, decât germană, Hohenzollern. 
înlesnirea cu care e înzestrat pentru a 
răspunde iute și nimerit, T esprit du moment, 
cum se numesoe atât de bine, este de sigur 
o însușire francesă; și pâte că nu mai 
puțin tot frances este și temperamentul 
său sanguin, care i-a fost de atât de mare 
ajutor în viâță, și l’a făcut în stare ca să 
nu-șl piardă cumpătul și bărbăția în mij
locul greutăților celor mai mari, mai ales, 
sunt ani de atunci când supușii săi nu-1 
ounosceau și nu-1 prețuiau ca acum. O pu
tință de muncă estraordinară și o desă- 
vîrșită nepăsare pentru distracțiunile ma
teriale, orl-eare ar fi, l’au făcut să fiă ceea 
oe probabil, că posteritatea va judeca, oă 
Regele Carol a fost mai mult oa în orl-oe 
alta: an bărbat politic. Și biruințele sale oa 
bărbat politic sunt dintre cele mai însem
nate. Deși educațiunea sa din tinerețe oa 
și inclinațiunile sale la început, au fost 
aprâpe numai acele ale militarului prusian, 
i-au lipsit chiar studiul dreptului și al ad- 
ministrațiunei birocratioe, care se soootesc, 

de obiceiiî, a fi temelia trebuitore a unei 
cariere politice.

Regele Carol nu are nici grăunte de 
visări germane și nici câtuși de puțin rău
tate și asprime. El nu are nici mlădierea 
ferului, ci mai curând, ceva din elasticitatea 
unui bun arc de oțel, care deși va fi sim
țitor la ori-ce schimbare a atmosferei și se 
va mlădia după vreme, totuși din nou se 
întinde drept. Astfel este Regele Carol ca 
bărbat politio, — pentru a putâ ca să nu 
fiă stăpânit, nici preocupat de nici un fel 
de înrîurirl, moderațiunea cumpetată a 
unei judecăți neaternate, în fapt, nu l’a 
părăsit nici-odată. Și, mulțumită unui ca
racter fericit, a putut el să privâscă opo- 
sițiunea — chiar dușmănia oea mai vie, — 
fără ca să simtă efectele lor în felul oum 
le simt obicinuit mijlocia omenilor.

El a trebuit să încâpă prin a dobândi 
arta grea de a soi, oum să iei pe cine-va, 
și acâsta, cum o reounosce însuși regele, a 
dobândit’o numai treptat și cu încetul. 
Insă el avea disposițiunl firescl pentru mi
siunea de cormaister, diriguitor. Prin natura 

sa el este un realist practio, a cărui sete 
de fapte, faits politiques, întreoe orl-ce alte 
interese. Astfel el repede se folosesoe de 
ori-ce esperiență, și acâsta unită ou nea- 
tîrnarea de judecată, oe a avut’o ori când, 
a făcut din el un oportunist, ale cărui ao- 
țiunl la timpul nimerit sunt tot-dâuna spre 
binele țării sale. Când are a se ooupa de 
vre-o cestiune politică, el caută să fiă la 
înoeput ou spiritul liber ca și Gladstone, 
adecă să nu aibă o părere proprie. El as
cultă pe toți, își făuresce astfel părerea sa 
și tot dâuna sfîrșesoe prin a înrîuri și oon- 
vinge pe ceilalți.

El, chiar în mod indirect, contribue 
la alcătuirea opiniunei publice, convorbind 
cu forte multă lume. Căci în România nu 
esistă favoritism de olasă, întrucât pri- 
vesce putința de a-se apropia de Suveran. 
OrI-oine pote fi presentat la Curte și în 
ori-ce Duminecă după amâcjl orl-oine e 
liber să rnârgă să vadă pe Rege, chiar 
fără formalitatea unei scrisori de audiență, 
care să-i hotărasoă o oră.*)  Favoritism 

*) Se înțelege, că aici, ca și în celelalte lo
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pus în mișcare, fără ași bate oapul ou si
guranța personală.

Dâr se întâmplă altele și mai cu cârne. 
La seratele curții nu se adună omeni de 
rând. Insă merită totuși a privi soenele, oe 
se petreo la seratele de curte din Buda
pesta. Domni cu magyarce, cu săbii, stră- 
luoind în aur și pietri scumpe stau o^-surl 
întregi la ușa buffetului, ca să între cei 
dintâiă. „După-ce au întrat, urmâză adevă
ratele soene. Toți sunt domni, capabili de 
duel, cărora șampania și zaharicalele fine 
li sunt lucruri de tote cjilele, dâr totuși se 
află între ei de aceia, cari se compromit și 
ou apucături cocișescl blamâză renumele 
societății budapestaneu.

Cașuri identice — continuă „P. N.“ 
— se dau pe întrega scară a societății. 
Bndapestanul e același pe tren și în tea
tru, pe galeriile camerei, său la postă, la 
plimbare, său la lucru. Totdeuna e aplecat 
a ignora pe alții, dâr mai ales ignorâză le
gea și ordinea. Dâcă unde-va se adună o 
oâtă, budapestanul nu aștâptă să-i vină 
rândul: prin forță său umilire, prin tero
rism seu protecțiă caută a păcăli pe cei
lalți, cari au același drept oa și el. Due- 
lâză, îșl ofensâză amicii și se opune auto
rităților, numai ca să ajungă mai grabnic 
la scop. Ou periculul vieții se urcă seu 
sare din cupeul trenului electric, sgomotos 
întră în ori-ce local public și înjură totă 
lumea și pe toți sfinții...

„Multa de tote trebuesc, ca educația 
unui popor să potă fi măoar aproximativ 
numită de înoheiată. In Budapesta lipsesce 
aoest element. De aici vine, că orașul nu 
se buoură de o oirculațiă de străini mai 
mare... Turistul îșl îmbogățesce de obiceiG 
esperiențele ou cașuri fârte neplăcute în 
Budapesta... Este în fisionomia orașului o 
mioă parte din Europa, apoi din America, 
dâr lângă acestea o mare parte din Africa. 
Pe sâma acestei părți se afișâză prin va
ginele de tren acele table de opreliște, oă- 
rora nu li-se află păreehe in nici o parte 
a oontinentului european. Educația popora- 
țiunei Budapestei, cu tote școlele ce le are, 
este o problemă a viitorului. O bună parte 
a educației este esemplul. Clasa nostră 
mai fruntașă însă nu prea contribue ou 
esemple, pentru ca poporul budapestan să 
se desbare de acele atrocități, pe cari le 
esperiăm cu durere și cu mai multă rușine 
la tote ooasiunileu.

Minunat! Și totuși mai pretind dum- 
nialor, că ’s oivilisatorii Orientului?

Insultarea crucii.
Cestiunea insultărei oruoii, săvîrșită la 

Budapesta, continuă de-a preooupa și acjl 
pressa jidano-maghiară, care puieză fel și 
fel de născociri și pretexte pentru a ocroti 
pe Jidani contra stispițiunilor. De altă 
parte poliția îșî continuă oercetările și se 
speră din partea unora, că peste câte-va 
(jile va fi cunoscut resultatul și se va soi, 
cine au fost făptuitorii; sunt însă mulțl și 
de aceia, cari nu pot admite, ca lucrul să 

personal nu a esistat niol-odată la el. De 
fapt el a realisat și pus în practică atât de 
deplin ceea-oe el socote, că este datoria sa 
de nepărtinire personală, înoât odată a dat 
justifieațiunea următore pentru o răoâlă 
aparentă: Suveranul trebue să sprijinescă 
pe unul și să lase să cadă pe un altul, 
după oum nevoile țărei o cer. Ou alte cu
vinte el nu trebue să lase ca sentimentele 
sale personale să-l înrîurăscă, pe când în 
viața privată el niol-odată nu și-ar părăsi 
un prietin. Și în afaiă de aoâsta Regele 
Carol caută cu îngrijire să evite ori oe răs
pundere personală — nu de temere, oi 
fiind-că crede, oă nu se potrivesce cu dem
nitatea unui Rege constituțional, de a faoe 
altfel și a se pune pe sine înainte. Așa- 
dâr forma obicinuită a discursurilor sale la 
consiliile de miniștri este nu „Ze Roi le 
veut*  (Regele o voesoe), ci mai curând 
„socot că este de interes obștesc, ca să se 
faoă outare sâu cutar lucru“.

*) Lord Macaulay descrie cu următdrele 
cuvinte pe contele Chatam, ca fi’nd o escepțiune 
la acâstă neschimbătore leaje : „El a fost un esem- 
plu aprope unic a unui om adevărat de geniii, și 
cu un spirit puternic și înalt, care să nu aibă și 
simplicitate de caracter. (Macaulay, William Pitt.)

■curl, unde se găsesc nepotriviri cu realitatea, noi 
nu facem decât se dăm traducerea textului, fără 
aici o îndreptare ^0.) 

nu se facă uitat, mai ales deoum-va dovedi 
nerăsturnabile s’ar găsi în defavorul Ji
danilor.

Seim, că între apucăturile însușite de 
pressa jidano-tnaghiară este și aoeea, de-a 
suspiționa pe „Valahl“, seu pe celelalte na
țiuni nemaghiare, voind a face lumea un- 
gurâscă să crâdă, că din partea acestora a 
fost pus la cale soandalul cu scop de-a de
monstra în contra Maghiarilor. Față cu 
acâstă suspițiune, organul „partidei popo- 
rale“ catolice spune, că a primit dela un 
student din sînul naționalităților o scrisore, 
în care protesteză cu multă energiă în con
tra apucăturei din cestiune. Intre altele 
„Alkotmâny“ eitâză din scrisărea studen
tului nemaghiar următorele cuvinte :

„Perdarea nenorocitei nostre patrie 
constă în aceea, că cercurile competente 
ajung atât de târdiu a cunosce, în comod 
îngrozitor începe spiritul jidovesc să infeo-r 
teze poporul maghiar, cel mai iubit înain
tea lor (adecă a oercurilor competente), 
cari urmând direcțiunei scâlciate a politi
cei de adl, pune interesul jidovesc mai pe sus 
de fericirea naționalităților, măcar că aces
tea tocmai așa au vărsat sânge pentru pa
tria milenară, ca și Maghiarii...

„Și după ce aoest fapt mai nou al 
agresiunii jidovescl este fapt, totuși nu în- 
ceteză de a-se provoca la naționalități și 
de a-le acusa pe ele, pe când și d-1 Ti- 
mon scie bine, că acusațiunea lui nu pote 
ave basă, însă pe Jidan trebue să-l apere 
în vre-un chip, și fiind-că altfel nu se pote, 
acolo sunt naționalitățile, în cârca cărora 
în astfel de situațiunl strîmtorate se pot 
arunca ori-ce învinuiri. Serviciul acesta l’a 
făcut d-1 Timon jidovismului în cașul de 
față, ale căruia tălmăciri atât de mult se 
grăbesc tote foile „liberale11 să le publice. 
Ei, dâr să așteptăm resultatul cercetărilor 
și atunci vom vedâ, ce fel da demonstrațiă 
de-a naționalităților a fost acesta. Se va 
vede, că acea faptă, prin care în locul oru- 
oilor doborîte s’au pus simboluri jidovescl, 
este o faptă jidovescă*.

In fine mai amintim, că la adresa 
diarului „Alkotmany“, precum și a tineri- 
mei universitare, care a protestat contra 
insultărei crucei, sosesc în continuu felici
tări și scrisori de aderență. Der nici tinerii 
universitari jidani nu se dau îndărăt. Ei 
proiecteză acum să publice un protest con
tra tinerilor universitari creștini, cari au 
adresat abatelui I. Molnar mulțămită pen
tru atitudinea observată în cestiunea in
sultărei crucilor.

Ceea ce se așteptă acum cu mare 
neastâmpăr, este terminarea cercetărilor fă
cute de polițiă și publicarea resultatului.

China.
Răsboiul din Africa de mlaflă-cp nu 

s’a sfirșit înoă și âtă, că privirile lumei în
tregi sunt îndreptate spre estremul Orient, 
spre China, unde tâte puterile mari euro
pene, apoi America și Japonia îșl au fi fl
oare interesele lor particulariste, cari prea

Unul din aforismele favorite ale Re
gelui este mai cu sâmă suggestiv, în vâcul 
nostru vorbăreț: „Un Rege nu-șl face 
dușman atât prin ceea-ce face, cât prin 
oeea-ce spune*.  Ca toți omenii înadevăr de 
geniu, sâu oeea-ce Germanii numeso ge
niale Naturen, Regele Carol este o fire 
simplă și neprefăcută*),  oare nu ia nici
odată un aer teatral. El e înzestrat cu o 
mare tăriă de stăpânire de sine, cu o pu
tere rară de discernământ și ou o judecată 
bine oumpănită.

Cu tătă mândria sa de Hohenzollern, 
sentimentul, oare nu-1 părăsesoe niol-odată 
și care în fapt i-a fost un îmbold statornio 
ca să ia, ca să urmeze un tip forte înalt 
de purtare, el socâte că nimeni nu trebue 
să înouviințeze ca un servitor să facă în 
looul său ceea-oe el pâte faoe însuși. De 

adese-orl se bat în capete, amenințând lu
mea cu un mare conflict.

Prima schînteiă a răsărit deja. Boxerii, 
acea sectă puternică chinesă, care urăsce 
de morte tot ce este europenesc și străin 
în China, s’a răsculat în potriva misionari
lor străini și a creștinilor, a uois și a in
cendiat deja și pănă acum destul, pentru-ca 
lumea să fiă cuprinsă de spaimă. Boxerii, 
— cari se dau pe sine ca stâlpi ai dinas
tiei chinese, dâr în același timp nutresc și 
contra acesteia ură neîmpăcată, bănuin- 
du-o de complicitate cu străinii în contra 
poporului lui Buddha și Confucius — pri- 
veso cu ochi răi cum Englesii și Germanii, 
Rușii și Belgienii le cutropesc țâra, se îm
bogățesc pe spinarea lor și cu asistență mi
litară construesc căi ferate, statul dându-le 
favoruri și împărtășindu-i de tote preroga
tivele. Chinesul, popor estrem de conser
vativ, plătesce dările, pârtă tote sarcinele 
cătră stat, dâr în loc să fiă omenit și pro
tejat, dimpotrivă este espus șicanărilor ace
lor europeni, cari dând năvală în țâra lui, 
îl tractâză ca pe rob.

Lucrurile acestea au dat nascere la o 
reacțiune mare cu ascuțiș îndreptat în con
tra străinilor. Reacțiunea aoâsta a eșit pen
tru prima dată la ivâlă în 1898, când vă
duva împărătâsă Cu-Hsi a luat domnirea 
din mâna împăratului Kuang-Sâ, nepotul 
său, care înclina spre reforme europene. 
Atunci deja oonsulul engles a fost atacat 
pe stradă și frica îi cuprinse așa de mult 
pe diplomații europeni, încât s’a chemat 
miliția rusâscă și germană în Peking, ca 
să-i apere. Văduva împărătâsă a cedat, 
fiind-că atitudinea puterilor europene fu
sese atuucl solidară.

Se părea pe un moment, oă lucrurile 
s’au liniștit în China. Dâr a fost numai o 
părere. Curând și bine împărătâsă a isgo- 
nit din funcțiunile guvernului pe toți ade
renții reformelor civilisatorioe, și a ocupat 
tâte oficiile cu elementele cele mai con
servative, cu așa (jișii mandarini — fapt, 
care a înourarajat în cea mai mare mă
sură spiritul de oposițiă al poporului.

Așa s’au desvoltat lucrurile pănă la 
răsoola de adl a Boxerilor.

*
Soirile mai nouă sosite din China pre- 

sentă situațiunea ca fiind estrem de gravă. 
Puterile europene, oarl și-au trimis armată 
la Peking, au decis blocarea portului Tien- 
cin, deâre-ce s’a oonstatat, că guvernul 
chines parte este incapabil de a sugruma 
mișcarea Boxerilor, parte simpatisâză cu 
ea. Boxerii vestesc chiar, că împărătâsă re
gentă și cei doi principi sprijinise răscola. 
Afară de aoâsta în diua de 3 Maifi au de- 
baroat soldați de pe corăbii englese, ame
ricane, italiene, franoese, rusescl și japo
neze și s’au dus cu un tren speoial la Pe
king. Mai târdiu au mers la Peking și 
trupe germane și austro-ungare, și acum 
în jurul fiă-cărui palat de-al consulilor stră
ini stă câte-o mică garnisână de apărare.

*

aceea el a avut totdâuna o afecțiune vie 
pentru omeni din posițiunl umile, care au 
dus un traifi folositor și s’au ridioat ei 
singuri în mod cinstit prin propria lor 
vrednicia. De fapt, acei cari muncesc, 
orl-cât de jos ar fi s>era lor de activitate, 
îi sunt mai simpatici, decât aceia pentru 
oare posițiunea lor le este un cuvânt pen
tru lenevire. Din instinot el urăsce pe 
„trântori”, ori cari ar fi nascerea lor. El 
admite tot atât de puțin, că o posițiune 
înaltă este o scusă pentru o viață nefolo- 
sitâre, cât și oă aoâsta s’ar putâ da ca o 
scusă pentru a-se depărta dela principiile 
de moralitate tradițională. Si în acâstă pri
vință viața lui, care s’a deosebit prin ceea 
ce se uumesoe în limba germană „Sitten- 
einheit”, „puritate morală”, este o remar
cabilă justifioare pentru intoleranța sa asu
pra acestui anume punct.

CVa urma.)

Guvernele europene sunt acum forte 
neliniștite pentru posiția, oe o va lua adl 
mâne Rusia și China. Rusia are acjl în 
Tien-Cin 6 corăbii de răsboiti și o armată 
de cazaci, oare păzesce luorările de con
struire a căii ferate Mandju și cari torte 
curând pot să apară la Peking. Unii șop
tesc ohiar, că Rusia nu se va liniști pănă 
când nu va pune mâna pe Peking.

Gestiunea evreiască.
(Interwiev cu Dr. Beck, rabinul din Bucurescl.)

Unul din redactorii „Apărării 
Naționale11 din BucurescI a avut cji“ 
lele acestea o convorbire cu rabinul 
de acolo Dr. Beck asupra cestiunei 
emigrării Evreilor, care agită mas- 
sele evreescT și intereseză așa de 
mult opiniunea publică.

Reproducem mai jos unele părți 
ale acestei interesante convorbiri, re- 
servându-ne a mai reveni și asupra 
celorlalte cestiuni, ce au tost atinse 
în decursul ei.

— Mă ertațl, d-le dr., dâcă v’am de
ranjat la o oră cam nepotrivită. Sunt sigur, 
că vă surprinde visita unui antisemit.

— Da, mă surprinde forte mult și 
nici odată n’așl fi crerjut, că un antisemit 
va întră în casa mea.

— De alt-mintrelea, să credeți, d le 
dr., că antisemiții nu mănâncă ârhenil.

— Cu ce v’așl putâ servi?
— Cred, că nu sunteți străini de cam

pania începută în o parte din pressa română, 
de proporțiile, care se dau unei agitațiuni, 
oare ar putâ să aibă urmări grele pentru 
țâra nostră, de purtarea incalificabilă a emi- 
granților și pressei evreescl, care ne califică 
de intoleranți, de barbari și alte multe acu- 
sațiuul, de care cred, că nici dv. nu sunteți 
convins, că le merităm.

— D-le (după o esitare), eu nn fac 
politică și nu mă ocup de cât decestiunile 
privitore la școla și biserica evreâscă.

— In tot cașul, tăcerea D-v. m’arface 
să cred, că aousațiunile, cari ni le aduo e- 
vreii sunt cu consimțământul d-v.

— Niol-odată ou consimțământul meu, 
și acei cari fac asemenea fapte, sunt nisoe 
nesocotiți, nisoe nebuni, de care d-v. nu 
trebue să țineți soootelă.

— Dâr vă rog să-mi răspundeți la în
trebare : au fost și sunt toleranți Românii, 
față de evrei ?

— Da! sunt toleranți.
— Cred, că nu ați uitat, că d-v. v’ațl 

mai pronunțat odată asupra toleranței Ro
mânilor și oă ați lăudat "acâsta și în Un
garia;

— Da, ’mi-aduc aminte. Cașul s’a pe
trecut chiar ou mine: Deși legea nu per
mite, totuși fiiul meu a fost soutit de a 
scrie Sâmbăta timp de trei ani, de cătră 
Directorul Liceului Lazăr; fapt 'pentru ca- 
re-i aduc laudele mele și-i rămân recunos
cător.

— Convingerea d-v, dâr este, că Românii 
in tot-deuna au fost toleranți și îngăduitori cu 
evreii ?

— Da, nici odată n’am avui sănejglân- 
gem de nimic, afară dor’ de cașuri isolate, 
și nu pricep, că afirmând asemenea lucruri și 
aducând acusațiunl de intoleranță Românilor, 
îșl fac rău chiar lor înși-ie, căci ațîță pe anti- 
semițl să protesteze în potriva lor.

Emigrările pe .jos și causa emigrărilor.
— Ce părere aveți dv. de emigrările 

pe jos?
— Sunt nisoe acte nesocotite și lip

site de orl-oe prevedere. Le oondamn în 
total și tocmai pentru interesul poporului 
evreu. A pleoa, fără mijlâoe suficiente, pe 
jos, în mod barbar și fără să soii unde, 
fără să ai o patriă anumită, e un act ne
socotit.

— D le doctor, euntem informați, că tote 
aceste emigrări pe jos sunt anume organi- 
sate, pentru a face un fel de esposițiă vie, in 
fața Europei, care la vederea acestui spec
tacol, s’ar înduioșa și ar interveni în favorea 
evreilor din România.

La acâstă întrebare, nu-mi răspunse.
— Ce cjicețl? aștept un răspuns, o 

dezmințire din partea d-v.
— Nu sciu! Nu sciu nimic.
— Nu mai insist. Care credeți d-v., oă 

sunt căușele, cari au determinat pe evrei 
să emigreze. Crisa?

— Nu atât; orise de acestea au mai 
fost. Causa adevărată insă este antisemi
tismul, care a luat proporții așa de matl și 
regretabile în România.
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— Dâoă în adevăr este așa, cum spu
neți d-v., nu putem decât să ne buourăm 
și suntem oonviușl, că cu oât antisemitismul 
va lua proportiunl mai mari, cu atât emi
grările vor deveni reale și se vor face pe-o 
soară mai întinsă de t6te clasele evreesol, 
tocmai oeea-ee dorim și noi.

— 0, sciu oă o doriți aoâsta, o, da, 
o soiu; Aeâsta e soluția la care ve gândiți 
d-vdstră, antisemiții.

— Evident că da! Numărul evreilor în 
țâră la noi e covirșitor de mare și fără a 
voi morlea evreilor, voim să ne scăpăm 
de ei și să-i silim se plece.

— Der dorind aoestea, veți aduoe un 
mare rău țărei românescl. Atâtea brațe 
munoitdre sunt, cari vor părăsi țâra.

•— Tocmai pentru-că evreii nu mun- 
ceso și nu caută, cea mai mare parte, de
cât să trăiască prin înșelăciuni, exploatări 
neoneste si fraudă, ne-am făout antisemițl.

La aceste cuvinte, d-1 Dr. Beck se 
cam enervă și ridică tonul.

— Dâr bine, d-lor, de ce sunteți ne
drepți?__De oe strigați, oă noi v’am luat
averile, când mii și mii de evrei sunt în 
miseria cea mai nâgră?... Uite, lașul de 
pildă are câți va bogătași, câțl-va milionari 
ohiar, dâr 30,000 de evrei n’au ce mânoa, 
sunt in miseriă.

— Nu contestăm, oă nu sunt și evrei 
săraoî, dâr vina nu o a ndstră, ci tot a 
lor, oă s’au îngrămădit într’un număr con
siderabil în țâra ndstră și în speoial în 
Moldova.

— Dâr de sârtea țăranului nostru, oa 
flicețl? Nu l’ațl redus d-vdstră evreii la 
cea mai mare sărăcia?... Nu l’ațl otrăvit 
cu alcoolul vitriolisat?... Nu l’ațl esploatat 
prin câroiumele d-vdstră dela sate ?... Țăra
nul nostru în Moldova e aprdpe ou totul 
în mânile d-vdstră și proprietățile mari și 
mici sunt amanetate d-vdstră. Ce mai voițl 
să ne mai luațl? și cum spuneți, că suntem 
intoleranți ?

— Der viua nostră este, dâoă proprie
tarii îșl amanetâză moșiile? Nu e vina nds- 
tră, oi tot a d-vdstră.

— Aiol aveți dreptate întru cât.-va; 
noi suntem vinovațî. Insă trebue să scițl, 
d-le Dr., că tot d-vdstră evreii ne-ațl adus 
destrăbălarea, ne-ațl conrupt moravurile și 
pe proprietarii noștri, cari și-au uitat de 
datoriile lor.

— Ou ce suntem vinovațî de aeâsta ? 
Noi am căutat să profităm, să trăim din 
orl-oe, căci nu ne-ațl dat dreptul să avem 
și alte ocupații.

— Atâta ar mai fi trebuit.
— Der bine, d-lor antisemițl, sunteți 

nedrepți ou noi, când spuneți, că trăim nu
mai din fraudă și minciună.

— Da, o spunem, și să mă ertațl dâoă 
am curajul să v’o spun aoâsta în față. Luațl 
de esemplu, comerciul. Cum îl fac Evreii? 
In mod cinstit? Nu. Numărul falimentelor 
fraudulose ale evreilor vorbesc îndeajuns.

— Aici sunteți nedrept. înșelătoriile, 
frauda e în legătură cu comerciul. Nu poți 
face comerciă, fără să faci și câte-o abatere.

— Eu cred contrariul, că comerciul 
pdte să fie cinstit și noi, înainte de veni
rea evreilor, am avut comerciîi românesc și- 
cinstit. Adi, luațl mai cu semă Moldova, și 
nu veți mai găsi oomercianțl români. Și 
-dicețl, că sunteți persecutați?

— Nu (jicern, der de ce ^nu ne dațl 
drepturi politice?

— Nid-odată nu se va înt.ămpla acăsta ; 
seim, că Alianța universală urnjăresoe acest 
scop, să facă din România pământul făgă
duinței. Der tot se mai găseso Români, 
cari să se opună.

Engiesii în Pretoria.
In sfîrșit Englesii au intrat in Pretoria. 

O scire telegrafică, oe o primesoe din Edin
burg „P. Corr4 eu data de 5 Iunie spune 
hotărît, oă Roberts a ooupat capitala tran- 
svaaliană, âr o altă telegramă din Londra, 
tot cu data de 5 Iunie spune, oă soirea 
despre ocuparea Pretoriei a sosit la Lon
dra alaltăerl înainte de amiacjl și e de ur
mătorul cuprins : ^Pretoria este a nâstră. In
trarea oficială va fi la 2 ore d. a.u

Despre antecedențele ooupării Preto- 
-riei lord Roberts telegrafâza din Sixmilles- 
.spruit următorele: „Adi în (jorii <jilei am 
.părăsit tabăra și ara ajuns cam 10 ehlm. 
•de Sixmillesspruit, care era ocupat de am be 
părțile de inimic. Infanteria nostră călărâță 

■și trupele Yeomanry au alungat îndată pe 
inimio de pe țărmul sudio, când de-odată 
observară, că sunt espuse focului artileriei 
bure, care era bine ascunsă. Tunurile nos- 
<tre grele au grăbit, peste colinele din jurul 

Pretoriei, în ajutorul trupelor infanteriei și 
sprijinite de brigada lui Stesivenson și de 
divizia lui Polecarew au alungat, ou câte-va 
bombe, pe inimic din posițiunile lui. Burii 
voiau să încunjure flanoul nostru stâng, 
însă i’am împiedecat în operațiunile lor. 
Fiind-că Burii strîmtorau într’una arier
garda nostră la flancul stâng, ara dat or
din lui Hamilton, s’o întdroă spre mine și 
să umple terenul dintre oele două divizii. 
Am alungat apoi pe iuimic spre Pretoria. 
Persecutarea lui a fost împiedecată de în- 
tunerecul nopții. Brigada de gardă stă 
ohiar înaintea fortului sudio al Pretoriei, 
4 ohilom. depărtare de oraș. French și Hut- 
ten sunt spre nord de Pretoria. Trupa lui 
Gordon apără flanoul drept la stațiunea 
Irene, pe care inimicul a pustiit’o. Sper, că 
pierderile nâstre nu sunt mari4.

Căderea Pretoriei n’a descurajat to
tuși pe Buri într’atâta, ca ei să depună ar
mele și sâ-șl plece genunohiul înaintea cu- 
oeritorului. Aoâsta apare cel puțin din cu
vintele, ce le-a dis generalissimul bur 
Botha cătră o deputațiune a femeilor din 
Pretoria, cari oferiră bravului oomandant 
un steg frumos. Botha a <j* a •* „Până când 
putem oonta la mii de bmenl gata de jertfă, 
nu este permis să ne gândim la capitulare .̂

— 25 Maiă v.

Din Bucovina ni-se scrie: Sâmbătă 
sâra a sosit în Cernăuți deputatul Dr. G. 
PopovicI, înapoindu-se dela Pesta. La gară 
a fost întâmpinat de studențimea română 
și de-un număr considerabil de domni, 
avisațl telefonio. Dâoă s’ar fi reîntors cu o 
cji mai înainte, cum să svonise, l’ar fi sur
prins o adevărată manifestația națională 
arangiată de-o mulțime de domni și dame, 
cari au voit a da cel puțin astfel espre- 
siune bucuriei față c’un deputat, care a 
avut curagiul a aduoe pe tapet cestiunea 
română tocmai în Budapesta.

Retragerea lui Dr. Polit. „Branilc11 
din Neoplanta publică într’unul din numerii 
săi mai noi o declarațiune a cunoscutului 
conducător sârb Dr. Mihail Polit, în care 
acesta faoe cunoscut, că se retrage cu to
tul de pe terenul politicei militante și se 
va ocupa numai eu agendele de fiscal al 
fundațiunilor sârbesc!. Deja înainte ou doi 
ani Dr. Polit a‘comunicat partidei sale, că 
renunță la conducerea de partid și de fapt 
de atunci nici nu s’a prea amestecat în 
politică. Organul radicalilor sârbi r,Zasiavau', 
luând act despre retragerea lui Dr. Polit 
<jice, oă oficiul de fiscal fiind în unele pri
vințe subordonat patriachului și comitetu
lui congresual sârbesc, Dr. Polit nu mai 
pută să fiă șeful unei partide, care stă în 
oposițiă cu patriarchul și cu oomitetulCon
gresului.

Principele Bulgariei, după cum 
anunță „Telegraf4 din Sofia, a fost invi
tat să participe la marile manevre rusesol, 
ce se vor țiuâ în Septemvre.

Sfâșiat de rîmători. Din Timișora 
se scrie, că un fiiu al păstorului de rîmă- 
torl dela moșia lui R. Jăger din Detta a 
fost sfâșiat de rîmătorl. Cu ocasiunea nu- 
triei rîmătorii îucepură să se bată între ei, 
mușcându-se; copilul s’a dus să-i despartă, 
lovindu-i cu piciorul. Rîmătorii înfutiațl au 
prins pe copil, l’au trântit la pământ și l’au 
sfâșiat cu dinții. Copilul a fost dus în spi
talul din Timișoră încă în viață, dâr după 
câte-va minute a murit.

Soiri mărunte din România. — 
Regele Carol și Regiua, Principele Ferdi
nand și Principesa Maria, au visitat Marți 
d. a. pe d-1 Philipescu, marele mareșal al 
Palatului, și au luat ceaiul în splendidul 
parc al palatului d-lui Philipescu din strada 
Dionisie.

— D-1 I. C. Grădișteanu, ministrul 
lucrărilor publice, însoțit de d-nii I. Radu, 
inginer inspector și Darv&ri, șef de oabinet, 
a început inspecțiunile sale în județul Te
leorman, apoi în Olt și RomanațI. Inspec- 
țiunile vor dura tjece d'l0-

— D-1 Take Ionescu, ministrul finan
țelor, a plecat Miercuri diminâța la Viena 

pentru a însoți înapoi în țâră pe d-na 
lonesou.

— D-1 profesor -Dr. Toma Ionescu, 
distinsul și cunosoutul chirurg, a fost dele
gat de ministerul de interne să ia parte la 
congresele medicale, ce se vor ține la Paris 
în timpul Esposiției.

— Duminecă au sosit în Turnu-Seve- 
rin 36 elevi ai unui liceu din Budapesta 
cu 6 din profesorii lor, pentru a visita li
ceul „Traian4. La debarcaderul din port 
elevii visitatorl au fost primiți de profe
sorii și elevii liceului „Traian4. După-ce 
au visitat liceul, elevii din Budapesta au 
plecat la Orșova.

— Regia monopolurilor Statului a 
pus în vânrjare nouele chibrituri fabricate 
cu pastă neotrăvitore.

— Examenele elevilor dela Conserva
tor, vor începe la 31 Maitist. v.

— Proprietarii și arendașii de moșii 
de pe tot lungul Prutului, în partea de 
Nord a Moldovei, se plâng de lipsa com
pletă de ploie.

— In depositele docurilor din Brăila 
se află nrmătârele cantități de cereale : Grâu 
147/290 kgr., orz 3.208.005 kgr., săcară 
41,690 kgr, oves 159.710 kgr.

Subscrișii ou inimă frântă de durere 
dau de scire număroselor rudenii, amicilor 
și cunoscuților, că preaiubitul și adoratul 
lor tată, respective unchiti

Dionisie Vajda-Voevod de Gârbou, 
mare proprietar, virilist al comitatului Solnoc-Do- 

baca, membru în comitetul partidului național, 
membru pe viață al „Associațiunei pentru 
literatura și cultura română11, președinte 

al direcțiunei institutului de credit 
și economii „Someșana11, etc.

după lungi și grele suferințe, erl la 6 ore 
d. am. în etate de 61 ani, șl-a dat nobilul 
său suflet în mânile Creatorului.

Astruoarea osemintelor scumpului de
funct se va săvîrși Joi, în 7 a lunei curente 
la 12 ore, în Olpret, cu ceremonialul ritului 
greco-catolio.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Olpret (Alparât), la 5 Iunie n. 1900.
Dr. Alexandru Vajda-Voevod și Dr. loan 

Vajda-Voevod, ca fii. Viorica Vajda-Voevod 
ca nepotă și soțul ei Dr. Teodor M’.hali 
advocat.

WS Ball! «mă dă.*
Tuturor acelor domni și dame,’ 

cari din incidentul morții neuitatulu1 
meu soț Nicolae N. Ciurcu, au bine’ 
voit a-ml adresa mie și familiei con’ 
dolențe prin scrisori și telegrame’ 
precum și celor ce au participat la 
înmormântare, le esprim pe acâstă 
cale sincera mea mulțămită.

Maria N. Ciurcu.

Producțiunl și petreceri.
Reuniunea Sodalilor Români din Sibiiu 

învită la convenirea socială împreunată ou 
cântări și joc, ce se va arangia Duminecă, 
la 10 Iunie n. o. (dina primă a Rusaliilor) 
în pavilonul din „Hermaunsgarten4. O parte 
a eventualului venit ourat este destinată 
fondului văduvelor și orfanilor meseriașilor 
români din Sibiiu. — Din ședința comite
tului „Reuniunei sodalilor români din Si
biiu1', ținută la 28 Maia n. 1900. Victor 
Tordășianu, president; George Poponea, notar, 
începutul la orele 7’/2 sâra. Intrarea de 
personă 1 cor. Suprasolvirile se vor chita 
pe cale fiiuristică.

Program. 1) „Ce faci Ioană?“ cor 
mixt de G. Dima. 2) „El R’baa4, cor băr
bătesc de E. Mandioewsobi, cu solo de 
tenor, eseeutat de d-1 Nic. Ișan. 3) a. „Gră
dina părintâscău, cor de dame de G. Ste- 
fanescu; b) „Dumineoa cea mare4, cor de 
dame de D. G. Kiriak. 4) „Nu-i dreptate'4 
cor mixt de G. Dima. 5) „Cântec de pri
măvară1', cor mixt de C. G. Porumbescu. 
După producțiune joc. In pausă: „Călușe- 
rul4 și „Bătuta4.

*
Corul vocal din Comlăuș (6-szt.-Anna), 

arangiază Luni 11 Iunie, (29 Maid 1900), 

a doua di de Rusalii, un concert împreu
nat cu teatru și dans. Intrarea: Locul I de 
persona 1 cor., locul II de personă 80 bani, 
locul de stat de personă 50 bani. Venitul 
e destinat „Fondului corului vocal din Com
lăuș4 în favorul prevederii „Bibliotecei co
rului". Suprasolvirile și ofertele marinimose 
se primesc ou mulțumită la adresa învăță
torului I. Roșu, și se vor chita pe oale cjia- 
ristioă.

Programa: „MottoK cor bărbătesc; 1) 
„Puișorul4, cor bărb. de Costescu; 2) „La 
oglindă4, poesiă de G. Coșbuo, declamată 
de d-ra I. Leucuța; 3) „Pocăiții4, dialog de
l. Grofșorean, predat de Pavel șil. Musca; 
4) „Sus opincă4, cor. mixt de I. Vidu; 5) 
„Noroc în casă4, comedia într’un act de

6) „Iorghina4, cor mixt de V. Magdu. 
In pausă „Călușerul4, „Bătuta4 și „Hora 
dela Plevna4, âr după aceea va urma dans.

*
Scotele române confesionale din Fă

găraș îșl vor ține: „Maialul*  din ăst-sn 
Luni a Il-a cji de Rusalii (11 Iunie n.) la 
„M6ra de hârtiă4. Sâra petrecere închisă:

Plecarea la maial va fi la 9 6re a.
m. In cas de timp nefavorabil „Maialul4 se 
amâuă pe Dumineca proximă. La aoâstă 
serbare școlară avem ondre a vă învita să 
binevoiți a participa.

NB. Pentru acoperirea speselor oontri- 
buirl după bunăvoință.

Făgăraș, în 2 Iunie 1900,
învățătorii.

*

Comitetul bisericei gr. cat. din Feleacul 
săsesc învită la petrecerea poporală, ce se 
va arangia în Feleacul săsesc Luni la 11 
IuDÎe n. (a doua di de Rusalii) în grădina 
numită a „Curții4. Intrarea: Pentru inteli
gență de personă 1 cor., pentru popor de 
personă 30 bani. începutul ia 3 ore p. m. 
Petrecerea se va contiuua și preste nâpte. 
Venitul e destinat pentru acoperirea spe
selor planului nou edificândei biserici.

'■NB. Familiile suntavisate la provisiu- 
nea propriă. Pentru beuturl se va îngriji 
comitetul. La acâslă petrecere îșl va da con
cursul și tinărul cor al plugarilor din Șoi- 
muș, care va cânta diminâța la s. liturgiă 
și în decursul petrecerii va delecta publi
cul cu unele cântări acomodate.

'ULTIME 8C1KL
Londra, 6 Iunie. La Taku (China) 

s’au început deja ostilitățile în faptă. 
De eri începând este acolo o ade 
verată stare belică. Amiralul german 
Kempf anunță, că a trebuit sS dupli- 
fice numeral soldaților debarcați. 
Done mii de Cazaci ruși au primit or
din se plece spre Peking. Guvernul en- 
gles privesce cu neîncredere la ac
țiunea Rusiei. Lui „Times4 i-se anunță, 
că consulul rusesc a oferit guvernu
lui chines trupe rusesci pentru sugru
marea rescolei.

Bi’lixeila, 6 Iunie. Francia, Ru
sia, Anglia, Gfermania și Belgia au 
adresat guvernului chines un ultimat, 
în care amenință cu ocuparea Pe- 
kingului, milităresce, dâcă nu va pune 
capet râscolei.

Pretoria, 6 Iunie. înainte de a 
întră în oraș, Roberts a trimis un 
parlamentar, pretindând predarea 
orașului. Comandantul Botha a pro
pus armistițiu, la care Roberts a răs
puns, că predarea trebue se fiă ne
condiționată. căci altfel în cjorii cai
lei va intra în oraș. Botha a repli
cat, că nu va apăra Pretoria și crede, 
că femeile, copiii și averea vor fi 
scutite. Soțiile lui Kritger și Botha se 
află în oraș.

In apropiere de Lindley batalio
nul 13 din regim. Yeomanry a fost 
silit să se predea Burilor mult mai nu
meroși. Methuen a sosit prea tânjiu, 
ca se-i potă scăpa.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ®h’aș®v,

se pot procura urmatorele_cârțlj_
Scrieri isto-ice.

Memorii d>n 1849—4:9 de regre
tatul Vâslite Moldova”, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1848—49. Istorisirile cuprinse în 
acestă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă, 
ușoră și plăcută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.

„Povestea unei corone de oțel~, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei 0. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acestă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, Încât 
pine o ia în mână, nu șe mai j_6te des
părți de ea. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda vitlă â faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provâdută cu nu- 
mărose portrete și ilustrațiuni. Ea stă în 
legătură cu „Râsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 Gr. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se șl procure și 
„Pvocstea unei corone de oțeP. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 

' Mureșianu din Brașov11. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare" coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel“ 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 

țâscă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina11, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâib, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. fplus 
5 cr. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu11 și 
esemplare din partea întâitt, adăugând și 
pentru acesta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere AeSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâiil. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cundscă 
țera și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vite&ulu, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
ieganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea, In ea se ouprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera n6strău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miarjă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atît de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Românul in sat și la âste*  
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Relegam!, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„ David Almășiamiu, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în
semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 cr.)

„Colonel David baron Urs de Mar
gin a la Solferino șl Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două porirete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum șt ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

In editura „Tipografiei11, societate pe 
acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toțl“, întocmită după ideile lui Sam. Smiles, 
de Teodor V. Păcățian. Prețul 40 bani 
(plus 5 b. porto). E o cărticică cu povețe 
forte folositore despre muncă și sîrguință; 
obiclnuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna renduielă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.

Cupsui Sa bwrsa rfin Vâema.
Din 6 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................116.15
Renta de corone ung. 4%. . . «». 91.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% . 99.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 158.—

Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr..........................98.20
Renta de hârtie austr.......................... 98.10
Renta de aur austr.............................116.—
Dosuri din 1860. .... ........................ 134.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.72
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 721.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 715.25
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale ..........................117.32’/2
London vista.................................... 242.05
Paris vista...............................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.50
Note italiene.......................................90.65

©Mi’sui pieței Brașov.

Din 7 Iunie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump.
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Dire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

19.—
18.80
19.24
11.30

Vend. 19.04
Vând. 18.90
Vând. 19.26
Vând. 11.40
Vând. —.—
Vând. —.—
VândV ClxU.»

Vând. 101.-

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numeral â 10 iii. se vinde 
la librăria Nic. 1 Ciuress și 
la Eremias Nepoții.
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Z a u.........................
Țagu-Budatelio . ,
St. Mihaiu de câmpie 
Le chin ța....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița....................

6.49
5.52
4.10

Numai
Marț.6,
Viuer ,1 
D umili
circulă! 1.16

7.30
6.35
4.54
3.44
2.48
2.05

■g.-Sâmb.
■g circulă 
—j
a 
3

'3 
a
3 
z

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

Cifieerdea. — t&șea’SBCihn — -săsesc.

Bej -Hi stri l a.

1.40 8.10 3.16 9.00 • ? pl. Cucerdea . « 1=08. 7.42 2.38 8.30 12.3)
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . 6.59 1.5o 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Cipău . . ■ 6.24 1.19 6 51 10 39
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS.|

Oșorhei ) ,1. 5.30 12.25 5.43 9.30
4.50 10.42 5.45 pl. 1 ” Isus. 8.36 5.04 9.15
6 19 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. h 7.15 3.30 7:54

9.12
8.52

7 33 10 50 6.- 10.23 Ghiriș
Turda

5.05 7.- 3.20
7.55 11.12 6-27 10.45 4.45 6.40 3.00

i I» i i «i — C' i 8 tt â d î e

5.42
6.06

5.30 2.15 8 25 pl. Sibiiu s. 17.10 3.55
2.27 8.37 Selemb. „ 16 57 3.42
2.51 "9Ă3 s. Cisnăd pl. |6.36 3.21! 

I

8.34

Tren mi -t Tren mixt J
| 3 22 11.10 Sighișora . . . 9.51 5.32|
|| 3 54 11.40 Hașfalen . . . 9.02 4.54
j 6.20 1.59 Odorhejfi-secuesc. 7.15 3.-

9.15 Brașov5.10 7.27
6Tb712.41E7.47

1.321

7.25
7.48
8.52
9.14
938
1.56

II
4.38
5.25
6.41
7.07

9 50
10.49
12.50

7 24 Uej. . 6.48
8.30 1 Beolea.u 5 58
9.56 Bistrița 4.291

3 25
2.2r

12.55
I n s i sb — ’fft ă 6 a iaR

Cltișiu .
Apahida
Gherla ,
0 ej
Zălan .

9.29
9.07
7.38
7 03

8.35
9.57 6.12 10.07 Râșnov

10 28 6.43 10.38 Zernești fi.oo 12.05| 7.2

Alba-fitiBie — iftiatna

4 37
7.28

9 40
12.25

4 36j| Alba- Julia
7 47| Zlatna .

7 22 11.01 6 16
5.— 8.22 3 50

^smiswra — M .-Ktodna-KAppa.
3 20
7 08

9 05
.12.43

3.15 Timișbra .
6 37|| M.-Rodn»

7 50
4 0c

1.05
951

7 20|
3 32Tren mixt

8.25
8.53
6.30

1.51așov 
Ceedi- Oșorheiu 
Sepsi-Sângeorgin 
Malnaș . . .
Băi ie ill al naș . 
Băile Tușnad 
Tușnad . .
Ciuc-Sereda 
Ciuc-Gyimeș

însemnate în stânga stați
ît s mueză orele de uopte. — Semnul t—arată eu signa direcția, încăt.rău

*) Notă: Orele

5.48
5.36
4.53
4.36
3.20 
pl.

12.(.5
11.24
il i2
10.30
10 14
8 56
5.40

pl.5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.05
8.53 1.37 6.50

Brașovu . . sos.
Prejmeră . .
Sepsi S. Gaorg. | 
Covasna . . “
C.-Oșorheiti . pl.

10.04
9.34
8 47

8.25
7.55

1.51
1.21

6.48
6.10

J 7.04 12.30 5.0b
6 49 12.15 4.51

o *"* 5.37 11.01 3.16
s 'o 4.58 10.22 2.27
—o.

sunt a se i-et-i de sus îu

6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.48
2 31
1.08
9.50
jos; cele însemnate în drepta 
merg'*  t.rennl.

de jos în mus. — Numeri înouadra.I | | cu linii msi negre

'2 ?S

2 I
A

A

$

i
i

i

I

1

9

6

1
• w

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


