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Cuceririle șovinismului.
Seim, că ținta șovinismului ma

ghiar este asimilarea poporelor ne
maghiare prin lățirea limbei și a 
„cuiturei maghiare".

In ce privesce răspândirea lim
bei maghiare, statisticele unguresc!, 
car! s’au înmulțit în acestă eră a 
șovinismului așa de mult, încât au 
ajuns se fiă o adevărată calamitate 
publică, vorbesc de „resultate mari". 
Nu voim se ne ocupăm de aceste, 
ci ne mărginim a constata, că de 
fapt pretinsele succese dobândite pănă 
acuma prin lățirea limbei maghiare, 
aci în mod artificial, aci prin im
punere cu forța, sunt de-o natură 
mai mult decât problematică.

Acâsta o văd și o recunosc 
chiar și nesăbuiții șoviniștî. De aceea 
ei pledâză de-un timp încoce cu 
deosebire pentru maghiarisarea în 
sens mai larg, prin lățirea așa cjisei 
culturi maghiare.

Cu „cuceririle culturei maghiare11, 
despre cari și-au făcut așa mari ilu- 
siunl, stau forte reu. Despre acâsta 
s’a convins și archișovinistul dela 
„Magyarorszag", Nicolae Bartha. 
Așa reiese cel puțin dintr’un articul 
ce l’a scris fiilele aceste despre tea
trul maghiar din ClușitL și marea lui 
misiune pentru lățirea culturei și ci- 
vilisațiunei maghiare în celelalte 
orașe mai însemnate din Transilva
nia, cum sunt Brașovul și Sibiiul.

E caracteristic modul cum es- 
pune Bartha părerile sale. El cons
tată, că Sașii și Românii din amin
titele orașe mai de frunte ardelene 
nu cunosc cultura maghiară de loc, 
ori numai forte defectuos. Causa 
este, că prin biserică și prin șcâlele 
susținute de ea, ei sunt isolați de 
Maghiari, âr în privința culturei se 
simt ca și când ar aparținâ mai 
mult Germaniei sâu României. Școla 
nu pote „din causa relei supraveghirl 
a organelor statului" se restabilâscă 
solidaritatea simțului dintre acești 
cetățeni și Maghiari. Așa dâr nu re- 
mâne, decât ca să lucreze cu influ
ența culturală, ce o păte esercita 
un teatru maghiar bine organisat, 
condus și corespuncjetor cerințelor 
artistice. Acesta are să fiă teatrul 
din Clușiu. Misiunea lui culturală 
ar consta în a da în Brașov și Sibiiu re- 
presentațiuni în fiă-care an timp de 
câte (jece săptămâni. „Printr’asta", 
cțice, „noi le vom arăta acea cultură, 
pe care ei o negligă, fiind-că nu o 
cunosc".

Acâsta este. în esență părerea 
cea mai nâuă pentru viitorele cu
ceriri ale culturei maghiare". Dâcă 
au ajuns lucrurile la atâta, atunci ’ 
e forte desperată causa acestor cu
ceriri.

Au fost și pănă acuma trupe 
teatrele maghiare, cari au fost chiar 
și subvenționate să joce în Brașov 
și Sibiiu, dâr public săsesc și român 
n’au avut nici atunci, când veneau 
de-adreptul de pe la Clușiă și de 
pe la alte orașe mai mari ungurescl.

Lucrul se esplică ușor. Nici Ro
mânii, nici Sașii nu simt trebuința 
culturei maghiare, de care vorbesce 

Nicolae Bartha. Și unii și alții au 
făcut trista esperiență de-a vedâ și 
a simți efectele acestei culturi, și 
acesta e de-ajuns pentru-ca să nu 
mai aibă nici curiositatea, nici do
rința de-a cerceta după isvăreleunei 
astfel de culturi.

De unde ar și lua Românii și 
Sașii dorința de-a „cunosce cultura 
maghiară", visitând teatrele ma
ghiare, când limba și cultura lor 
propriă națională, încât nu este pri
gonită, este urgisită de ei și numai 
de nevoiă tolerată încă pănă una altă ?

Și teatrele naționale formâză un 
capitlu nu neînsemnat în stăruințele 
nefaste ale șovinismului maghiar. 
Er esperiențele, ce au trebuit să le 
facă Bartha și soți pănă acuma, 
pune în relief sentința biblică: Ce 
ție nu-ți place, altuia nu face!

„ Pretendentul. “
De mult i-s’a dat acest calificativ con

telui Tisza Pista, er acum că la Oradea- 
mare a desfășurat un fel de program al 
politicei sale, foile unguresc! se ocupă cu 
declarațiunile lui și le comentâză fiă-care, 
după cum le taie capul.

Cu discursul dela Oradea groful Tisza 
a provooat și mulțumiri și nemulțumiri. 
Mulțumiți sunt, firesce, oei din tabăra „ve
chilor liberali**, omenii gardei tiszaiste, cari 
glorifică și apoteosâză „adânca pătrundere 
de bărbat de stat" a grofului. Mult mai 
mare însă este numărul celor nemulțămițl.

Intre aceștia se înșiră în primul rend 
contele Albert Apponyi, care publioă în co
lonele lui „Budapesti Hirlap" un articul 
„principiar", dicând că-șl ține de datoriă a 
desvăli cu francheță „impresia penibilă, ce 
a făcut’o o parte a vorbirei contelui Tisza 
asupra cercurilor fostei partide naționale". 
Pe Apponyi și ai săi îi supără grozav îm
prejurarea, că Tisza a (jis, că va fi tot- 
dâuna mândru de luptele, ce le-a purtat în 
interesul susținerii la cârmă a guvernului 
Banffy, guvern, contra căruia partida ap- 
ponyistă a luptat la timpul său cu mijloce 
de forță. Și mai mult însă de cât acâsta, l’a 
usturat pe Apponyi deolarația lui Tisza, că 
apponyiștii s’au alăturat la aoel program 
al partidei liberale, care e identic și adl 
cu trecutul politio al partidei, ceea-ce va. 
să cjioâ — o oapitulare.

Fc l lui Banffy „Magyar Szd“ e ne
mulțumită cu declarațiile lui Tisza în ces- 
tiunea naționalităților și protestâză contra 
încercării de-a da lecțiă reformaților. In- 
•colo Tisza „a lăudat în mod înțe-
lepțeso și guvernamental pe Banffy pentru 
oelea ce le-a făcut la guvern, apoi a lău
dat și pe Szell, pentru-oă se lasă a fi spri
jinit".

Ugroniștii dela „Magyarorszag* <Jic, oft 
discursul din Oradea a justificat soirea, că 
oontele Tisza vrâ să fiă ministru de in
terne; apoi: „Caracterul politio al con
telui Tisza este în contrazicere constantă 
cu oaracterul politic al lui Szell și în ar- 
moniă constantă cu caraoterul politicei lui 
Banffy. Dâcă cu astfel de declarațiunl va 
fi ridicat contele Tisza în soaunul de mi 
nistru de interne, prin acesta s’ar pecetlui 
cea mai perfectă abdicațiune a lui Colo- 
man Szell".

Oei cari mai mult sunt nemulțumiți, 
ba revoltați chiar contra lui Tisza, sunt cei 

din sînul partidei poporale. Etă cum se es- 
primă „Alkotmany*:

„Tiszaiștii dela început au fost repre- 
senfanții oei mai netoleranțl ai confesiunei 
calviniste. Ei au introdus inovațiunea, după 
care protestantismul, care înainte era oposi- 
țional, a devenit prin ei guvernamental; 
alianța cu puterea de stat a fost tactica 
lui și, după-ce pe calea acâsta a isbutit a 
ajunge la stăpânire, a urmat sistematic me
todul, prin care cele mai principale oficii 
și tote acele posturi, cari pot să devină 
factori în viața nâstră politică, le-au ooupat 
cu protestanți, cu francmasoni, cu Jidani 
sâu cu oatolicl de aceia, cari din interes, 
ori din prostiă s’au angajat oa aderenți ne- 
condiționațl ai partidului liberal. Unii pen
tru slăbiciunea minții, ori din causă, că le 
lipsesce puterea de-a voi, s’au alăturat la 
partida liberală; aceștia au fost tolerați. 
Pe toți ceilalți însă, oarl s’au opus, sâu 
i-s’au făcut nedvrednicl de încredere, i-a 
delăturat. In felul acesta au preparat pa
tria nouă pentru neconfesionalism și au 
plămădit legile politice-bieericesol, prin cari 
au crecjut, că-șl vor putâ asigura pentru 
veoiă stăpâuirea. Familia Tisza, privind 
Ungaria oa un patrimoniu al său, fiul bărba
tului de stat de mari principii liberale, al 
lui Coloman Tisza, a învățat dela Macchia- 
veli, că orl-ce stăpânire se pote susținâ 
numai pe basele, pe care s’a întemeiat. 
Aatfei der e numai o consecență din par
tea lui, când proolamă veohia partidă libe
rală; că apără politica lui Banffy; că 
legile politice-bisericescl și-le mărturisesce 
ca dogme ale sale; că promite a con
tinua politica, ce a pus în viață acele 
legi; că botâză în mod fals ca „liber
tate, religiune și paoe confesională" aoea 
politică calvinistă, care e cea mai egoistă 
confesiune; că partida poporală creștină 
o acusă cu confesionalism și nepatriotism 
și o calumniâză, provocând la luptă contra 
ei pe toți cetățenii de altă credință și pe 
catolicii, cari sunt de pănura Tiszaiștilor și 
a guvernului liberal".

„Alkotmany" termină îndemnând pe 
membrii partidei poporale, ca în urma 
celor petrecute la Oradea-mare, să fiă tari, 
solidari și activi căol, dice, „nu ne putem 
lăsa patria, drepturile nâstre, credința nâs- 
tră, poporul și constituția nostră la bunul 
plac al dinastiei-Tisza".

In fine mai amintim, că discursul lui 
Tisza n’a făcut bună impresia nici la frao- 
țiunea Kossuth-Ebtvbs a partidei indepen
dente. Intr’un lung articul „Egyetertăs*, or
ganul acestei fracțiuni, îșl esprimă adenoa 
nemulțămire, mai ales față cu declarațiile 
ce le-a făcut Tisza în cestiunea naționalită
ților și în cestiunea confesională. Rice des
pre el, că e nesincer oând se îmbuldesce 
lângă Szell, și e lipsit de curagifi, când nu 
cuteză a-se ridica contra acestuia. Apoi 
prin tot discursul său, Tisza n’a voit decât 
să-și facă reolam.

Procesul din Deva.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei".)

— 20 Iunie n.
Nu de mult s’a pertractat la judecă

toria din Baia-de-Criș procesul intentat ti
nerilor, — cari au depus o cunună pemor- 
mentul din Țebea. Acâstă pertractare a avut 
de resultat condamnarea tinerilor.

Fiind însă sentința apelată — Tribu
nalul regesc din Deva a fixat terminul de 
pertractare pe diua de 26 Iunie st. n.

Suntem dedațl noi cu procesele in
tentate de șovinismul unguresc și ar 
trebui să așteptăm și de astă-dată numai 
sentința ; dâr ceea ce ne face să ne ocu
păm ou acest proces — înainte de pertrac
tare — este următorea gravă împrejurare, 
ce trebue să o remarcăm :

Aid nu mai este vorbă de „agitațiă", 
nu de „trădare de patria'1, — aici e vorba 
de insultarea morților.

Tinerii fiind condamnați la judecă
toria din Baia-de-Criș pentru manifestarea 
pietății lor la mormântul eroului nostru 
Iancu — sunt aousațl de orima infidelității.

Asupra acestei acuse grave are să se de
cidă acum la Tribunalul regesc din Deva.

In 26 Iunie are să se discute credința 
seoulară cătră dinastiă și iubirea de pa- 
triă — două note din oaracterul poporului 
nostru.

Acâsta este grava împrejurare, ce ne 
face se atragem atențiunea asupra proce
sului din Deva.

De sigur tinerii vor represents causa 
nâstră sfântă cu însuflețire dămnă de actul 
sevărșit la Țebea, — âr vrednicii apărători, 
domnii Franciso Hoszu-Longin, Dr. Stefan 
C. Pop și Dr. Aurel Vlad cu puterea cu- 
noscințelor lor, cu energia dovedită, vor 
putâ înfrânge șovinismul unguresc, care 
și în templul justiției vrea să-și ajungă 
culminația.

După cum aflu, tinerimea română din 
Clușia. va trimite la Deva o delegațiă de 
șâse membri, ca prin acâsta să dea do
vadă despre solidaritatea în cestiunea Iancu 
— și astfel prin representarea ei oficiosă 
să-și manifesteze interesul față de tot ce-i 
românesc.

Asemenea — vor fi representate și 
celelalte Universități.

Ce privesce interesul general al Ro
mânilor față de acest prcoes, cred, că la tot 
cașul privirile se vor îndrepta spre Deva — 
și vor aștepta cu nerăbdare resultatul, care, 
deoum-va va fi condamnarea tinerilor, atunci 
orl-ce suflet românesc se va sgudui.

Vom avâ ocasiune să vedem, cum 
puternicii dilei vor îndrăsni în numele Ma- 
jestății Sale, să judeoe asupra .credinței 
cătră tron și dinastiă a poporului român și 
cum respeotă legile — când dela noi res
pectarea legilor o pretind.

Nu oredem însă, ca ceea ce judecă
toria din Baia-de-Criș a comis — pângărită 
de patima avansării unui vice-jude — să 
fiă în stare un Tribunal regesc să o ree
diteze. —

Să vedem!
El...

China și puterile.
Soirile mai importante despre 

evenimentele, ce s’an petrecut cjilele 
din urmă în China și despre acțiunea 
și pregătirile marilor puteri pentru a 
preîntâmpina de cu bună vreme ma
rele pericul chines — sunt următrirele:

— „Daily Express* publică o tele
gramă din Shanghai dicând, că o trupă ru- 
sescă a sosit alsltăerl la Peking și-a înoe- 
put imediat bombardarea orașului cu succes.

— Despre espediția internațională, care 
a plecat spre Peking și despre care se te- 
legrafase, că s’a reîntors la Tiencin, sosesc 
soiri contradicătore. O telegramă din Shan
ghai trimisă la Londra spune, oă espediția 
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e înounjurată de trupe Chinese. „Times'1 
însă vestesce tot din Shanghai, că. alaltăerl 
a fluturat un stindard angles pe vechia 
portă dela Peking, de unde se deduce, că 
trupele amiralului Seymour ar fi sosit la 
Peking și ar fi atacat orașul din două 
părți.

— In Berlin nu se dă niol o impor
tanță soirilor publicate de fiarele engle- 
sesol, fiind-oă ele sunt atât de oontrafii- 
cătore, înoât nu se pâte alege oe-i adevă
rat și oe nu din ele. „Voss. Ztg“ blamâză 
mania fiiarelor englesesol de a produce 
sensații ou soiri despre evenimentele în
tâmplate în Peking, pe oând se soie, că 
acest oraș este cu totul isolat de lumea 
din afară.

— Consulul engles din Tiencin a tri
mis din Cifu o telegramă, în care se 
că Boxerii au stricat linia ferată spre nord 
de Tiencin, au dat foc bisericei catolice, 
bisericei misiunei și mai multor case Chi
nese. Trupele chinezesol nu și-au prea dat 
silință a împedeca pe Boxeri' în devastă
rile lor.

0 altă scire telegrafică trimisă la Was
hington din Sandu spune, că Boxerii au 
devastat și jăfuit misiunea de-aoolo.

*
— „Daily Fxpressu primesce din Shan

ghai soirea, oă în lupta dela Taltu au că- 
fiut 700 de CbinesI în forturi; 100 din ei 
au fost prinși în retragere de oătră Ruși 
și Germani. Rușii și Germanii au prins în- 
orucișătorul chines „Haijang".

*
— Privitor la planul, ce-1 au puterile 

mari față cu China, o telegramă din Bruxella 
anunță: Detronarea împărătesei-văduve și 
internarea ei în străinătate ; readucerea la tron 
a fostului împărat și punerea lui sub con
trol european; apoi promisiunea solemnelă 
a tuturor marilor puteri, că nu vor esploata 
situația de față pentru ouoerirl de teritorii 
nouă în China.

*
— In oeea-ce privesoe pregătirile ma

rilor puteri soirile cu data de 20 1. c. spun 
următorele:

Viena, 20 Iunie. Soirea, că se vor tri
mite ajutâre vasului de răsboitt austro-un- 
gar „ZentaK, se confirmă din mai multe 
părți, însă ou observarea, oă nu se plănuesce 
trimiterea de trupe din contingentul de pe 
uscat.

Francfurt, 20 Iunie. După informațiu- 
nile lui „Frankfurter Zeitung“, în Sebasto
pol și Eicolajev este o activitate febrilă. 
Deja săptămâna acâsta vor pleca câte-va 
corăbii de transport ale flotei voluntare 
rusesol ou 6000 de omeni și 12 tunuri la 
Port-Arthur.

Berlin, 20 Iunie. Guvernul german nu 
ascultă de aoei sfătuitori, cari recomandă 
împărțirea Chinei. Urmarea unui astfel de 
plan nepreougetat ar fi crescerea emulațiu- 
nei între Busia și Anglia, pe când problema 
unei politice sănătose este restabilirea cât 
mai grabnioă a ordinei și liniștei în China.

Berlin, 20 Iunie. La ordinul împăra
tului Wilhelm contingentul celor două re
gimente de marină se va spori ou volun
tari, oa să pâtă fi trimise la China.

Contingentul infanteriei marinei ger
mane este: 44 ofițeri, 161 sub-ofițerl și 
1243 soldați. Pentru serviciul intern va ră
mână în Germania o parte din acest con
tingent și la China vor fi trimiși cam 1200. 
Guvernul a închiriat vapâre pentru trans
portarea lor.

SCIR1LE BILEI.
— 9 (22) Iunie.

Mortea Principesei de Holienzol- 
lei‘11. Imediat după telegrama monarchu- 
lui Franci sc Iosif au sosit numă- 
rose telegrame de oondolență dela." îm
păratul Wilhelm, Marele Duce de Luxem
burg, Marele Duce de Baden, Prințul 
regent Luitpold al Belgiei, Regele Leopold 
al Belgiei, Papa Leo XIII, Regele Albert 
al Saxoniei, Regina Victoria a Engliterei, 
Prințul de Walles, Regele Portugaliei, Țarul 
Rusiei, Ducele Alfred de Saxa-Coburg-Gotha 
Marele Duoe de Hessa Darmstadt etc. — 

Din tote părțile țării s’au trimis numărose 
telegrame de condolențe M. S. Regelui. 
Registrele deschise la Palat au fost aoo- 
perite de peste 4000 de semnături. In fiiua 
înmormântării se vor arbora drapele negre 
la tbte autoritățile. La primăria Capitalei 
s’a arborat drapelul tricolor îmbrăcat în 
zăbranic negru. — înmormântarea augustei 
defuncte s’a hotărît a se face Sâmbătă la 
drele 10 săra. In aoeeașl cji se vor oficia 
un parastas la Mitropolia și un requiem la 
oatedrala catolică. La ambele servicii vor 
asista miniștrii și autoritățile. Guvernul va 
fi representat la înmormântare prin d-1 Al. 
A. Beldiman, ministrul țării la Berlin. — 
Ministerul de răsboiîl a dat ordin tuturor 
corpurilor de trupă în privința doliului ce 
armata va avea să ție din causa morței 
Prinoipesei Iosefina, Mama M. S. Regelui. 
In cele dintâiiî 3 luni, ofițerii, numai când 
vor merge la palat, vor purta doliu la 
mânecă și la dragon, âr în celelalte 3 luni 
ei vor purta doliul numai la mâneci.

Academia Română va țină afil, Vi
neri 9 iunie v. o., la 6ra 1 p. m., ședință 
publică în localul său din calea Victoriei. 
Se vor faoe următorele lecturi: D. Dr. V. 
Babeș-. Produsele speoifioe ale pelagrei. D. 
Gr. G. Tocilescu: ComunicațiunI epigrafioe, 
între oarî un fragment de inscripțiune cu
neiformă din Museul Național relativă la 
domnia lui Așur-nașirpal (885—860 a. Chr.)

Congresul diariștilor slavi. Se scie, 
că anul trecut fiiariștii slavi din monarchiă 
și-au ținut congresul lor în Cracovia. Anul 
acesta congresul era plănuit să se țină în 
Agram, dâr Banul croat nu li-a permis 
acesta. Acum se vestesce prin foile ungu
resc!, că aranjatorii congresului ar voi ca 
acesta să se țină în Budapesta, în care 
scop d-nii Mudron și Hurban-Vajanszki au 
fost rugați să mijlooâscă concesiunea. Nu 
se scie, ce se va întâmpla, der vedem, că 
foile maghiare în micimea lor de suflet 
țipă de pe acum în oontra ideii și cer oa 
autoritățile să refuse cererea fiiariștilor 
slavi.

Logodnă-. D-ș6ra Sofia T. Stănescu, 
fiica d-lui Tache Stănescu din Brașov, s’a 
logodit cu d-1 Dr. Eudoxiu-Procopovid, medic 
în Cernăuți. — Felicitările ndstre oăldu- 
rose tinerilor logodiți.

Tergul Brașovului s’a început erl. 
Peste tot e slab ceroetat. Pungași însă 
s’au presentat la acest târg mai mulțl pbte 
oa ori și când. Celulele arestului poliție
nesc se fiice, că sunt îndesuite. Printre 
pungașii arestați se află și unul de „re- 
nume“ din Budapesta.

Premii dela Esposițiă. Jutiul ge
neral al Esposiției din Paris a conferit ur- 
mătdrele premii produselor espuse în secția 
agricolă din pavilionul român : Marele pre
miu pentru grâul d-lor C. G. Vernesou și 
AI. Marghiloman, și Medalia de aur pentru 
grâul d-lui G. Gr. Cantacuzino. De ase
menea a premiat ou Medalia de aur ope
rele piotorului român Simonide.

Atentat în contra unui tren. Se 
scrie din Oradea-mare, că în contra trenului 
vioinal Beiuș-Vașcău, care pleoase alaltăerl 
diminâța din gara Oradea, s’a încercat un 
atentat. Grațiă însă păfiitOrului de liniă 
Mihail Ardelean, atentatul fu descoperit de 
cu vreme. Un rău voitor desfăcuse trei 
șine de-arândul, și dâcă numitul păfiitor 
n’ar fi oprit la timp trenul încărcat cu că
lători, de sigur s’ar fi îutâmplat o neno
rocire. Se caută după urmele făptuitorului.

Esperți comerciali și agricoli. Tia
rele de dincolo anunță, că fiilele acestea a 
sosit în BucurescI d. Mantuano, trimisul 
ministeriului de comerț din Ungaria, cu 
misiunea de a informa guvernul său tot 
ce privesce relațiunile comerciale dintre 
România și Ungaria, precum și asupra le- 
gislațiunei române economice și comerciale. 
D sa va locui tot timpul în Bucuresol și 
va merge din când în când la Sofia și 
Belgrad. — Incurend va sosi în Bucuresol 
un espert agricol trimis de guvernul ungar, 
care are însărcinarea să informeze gu
vernul seu asupra legislațiunei române 

agricole și asupra relațiunei române agri
cole cu Ungaria.

La conferența Interparlamentară 
din Paris vor merge anul acesta un nu
măr mare de „representanțl“ din Ungaria. 
După informațiunile fiiarelor maghiare, s’au 
anunțat pănă acum nu mai puțin ca 65 de 
inși. Intre aceștia vedem și pe: Fassie 
Todor, Gall I., Goldiș I., Serb G. și Șerban 
N. — toți din „sînul Valahilor14, cum se 
esprimă o foiă din Peșta. Dintre Sași 
Pildner, dintre Sârbi br. NicolicI și Po- 
poviol. Ungurii vor merge cu ghiotura, 
între ei fiind : Apponyi, Ovary, Pazmandy. 
Szilagy D., Kossuth F., Horanszky N. și 
alții, tot somități și corifei politician!.

Groznic incendiu în Bucuresci. 
MercurI noptea la orele 10 fără un sfert a 
isbucnit un puternic incendiu în strada 
Făinăriei, colț ou strada Câmpului, aprbpe 
de târgul Moșilor. Focul ce se ivi la casa 
potoovarnlui Frantz Smith începu în acest 
timp a faoe ravagii înspăimântătdre. Flă
cările se întindeau în tâte părțile distru
gând tot ce întâlneau în cale. In mai puțin 
de un ouart de oră fiece oase fură distruse 
pănă în temeliă. La 6ra 10 și jumătate 
focul distruse alte 5 case. Lumina flaoă- 
rilor dădeau un aspect înspăimântător am
belor strade. Din oele 15 clădiri n’a mai 
rămas decât o ruÎDă desăvîrșită. Sosiți la 
fața looului, pompierii au înoeput o luptă 
puternică împotriva flăcărilor. Lupta lor a 
fost demnă de tote laudele. Ei au căutat 
a apăra vecinătățile, stingând în același 
timp flăcările dela clădirile aprinse. Pagu
bele sunt însemnate, se crede, că ating 
suma de oel puțin 200,000 lei. Mai tâte 
casele erau asigurate la societatea Na
țională.

Mișcarea niliiliștilor. Nihilismul ru- 
seso, care mult timp a fost în adormire, 
pare a-se deștepta ârășl. Din Biga se 
anunță, oă studenții dela universitatea de 
acolo jooă un mare rol în mișcarea nihi
listă. Ei formâză o societate seoretă și îm
part broșuri anarchiste printre popor. Astfel 
de broșuri se găsesc în tote părțile, chiar 
și prin biserici, deși poliția desfășură o 
mare energiă în contra lor, oa să pună 
mâna pe cei mai periculoși.

Vapore române. Șantierul naval din 
Severin a terminat luorarea a două omni- 
buse: „Domnul ludor^ și „Vasilie Lupuu, cari 
vor face servioiul de navigațiune fluvială. 
Cel de al doilea faoe acum cursa de probă 
pănă la Sulina, sub conducerea d-lui N. 
Cioculescu inginer mecanio. Omnibusul 
„Domnul Tudor“ va fi pus în oiroulațiă la
1 Iulie.

Petrecere. Inteligența română din 
Betlean (comit, S.-Dobeoa) învită la balul 
filantropic, ce se va ținâ la 12 Iulie st. n. 
1900 în sala „Casinei“ în favorul biserioei 
și șodlei gr. oat. de-aoolo. Intrarea de pers.
2 cor., pentru familiă de persână 1 cor. 60 
b. începutul la 7 6re sâra. Suprasolvirile 
se vor ohita pe oale fiiaristică.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate d.e 
fotografie pentrn salon și voiaj forte renumite; 
aparate pentru fotografii la moment, precum șr 
tdte articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferantul curții c. și r. din Viena, Tuch- 
auben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposite în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Both Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Din Africa sudică.
Agenția „Reuteru anunță din Ham- 

monia cu data de 18 1. c.: In fața frontului 
generalului Bundle este concentrată o mare 
armată bură, care nisuesce a străbate spre 
sud. Comandanții armatei sunt Devilliers și 
Steyn Hermanus, fratele președintelui. Ca
pitala statului Oranje este acum Bethleem. 
Burii ș’au împins taberab milurl mai aprope 
de Vicksburg și au bombardat acți tabăra en
gleză din Vicksburg. Flancul stâng engles a 
fost fiiua întrâgă în acțiune.

*
Mareșalul Boberts telegrafeză din Pre

toria, că avangarda generalului Hunter a 

ocupat Krttgersdorp fără împotrivire. Gene
ralul Methuen a bătut un detașament de 
Buri, care voia să împiedece intrarea En- 
glesilor în Heilbron.

*

Gazeta „Cap Argusu primesce din Lou- 
renzo-Marqueze soirea, după care Boberts 
ar fi provocat pe Botha, ca, pentru a-se 
conteni vărsările de sânge, să capituleze. 
Botha însă a cerut un armistițiu de 12 fiile, 
pe care însă Roberts l’a respins.

*

Ministrul coloniilor Chamberlain a ți
nut alaltăerl în Londra un disours, în care 
vorbind despre răsboiul din Africa sudică 
a declarat, că încheierea lui va fi împreunată 
cu multe neajunsuri, însă opinia publică en- 
glesă va împiedeca o resolvare a cestiunei, 
în urma căreia republicelor bure să li-se 
redea libertatea.

Un manifest al Boxerilor.
Un comitet de Boxeri a dat următorul 

manifest răspândit în sute de mii de esemplare 
în China :

— Dumnedeu ajută pe Boxeri, oor- 
corporația patriotică, pentru-că demonii 
străini distrug imperiul cereso. Sileso po
porul să-și părăsescă religia, să-i întârcă 
ceriului spatele, să nu se mai închine di- 
vintății lui și să-și uite de înaintași. Băr
bații îșl vatămă datoria omenâscă, femeile 
comit adulteriu. Demonii străini nu se nasc 
din omeni. Dâcă nu credeți, căutațl bine 
la ei; ochii tuturor demonilor streini sunt vi
neți. Nu este ploie, pământul se usucă. 
Asta se întâmplă pentru-oă biserioele sorb 
ceriul, fieii sunt mânioși, spiritele sunt su
părate. Asta nu-i glumă.

Esercițiile Boxerilor nu vor fi zadar
nice. RepețițI blăstemele vostre, spuneți 
cuvântul vostru de vrajă, ardeți hârtiă gal
benă umplută cu scrisore, ca astfel să che
mați pe toți fieii peșterilor și spiritele, țleii 
vor veni din peșteri, spiritele se vor co
bori de pe munți și vor ajuta trupului ome
nesc la boxare. Dâcă vom fi ooolit orl-ce 
pregătire militară sâu tactică, atunci nu va 
fi greu de a pustii pe toți demonii străini. 
Ridicați dela looul lor șinele drumurilor de 
fier, dațl jos sîrmele telegrafice și apoi ni- 
mioițl îudată trenurile. Marea Franciă va 
fi rece în inima ei și pusilanimă. Pe En- 
glesi și Buși îi vom prăpădi de sigur. Uci- 
dețl pe drăculeții străini de tot nâmul, ca 
să înflorâscă imperiul distins al marei di- 
nastii-Oing.

Orașele plixtitore. 
Monștri Transatlantici.

Niol o ramură a industriei n’a suferit 
modificațiunl mai profunde și mai repefil la 
sfârșitul seoolului al XIX ca industria oon- 
strucțiunilor navale.

Din perfecționare în perfecționare s’a 
ajuns a se lansa acum un au la BeTfasLva- 
sul „Oceanic^, lung de 215 metri, larg de 
21 metri și care duce 28,500 tone.

Cum este amenajat, ce conține, ce 
costă un asemenea monstru nu șl-o pot, 
probabil, închipui nici acei, cari călătoresc 
pe dânsul. Vom căuta să ne dăm sâmă aci 
prin oâte-va cifre.

Transatlanticii — așa se numesc acele 
vase oolosale, cari merg din Europa în 
America și vice-versa — sunt alcătuițl ca 
să conție 450 de pasageri de prima olasă, 
150 de a doua, 400 de a treia și 380 omeni 
de echipaj, în total 1380 persons.

T6tă omenirea asta trebue să aibă de 
mâncat, tote cele neoesare pentru 6—7 fiile. 
Trebue să ai cuptdre de pâne, să tai ani
malele, cari o vor hrăni, să ai pivnițe cu 
ghiață, cu vinuri, să-i reservl locuri, unde 
să se plimbe, săli de întrunire, mijlâce de 
distracțiune.

Pasagerii găsesc pe bord camere spa- 
țiose și mobilate ou gust, săli de lectură, 
sufragerie pentru copil, fumător, salon pen
tru musică, salon de ras, tuns și frisat, sa
lon de conversația etc..., afară de un mare 
salon-sofrageriă de 19 metri pe 14 pentru 
pasagerii de prima clasă.

Tot vasul e luminat ou lumină elec
trică: 1500 de lămpi de câte 10 și 16 lu
mini. Curentul e produs de 4 mașini cu 
putere de 75 cai fiă-oare. înainte vasul ră
mânea în întunerec dela un ceas dre-oare, 
fiind-că, de târnă de incendiu, se stingeau 
tote lumânările.
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Puntea-promenadă, unde pasagerii iau 
aer, are 1000 metri pătrațl.

Pentru siguranța acestor giganțî s’au 
luat măsurile cele mai bune posibile. Ele 
sunt provâcjute cu două mașini distincte, 
așa că avaria uneia din densele nu pote fi 
așa perioulosă. Nisoe pompe puternice stau 
gata să tragă apa, care ar năvăli în vas la 
cas de accident.

Contra fooului esistă o enormă rețea 
de tuburi grâse, oare circulă pretutindeni 
și pot la nevoe să verse torențl de apă pe 
punotul atins de inoendiu.

Eohipagiul unui mare pachebot cu
prinde 1 comandaut, 1 oăpitan, 3 looote- 
nențl, 1 șef mecanic, 6 mecanici, 1 electri
cian, 40 omeni de echipaj, apoi 194 mași- 
niștl; focarl etc., atașați la sevieiul olădi- 
rilor și mașinelor.

Personalul pus în serviciul pasageri
lor e tot atât de oonsiderabil.

Mai întâiu vine oomisarul, oare com
pune lista de buoate, oare veghâză să se 
facă bine serviciul la masă. Tot el pri
mesce pe pasageri la sosirea lor și se ocupă 
de instalarea lor. Un comisar bun trebue 
să scie mai multe limbi și să fie și destul de 
bun pianist, ca să cânte un vals, ori o 
poloă săra în salon, pentru a stîrni la joc 
pe pasageri.

Pe densul îl ajută un sub-oomisar, oare 
sub ordinile sale are un personal număro3, 
care în termin mijlociu cuprinde : 2 ober- 
ohelnerl, 1 bucătar șef, bucătar ori ajutori 
bucătari, 1 econom, 1 pivnicer, 1 măcelar, 
2 pitari, 2 patiserl, 5 femei în oasă, 74 
chelneri etc.

Se mănâncă des și mult pe vasele trans
atlantice, ca să mai trâoă vremea, Etă oe 
provisiunl duce un vas, care merge dela 
Havre la New-York: 6 boi, 7 viței, 10 
miei, 60 porumbei, 40 iepuri, 60 gâsoe, 
1500 pui, 600 kilo pesce, 500 verze, 150 
kilo sfecle, 300 anghinarl, 300 conopide, 
1800 buoățl de saladă, 1800 kilo cartofi, 
1000 litri de lapte, 2000 kilo de șunoă și 
slănină, 200 kilo oioooladă, 40,000 ouă, 
1400 kilo de unt, 100 kilo brânzăturl, 420 
kilo cafea, 600 zahar, 7000 kilo făină, 
31.000 litrii de vin, 80 butelii de licorurl.

Să presupunem, că s’ar pune într’un 
singur ibric tâtă cafeaua necesară pentru 
o călătoriă: ibricul ar trebui să fie așa 
de mare, încât un om s’ar pută plimba pe 
coda acestui ibric. Decă tote ouăle nece
sare unui transatlantio ar forma un singur 
ou colosal, ar trebui o scară oa să ajungi 
la vârful oojei sale.

Dăr lingeria? Pentru fie-care drum se 
ia pe vas: 2970 cearșafuri, 1540 fețe de 
perne, 310 fețe de masă, 12,000 șervete de 
masă, 8340 prosope (ștergare), 3700 cârpe 
pentru bucătăria, 4200 cârpe pentru menaj, 
1550 șorțuri.

Dăoă totă lingeria aoăsta ar fi pusă 
într’o singură pilă, fețele de mese peste 
șervete, și șorțurile peste fețele de mese, 
s’ar forma o piramidă de două-orl oât turnul 
Eifel.

Etă și un transport de mărfuri luate 
la întâmplare: 1195 lădl ou șampaniă, 2347 
lădl ou vin, 1097 cu tutun, 2585 de pie
lării, 145 lăcjl ou articole de Paris, 140 cu 
parfumerii, ■ mai multe mii de lătjl cu bo- 
netăriă, brânzăturl, sardele, jucării eto. eto. 
2 velooipede, 3 landourl, 4 cupeuri, 3 om
nibus, 200 lăcjl ou aur (10.000.000), 
3.000.000 argint; total 2864 metri cubl de 
marfă.

Dăr greutatea și cheltuălacea mare a 
acestor paohetboturl e cărbunele. Compa
nia transatlantică franoesă a ars în 1898: 
443,060 tone de oărbune, adecă 40206 va- 
gone de câte 10 tone fiă-care. Ori, se soie 
că tona e o miiă de kilograme. Aoeste va- 
gone puse unul lângă altul ar ouprinde o 
întindere de 265 kilometri.

In fine să se soie, că oonstrucțiunea 
unui transatlantio cere doi ani de luoru în 
conținu și costă 12.000.000 de fr. (,,Cnst.“)

Literatură.
Șematism istoric al diecesei gr. 

cat. a Oradiei mari. La Oradea mare 
a apărut un șematism istorie, scris în limba 
latină și întitulat: „Sehematismus histo- 
ricus Venerabiiis Oieri dioeoesis Magno- 
Varadinensis graeoi-ritus catholioorum. Pro 
anno jubilări 1900 a restaurata autem saora 
cum sanota Romana Ecclesia unione anno 
200“. Ouprinde interesante date istorice ou 
privire la trecutul și presantul diecesei ro
mâne unite a Oradiei mari, împreună ou 
portretele și chițe biografioe ale tuturor 
episoopilor, oe s’au succedat pănă aoum în 
fruntea acestei diecese, începând dela 
Moise Dragoș, Ignatie Darabant, Samuil 
Vuloan, Basiliu Erdelyi, Iosif Pop-Sălă- 

geanul, loan Olteanu, și în fine, Mihail 
Pavel, oare este al 7-lea între episoopii de 
pănă aoum ai diecesei Oradei mari. Apoi 
membrii capitlului dela înoeputul înte
meierii pănă atjl, ou toți membrii arohi-și 
vice-diaconatelor, apoi preoți, teologi, ins
titutul preparandial etc. La fine scurte bio
grafii ale- diferiți membri din cler.

Opul în general e bogat în date in
teresante. Ceea-oe însă nu înțelegem și nu 
va pută înțelege nimeni este faptul, că pe 
când scriitorii tuturor popărelor din lume 
se sileso după putință să se folosăsoă în 
scriere de limba lor, pe atunci autorul șe- 
matismulni din vorbă folosesce limba la
tină, ca și cum ar fi avut în vedere numai 
pe romano-catolicl și înadins s’ar fi ferit 
de-a faoe un serviciu credincioșilor și cle
rului român edând opul în limba maternă 
a acestuia. Ce sens are asta?

♦

Din „Istoria legii nouiP, valorosa 
scriere a d-lui canonic din Blașiu Dr. Vic
tor Szmigelsln, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiîî ambele 
tomuri. Tomul 1 tractâză Tinertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâiîi începe cu 
„țlilele lui Irod*, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei*, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului; „Buna vestire“; 
„Nascerea înainte mergătorului etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiii 
a Pascilor“ ; „Dela cea dintâiîi pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor“ ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor* ; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor“.
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină*; „Testamentul 
lui Mesia* ; „G-etsemani ; „Osândirea lui 
Isus*; „Calea Crucii și „Golgotha*, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para- 
grafl. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), âr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericâscă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentr.u toți bărbații 
iubitoil de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
MureșiamP, Brașov.

ULTIME 8C1KL
Petersburg, 21 Iunie. Ministru de 

esterne contele Mihail Nicolajevici Mura- 
vieiv a decedat acțl, în urma unei b61e 
scurte. Mortea lui a produs pretutin
deni în imperiu cea mai adencă im- 
presiune. Decedatul ministru av6 eta
tea de 55 ani. T6te puterile au fost 
încunosciințate despre acbstă pierde
re durerâsă.

Londra, 21 Iunie. Din Shanghai 
se anunța lui „Daily Telegraph* : 
După sciri sosite aici din Tiencin, 
Boxerii au atacat coloniile streine, 
și le-au prefăcut in cenușă.

Londra, 21 Iunie. Din Shanghai 
primesce „Times* scirea, că în par
tea nordică a provinciei Șantung 
toți misionarii s’au refugiat pe o co
rabia.

Seymour a intrat în Peking.
Berlin, 21 Iunie. Din Constanti- 

nopol se telegrafâză, că 5000 soldați 
ruși destinați pentru China, au tre
cut c’un vapor prin Bosfor.

Londra, 21 Iunie. „Daily Ex
press* primesce din Shanghai scirea 
de sensațiă, că principele lulan, ma
reșalul suprem al împărătesei, ar fi 
dat foc palatului împărătesc, ar fi 
ucis pe împăratul și împerătâsa și 
apoi s’ar fi ucis și pe sine.

Lourenzo-Margueze, 21 Iunie. Un 
ofițer american, care a fost în ser
viciu la Buri, a sosit aici și declară, 
că De Wett are în Oranje 6000 de 
omeni și Botha 4000 în Transvaal.

Londra, 21 Iunie. Din Pretoria 
se vestesce, că între Englesi și Bot
ha este acum un armistițiu de 5 

c|ile, dăr după espirarea lui, Roberts 
va ataca energic pe Botha.

Roma, 21 Iunie. Noul guvern se 
va constitui, probabil, astfel: Saracco 
președinte, Sanmarzano răsboiu, Morin 
marină, Ferrari comerciu, Gianturco 
justițiă, Nași culte, Gallo interne.

IHI Si U S SS
Capitala Chinei, despre oare se vor- 

besce a<jl atât de mult prin tote diarele, 
Pekingul, e situat pe un șes aprope de 
munții, ce mărginesc spre sud marele șes 
al Mongolilor și se estinde pe un teritoriu 
oolosal de 6340 hectare. O parte mare a 
orașului este ocupată de biserici, grădini 
mari și lacuri. Pekingul se formeză din 
două părți: din orașul tătar sâu mandsu 
din partea nordică și din orașul chines, 
care este despărțit de cel dintâiii printr’un 
zid forte gros și înalt de 9 metri. întreg 
Pekingul este încungiurat de ziduri și șan
țuri. Dintre cele douâ părți ale orașului 
suburbiul tătar este mai regulat, dâr și în 
acesta, ca și în celalalt, casele sunt aprope 
tote de lemn. De aoeea incendiele oausâză 
pagube așa de mari. Stradele sunt largi, 
der prăvose, murdare și aprope la fie-care 
pas șanțurile sunt pline cu mortăciuni. Ca
sele sunt sounde și de-un esterior forte să
răcăcios. Casele bogaților sunt încunjurate 
cu ziduri înalte ; înăuntru sunt frumos aran
jate și au curți spațiose. Mișcarea pe stra- 
de este forte mare. Centrul orașului tătar 
îi formeză palatul său, mai bine dis fortul 
împărăteso, înounjurat cu ziduri uriașe și 
are patru porțl, în spre patru regiuni ale 
lumii. In acel fort mai mult loc îl ocupă 
lacuri artificiale și plantațiunl. Coperișul 
palatului împărătesc este de colore galbenă 
(colorea casei domnitore), cel al mandarini
lor este verde deschisă, er a bisericelor 
venăt închis. Tot în orașul tătar se află și 
vechiul turn astronomic al misionarilor. In 
partea orașului chines, unde locueso ames
tecați Chinesl, Mandsurl, Mongoli. CoreianI 
JaponesI, TibetanI etc. se află prăvăliile 
cele mari. înaintea fie-cărei prăvălie atârnă 
table mari de hârtie cu inscripțiunl chinese. 
Frecuența pe strade e mare și aici. Stra
dele sâmănă cu alvia unui rîu plină de no- 
roiti. In partea sudică a orașului se află 
două biserici, cari în mărimea lor să întrec 
cu palatul împărătesc; aceste două bise- 
riol sunt, una biserica agriculturei și altă 
biserica oeriului. Tot aoolo se află și „lo- 
oul sfint de arat*, unde împărații de mai 
înainte în fie-care an trăgeau câte-o brazdă 
c’un plug făout din aur și os de elefant. 
Numărul poporațiunei nu se soie cu esac- 
titate, cât e. La ultimul recensământ ofici
os din 1845 s’a constatat 1,648,814 locui
tori. După alte date mai recente, se cfi00, 
că poporațiunea orașului să se fi redus la 
900,000 ba chiar la 500,000. Garnisâna ora
șului este de obiceiîi de 10,000 cari locu
eso în vechia reședință de vară a împăra
tului, care a fost dărîmată de FrancesI la 
1860. Despre fondarea orașului, unele date 
spun, oă ar fi fost pe la 1279. In 1662 și 
1730 orașul a fost dărâmat în urma unor 
cutremure de pământ, oând se dice a fi 
perit, 300,000, după alții 100,000 omeni.

♦

Canibalismul în Congo. Un misio
nar, belgian, Decken, dă într’o revistă re- 
ligiosă oribile amănunte asupra canibalis
mului triburilor negre din Congo superior. 
Un agent al sooietăței din acele părți a 
vădut într’un sat, într’o di de târg, un ne
norocit, oare se plimba de ici colo cu o 
sentinelă. Niște linii trase pe corpul lui îl 
împărțea în o mulțime de buoățl. Era un 
prisonier de răsboiă, deci carne de vâncjare. 
Fusese împărțit în porții; plimbarea con
damnatului avâ de soop de a atrage aten
țiunea cumpărătorilor. Când tâte loturile 
fură vândute, el fu înjunghiat oa o vită. 
Monseniorul Anguard povestesce despre 
canibalism, lucruri și mai cumplite. într’o 
di se pregăteau să omore un prisonier de 
răsboiu. Așteptară oât-va timp să vie cine
va să cumpere capul. Dâr fiind-oă acesta zăbo
vi, oumpărătorii pieiârelor și brațelor îșl recla
mară părțile lor. Și au fost serviți!.. Judecă

torul dela Saegher a asistat la măcelărirea 
unui fost funoționar congloez. Cunoscea de 
mult pe nenorocitul acela și ar fi vrut să’l 
scape. Dâr el refusa. Găsea în „periâda de 
îngrășare*, prin oare trecea un adevărat 
farmeo. „Dâr o să te omâre mâne-poi- 
mâne!“ îi dicea mântuitorul său. „O puțin 
îmi pasă, răspunse funoționarul dat afară. 
Apoi nu sunt încă nici mort, nici mâncat. 
Pote, oă void scăpa de sorta ce mă aș- 
tâptă, dâr de sigur că nu voia mai găsi o 
așa bună ospătărie ca cea în care mă în
graș acum*.

*
Contra corsetului. — D-na doctor 

Tilicka, în tesa sa susținută înaintea facul
tății de medicină din Paris, arată turbură- 
rile grave, pe cari le pote provoca acest 
instrument de chinuire a corpului, chiar 
când este strîns potrivit. Etă oum oon- 
chide: 1) Corsetul este o haină nehigienică ; 
e o mașină de compresiune, care înfășoră 
și apasă organele cele mai de sâmă ale eco
nomiei ; 2) Sub influența strînsârei aprope 
permanente, pe care corsetul o esercită asu
pra toracelui inferior, ultimele cinci sâu 
șâse coste sunt împinse înăuntru, ceea-ce 
constitue o pocâlă a pieptului; 3) Deprin
derea de a purta corset provocă cu timpul 
turburărl respiratorii, circulatorii și diges
tive; 4) Din abusul de oorset resultă nu
merose stări patalogice și anume: dilata- 
țiunea stomacului, ficatul se lasă în jos și 
se diformâză, rinichiul mobil, anemia și clo- 
rosa; 5) Abusul de corset ține un loo în
semnat în patogenia bolelor de mațe, a 
nevrosteniei și a bolelor organelor genitale 
ale femeii; 6) Abusul de corset pâte pro
voca în timpul sarcinei lăpădarea sâu face
rea prematură. Pentru ca femeile să nu mai 
fiă ispitite de a se 6trînge peste măsură, 
autorea propune: 1) Corsetul să fiă cu de- 
săvîrșire înlăturat oa fiind ceva nehigienio, 
ba chiar producător de bole, când se faoe 
abus de densul; 2) Corsetul să fiă înloouit 
printr’o brasieră de pânză tare, potrivită la 
talie, lăsându-se în jos numai pănă la mij
loc, încheiată cu nasturi înainte și având 
câte două ose de balenă pe fie-oare lăture 
pentru a susținâ sînurile; 3) Pentru ca 
legăturile veștmintelor să nu producă apă
sare, betelele să fiă late, căci eu cât sunt 
mai înguste, ourmâză mai rău. Decă femeia 
e slabă, să pârte betele.

*

Un roman din viață povestesce o 
fâiă din New-York: Sunt vre-o 40 de ani 
de când un anumit Ioan Dorner din Mag
deburg (Germania) iubea mult pe tînăra 
oopilă Frideriea, tot de acolo. Dorner că
lători la America și la pleoare promise 
amantei sale, că îndată ce-șl va crea o 
esiBtență, se va întărce și o va lua și pe 
ea. Dorner se așecjâ în orașul Newark. EI 
era de profesiune pălărier și îu cinci.ani 
șl-a câștigat atâta, înoât putu călători la 
Germania după rnirâsă. Cu doi ani mai în- 
nainte însă amauta lui, dimpreună cu pă
rinții, au plecat la America și nimeni nu 
soia, oă în care parte a țării s’au aședat. 
Tote oeroetările au fost zadarnice, și la 
câțl-va ani după reîntârcerea sa în Newark 
se oăsători, trăind în fericire cjece ani, când 
îi muri soția. După doi ani Dorner se însura 
a doua-oră, dâr după un an de tjileși acâstă 
nevastă îi muri. Nu de mult visitâ Dorner 
unele rudenii în-Newark și, ce surprindere, 
oând âtă că se întelnesce cu fosta lui amantă, 
CAre deși era cam bătrână, der totuși amo
rul din tinerețe îi umplea pieptul. Ea încă 
nu s’a fost măritat. Dorner o peți cu oâte- 
va cțile mai înainte și un ginere al său îi cu
nuna. Este interesant, ea Friderioa a pe 
trecut 15 ani în Newark și nici ideie n’a 
avut, că amoresul ei din tinerețe era atât 
de aprope de ea.

*
Combră aflată. De curând s’a aflat 

în Texas un ban de argint, care este din 
anul 124 înainte de Christos, Valârea origi
nală a banului era 5 corone, adl însă pa- 
sionații colectori de antioitățl, i-au uroat 
prețul la 250,000 corone; o adevărată co- 
m6ră.
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Dels „Tipografia A. Mureșianu11 
«Sin

se pot procura următorele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomuă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Carpațî. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu" în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia" este partea a treia din 
„ Manual de agricultură" al • d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia14 cuprinde 779 pag. format măre 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologîa seu „Agricultura generală14, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani) — și partea II, „Fitotechnia14 seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de Ioan 
Georgescu. Tracteză despre legumărit, gu- 
noifi, lucrarea pământului, semănături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, ga/i- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acestă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

nStupărituV1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

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

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

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

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

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

*

Al doilea capitol din contabilita
tea dttplă, de I. C. Panțu. Acestă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru lțml, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran
cos, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

Prețul este 2 corone-f-10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu14 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria arcliidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

*
„Țiganiada", seu „Alexandria ai’ 

Țigănescăf o prea frumosă povestire scrisă 
acum o sută de ani de prea iscusitul loan 
Budai Deleanu, er acum de nou scosă și 
pe înțeles întocmită de V. O. Acâstă inte
resantă scriere nu numai că oferă o lectură 
hazliă și de mare valore pentru limba ve- 
chiă strămoșâscă, ea conține și povețe forte 
folositore pentru generația nostră de adl. 
Cartea a apărut în editura librăriei Ciurcu 
din Brașov și costă 45 cr. seu 90 bani; 
cu posta 1 cor.

*
In editura „Tipografiei14, societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toți“, 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- 
obicinuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna renduielă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul 8a bursa din Vsena.
Din 20 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4,/2°/0 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................158.50
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr.......................... 97.90
Renta de hârtie austr............................ 97.35
Renta de aur austr............................. 115.40
LosurI din 1860.................................. 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 715.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 698.50
NapoleondorI...................................... 19.32
Mărci imperiale..................................118.65
London vista..................................... 242,20
Paris vista....................................... 96.42 y2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.75
Note italiene.......................................90.80

Cursul jîiețeă Brașov.
Din 22 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 
Argint român. Cump. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.7e 
Scris, fonc. Albina 5% 100.—

Vând. 19.08
Vând. 18.96
Vând. 19.30
Vend. 11.40
Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. —,—
Vând. 101.-

XX XX XX ț_
Se publică Concura pentru 

văpsirea interiorului Biseri- 
cei Sf. Nicolae din Scheiu.

Doritorii au se-șl presente Ofer
tele lor făcute în scris pănă Duminecă 
în 17(30) Iunie a. c. epitropului Sterie 
Stinghe (piața Prundului Nr. 18), dela 
care își pot lua informații detailate 
asupra condițiunilor. Comitetul își 
reservă dreptul, se albgă dintre con- 
curenți pe care va vrea.

Brașov, 19 (22) Iunie 1900. 
995(L—3). Comitetul parochial.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țâlă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiuri (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
dureză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

AMiriU-R
(tațaoi și rad») 
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Administr. „Gazetei Trans/

Sz. 956-1900. tlkvi.

Ărveresihirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jârâ-ibirbsâg, mint tlkonyvi hatâsâg. kozhirre teszi, 

hogy a „Furnica44 fogarasi tak. peoztâr vâgrehajtatonak Zara Samoila 
vegrehaitâst szenvedb elleni 36 kor. tbke kdvetelâs os jârulekai itânti- 
vâgrehajtâsi ugyâben a sârkânyi kir. jârâsbirosâg teriileten lev6 Mundra 
kozsegâben fekvb a mundrai 101 sz. tijkvben Zara Samoila neven âllo A 
f 158, 159 hrsz. 458 kor., 701, 702 hrsz. 26 kor., 
1218, 1219 hrsz. 16 kor., 
1553 hrsz. 22 kor., 1771, 
1266, 2267 hrsz. 42 kor., 
3208 hrsz. 118 kor., 3926/2 — 3929 hrsz. 44 kor., 4129 hrsz 32 korona, 
4148/2 hrsz. 42 kor., 4501 — 4503 hrsz, 56 kor., 4632 — 4634 hrsz. 82 
kor., 4672 hrsz. 56 kor., 5833, 5834 hrsz. 6 kor., 6555 hrsz. 66 kor., 6568 
hrsz. 8 kor., 8456 hrsz. 4 kor., 9033,9024 hrsz. 12 kor., 1189 hr. 24 kor., 
1961 hrsz. 110 kor, 5513 hrsz. 4 kor., 6126/8 hrsz. 82 kor.. 8655 hrsz. 
28 koronâbau az arverest azennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elren- 
deltetik ea ho^y a fennebb megjsldlt ingatlauok 1900 evi julillS ho 10 fk 
napjan deleiott 9 orakor Mundra kozaegben megtartando nyilvânos ârve- 
resen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/fl-ât 
kdszpdnzben, vagy az 1881 dvi LX. t. cz. 42. §-ban jeîzett ârfolyam mal 
szâmitott es az 1881. evi november hd l-6n 3333. sz. alatt keif L az- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt dvadekkepes ertekpapirban 
a kikuldctt kezdhez ieteuni, avagy az 1881: LX. 
drtelmeben a bânatpenznek a birdsâgnâl eldleges 
ictt szabays/eru elismervduvt ătszolgâltatni.

Fogaras, 1900. dvj Februâr hd 20 ân. 
â kir. jbirosăg mint telekonyvi hatosâg.

842 hrsz. 20 korona, 
1548 hrsz 30 kor., 1552, 

70 kor., 2258,; 2259 hrsz. 90 kor.
1545 hrsz. 36 kor., 
1772 hrsz.
2443 hrsz. 16 kor., 2788 hrsz 42 kor., 3207 J

992.
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CSÂSZĂR, 
kir. albiro.

Prafurile-Seidlitz aie iui Moll I
VerStabSSe numai, deew. Aă.enre eutitl este j»rove«Șută eu marea de 

aperare a lui A. Moi! și eu sultserierea sa.
A Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
A mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificaliile se vor urmări pe cale judecătorescă.

X
/-.A

a
w

Fr^nzbrannjlwem și sas*®'a lui MblL
Wd'F'ts îhî 3M si «"a ă decă flecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu nuifflcig, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor grmărl de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.
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Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este proveițută cu marca 
de apărare A. Moli. 

Triitiiteren jirijaelpala prin
Faa’iifigwistul A. 19IOSLJL, 

c. și r, furnisor al curții imperiale Vieiia, Tuciilauhen 9 
Comande din provincia se efectueză {lilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Herd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*

Plssam si sosirea imurilor Io stal rag. ou. h Bras ol.
WalaMl «Buca fi. Hffaiii st. ss.

Plecarea trenurilor din Brașov
Delii Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2‘45m.p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sâra.
IV. Tr. aco. la ora 10-26 min. sâra. (Arad)

Dela Brașov Ia BucurescI:
I. Trenul de persons la 6ra 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5-14 m. dim. (dela Arad).

Delii Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 

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

IL Trenul mixt la 6ra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3-15 m. p. m. 

(are legătură cu linia Tușnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zârnesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 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 ora 5-7 ta-, dim.. 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

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

Dela Buciiresci la Brașov:
L Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la dra 2-18 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. sâra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m.. 

(din 1 Iulie, Joia și în t6te sărbătorile).
Dela Kezdi-Oș'irheiu la Brașov:

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

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

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

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

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

II. Trenul mixt la ora 1'12 miD. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 8'18 min. sâra.

Dela Ciuc-Ghiaies Ia Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6-48 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10-04 min. sâra.

(din Palanca dela Iul. 1 — 16 Sept în tdts1 
sărbătorile).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


