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Acțiunea contra Chinei.
Tragica întorsătură, ceauluat’o 

evenimentele în China, au împins 
de-o dată cestiunea chinesă pe o 
pantă din cele mai periculose pen
tru pacea lumii.

Sensațiune estra-ordinară a pro
dus în tdtă Europa discursul, ce l’a 
ținut împăratul Wilhelm la Wilhelms- 
hafen, Marția trecută, cu ocasiunea 
inspectării corpului de espedițiune 
german, ce a plecat deja în China. 
Acest discurs conține o adevărată 
declarare de răsboiu pentru „pedep
sirea esemplară și răsbunarea“ cri
mei îngrozitâre. ce au comis’o Chi- 
nesii față cu representantul Germa
niei. Deja prin cuvintele întroducă- 
tore împăratul german a marcat pe- 
riculosa situațiune Țicând, că în mij
locul păcii adânci s’a aruncat făclia 
răsboiului.

Ceea-ce se petrece în Peking e 
de nedescris. Deja circulă soirea, că 
toți Europenii din capitala chinesă 
au fost uciși și că capetele lor au 
fost trase în țepă și ridicate pe zi
durile orașului. Scirea pote să fîâ 
esagerată, dăr nimic nu pote fi adus 
ca argument în contra ei. Din contră 
tote raporturile ce sosesc din Shan
ghai descriu în colorile cele mai 
triste starea desperată a supușilor 
străini din Peking.

Intunec6.se de tot sunt datele, 
său mai bine Țis faimele asupra 
celor ce se petrec între Chines! 
înși-șl. De-oparte se susține, că gu
vernul chines a fost răsturnat, că 
împăratul și împărătăsa regentă sunt 
prisonierii revoluționarilor în capul 
cărora stă prințul Tuan. De altă 
parte se afirmă, că împărătâsa vă
duvă a dat nisce edicte, în cari de
clară, că nu e cu putință împăcarea 
cu creștinii din causa turburării po
porului și că, deci, trebue să fiă 
sprijiniți Boxerii. lacăt pentru am
basadele străine împărătesa promite, 
că le va^scuti.

Cum le-a^soiitit-, s’g. ve'cjut ,din 
tragicul sfirșit al ambasadorului ger

man, care s’a pregătit, cum se vede, 
și celorlalți colegi ai săi, despre cari 
nu s’a aucjit, decât că au fost îm
presurați cu toții în clădirea amba
sadei englese.

Ce s’a făptuit în Peking, nu se 
mai pote răsface. Grava și critica 
întrebare este însă, ce va urma acum ? 
împăratul Wilhelm a spus’o: esem- 
plara pedepsire și răsbunare!

Astfel împăratul german s’a pus 
în fruntea acțiunei de răsboiu cu 
acăstă țîntă. Wilhelm al II-lea a 
vorbit de revanșă accentuâud tot-o- 
dată solidaritatea, ce lâgă tote pu
terile civilisate față cu cruzimile ne 
mai pomenite ale Chinesilor. Der 
este încă un pas mare pănă la ci
mentarea de fapt și în mod durabil 
a acestei solidarități, care de altfel 
apare forte firescă.

Optimiștii și pesimiștii sunt 
ărăși la largul lor. Unii cred tare 
în viitărea acțiune comună a sta
telor europene și în concursul Sta- 
telor-Unite și al Japoniei. Ceilalți 
sunt plini de îndoell și de îngrijiri 
asupra efectelor acțiunei puterilor și 
al complicațiunilor, ce le pote pro
duce. Și unii și alții au argumente 
mai mult său mai puțin basate.

Cum-că esistă momente, cari 
pot nasce îndoell în cooperațiunea 
unanimă a puterilor, putem vedâ și 
din decla.rațiunile miuistrului de es- 
terne frances. împăratul german a 
declarat starea de răsboifi. O Ți rnai 
târqiu ministrul de esterne trances 
Delcassă declară în cameră, că 
Francia n’are nici cea mai mică do
rință de a purta răsboiu în contra 
Chinei, der își va face datoria în 
apărarea supușilor săi.

încă nu se scie, ce atitudine va 
lua Anglia și Rusia de aci încolo. 
Der s’a dat pe față, că Anglia păr- 
tinesce ideia de a însărcina pe Ja
ponia să vină în ajutor cu oștirea 
ei pentru a sufoca răscola chinesă, 
pentru a paraiisa astfel o desfășurare 
mai mare a forțelor militare rusesc!.

Nenumărate interese politice, dâr 
mai cu sămă și economice se vor 
ciocni și neîncrederea dintre puteri nu 
va dispară așa ușor nici în fața peri- 
eulului comun.

Calea cea mai drâptă este con
lucrarea solidară a puterilor. Ușor 
pot însă să devieze lucrurile de pe 
acâstă cale și atunci e pericul, ca 
să se împlinăscă profeția acelora, 
cari au (ți3, că îQ anul acesta se vor 
nasce încă mar! conflicte sângerăse 
între puteri.

Idealul „națiunei".
In Timișora s’a deschis alaltăerl con

gresul reguicolar al profesorilor unguri 
dela școlele medii, prin discursul președin
telui Bedthy Zsolt. Vorba fiind de o insti
tuția ou totul străină de noi și de nisuințole 
ndstre culturale, n’aro avă de oe să ne pierdem 
timpul cu aprețiarea celor ce s'au petrecut 
în prima ședință de deschidere a congre
sului dascălilor unguri. Nu putem însă trece 
cu vederea cele ce le-a accentuat vorbi- 
torul-i^rședin’&e' în discursul seu de des
chidere privitor la misiunea culture! ma

ghiare și la idealul maghiar prin aoăsta 
cultură.

înainte de tote trebue se constatăm, 
că Beăthy a pus limba și literatura ma
ghiară ca oondițiă neînlăturabilă a fericirei 
„statului maghiar unitar" și a vorbit despre 
oelelalte limbi și culturi nemaghiare numai 
oa despre un bagaj cu conținut ostil ni- 
suințelor maghiare, ddr vrednio bietul de 
„contopire" în limba și cultura maghiară. 
El a proolamat ex catedra, așa (fioend, con
topirea și maghiarisarea, punendu-le pe 
aoestea drept devisele cele mai importante 
pentru dăsoălimea „patriotică".

A cjis Beothy, că pentru desvoltarea 
interioră a vieții naționale maghiare este 
de o estremă importanță „lărgirea cercului 
națiunii politice asupra poporului și asupra 
milidnelor popdrelor de origine și limbă străină*1. 
Dăr are o reservă: „Cu oât mai grabnică 
și general este amalgamisarea, cu atât e 
mai la loc prevederea, nu cumva în spi
ritul națiunei (maghiare) să se facă o stră- 
formare, care să-l scotă din însușirile lui, 
ori să le slăbdscă pe acestea". Adecă con
topirea rasselor nemaghiare să se facă așa, 
încât să nu amenințe spiritul genuin ma
ghiar.

„Nu i destul", 4’se mai departe, „să 
învățăm bine unguresce pe elevii noștri; 
nu-i destul să-i învățăm acâstă limbă pe 
străini: dăr trebue să-i facem părtași spi
ritului național, oare a făcut minunea, că 
esistă încă patria ndstră....“ Cu alte ouvinte, 
dascălii unguri să nu Introducă pe elevi 
numai în tainele limbei unguresol, ci să-i 
maghiariseze în spirit, să-i facă „naționaliști 
maghiari" din crescet păn&’n tălpi. Păoat 
oă n’a spus Beothy și cum trebue să porte 
cei maghiarisațl pintenii și oalpaoul.

Acesta ar fi așa-ddr idealul maghiar!
Munoa acăsta maghiarisătore, recundsoe 

însu-șl Beothy, este o grea problemă, oăcl, 
cjice el, „nici spiritul literaturei ndstre 
poetice de adl nu o sprijinesoe în deajuns, 
nici studiile nostre literare nu dau îndemn 
și ajutor. Ddr încă a îndrăgi idealul na 
țional! Cu drept se impune aid întrebarea, 
că nisuind spre el (spre ideal) nu ajungem 
în conflict cu datorința școlei de a căuta și a 
propaga adevărul?*1...

Vecjl asta-i asta ! Aiol șl-a dat în peteo 
și Beothy. Și dăcă ni-e permis a faoe și 
noi o întrebare ? — Crede el și cu toți 
ejusdem farinae, că șoviniștii maghiarisătorl 
și impilătorl de „limbi străine" pot să-și 
realiseze prin șcdlă idealul lor, fără a veni 
în cel mai puternic oonflict cu adevărul? 
Și adevărul este: să nu faol altuia, ce nu-țl 
place ție. Și tot adevărul este: să nu aten
tezi la limba, la cultura, la datinele și obi
ceiurile, în sfîrșit la viața națională a al 
tora, că de vei faee-o, nu pecetea adevă
rului, ci semnul rușinos al minciunef, al 
despotismului și tirăniei îl vei purta vecinie 
pe a ta frunte!

Ddr să-l lăsăm pe Befithy să se mân- 
găe și făldscă cu declarația seoretarului de 
stat Zsilinszhy, care, trimis fiind de stă
pânul său Wlassic3 să-l represents la con
gresul din Timișora, a qis într’un moment 
de nefericită inspirația ,șovinistă, că nimic 
nu vrd să schimbe în tălmăcirea sentimentelor 
lui Beothy.

& Ținem însă totuși a înregistra consta
tările unei foi ungurescl, cure apreciând 
discursul din Timișora esolamă: „Ddr fiă, 
că șcdla a făcut mai mult, a maghiarisat și 
a instruat și s’a silit a maimuța 'pe Germani 
și în aoeea, ce este bine, că adecă „schul- 

meister“-ii au pus basele unității și mă- 
rirei Germaniei. Nu vrem să rupem nici o 
frundă de laur din ounnna profesorilor și 
învățătorilor maghiari, însă trebue să re- 
cundscem adevărul, că stăm încă fărte de
parte de realisarea idealului maghiar. Căușele 
sunt cu totul altele, pe cari nu le putem 
ceti în vorbirea lui Beothy. Vedem, că 
școla n’a putut împiedeoa ruinul economic; 
spiritul cosmopolit a desbrăcat literatura ma
ghiară de originalitatea ei națională și a 
înlocuit obiceiurile maghiare ou altele mo
derne. Ce devastare au săvîrșit în mora
vurile publioe și în patriotism ohiar și nu
mai oorupțiunile eleotorale .. . Libertatea, 
care șî-a purtat pe aiol stindardele ei sân- 
gerose, a dispărut și s’a prefăcut în lealitate 
cerșitdre de grațiă..."

Vor 4’o0 totuși șoviniștii: maghiari
zarea este idealul nostru și în maghiarisare 
vom căuta și pe viitor adevărul! De fapt 
îl și caută, — dovadă discursul dela Ti- 
mișdra.

Din Bucovina.
La 1 Iulie n. c. a apărut noul diar 

guvernamental „Timpul". Noi nu l’am pri
mit,'dăr dtă ce ni-se serie despre impresiunea, 
ce a făcut’o între Românii din Cernăuți:

„Apariția primului număr al reptilei 
„Timpul" a stârnit numai indignare în so
cietatea Cernăuțenă. Eurișându-se noul făt 
al lui Bourguignon în edificiul „Societății 
pentru cultura și literatura poporului ro
mân din Bucovina", s’a decis în ședința de 
Duminecă 1 Iulie st. n. „îndepărtarea măs- 
găliturei infecte" din localitățile sooietății. 
Pe oând cei mai mulțl refusă abonarea, 
singuratice esemplare se cumpără numai 
din curiositate. Pentru a-șl câștiga ade
renți și abonențl „geșeftarii" au înșirat 
între colaboratori multe persdne, oarl vor 
desminți încurend incalificabilul abns".

Un jiar, ce se proclamă sentinelă a 
vaejei guvernului, a produs numai un sen
timent de disgust în păturile române din 
Bucovina. Nimeni nu pote posede dre-care 
afecțiune pentru „Timpul" poreolit „diarul 
jandarmilor și al detectivilor.

Se aștdptă dela baronul CbMstoîfm 
Hormuzachi editarea (Țarului independent 
anunțat deja de două luni. Acest valoros 
publicist portă dela apunereâ ‘„’Pariez" o 
luptă înverșunată cu oportuniștii și are de 
gând să redigeze o fdiă săptămânală pen
tru a combate încercările, ce se furișdză 
prin diarul guvernamental „Timpul".

„In Cernăuți s’a mai ținut o adunare 
a bărbaților naționaliști, învitâudu-se I)r. 
G. Popoviciă și lancu cav. de Flondor de a 
reedita „Patria". In orl-oe cas prin o presă 
necoruptâ și adevărat națională se pdte 
menține spiritul bun, ce s’a manifestat de 
un timp înedee în Bucovina".

împăratul german în contra Chinei. 
Declararea de resboiu a împăratului 

Wilhelm.

Sângele ambasadorului german 
versat pe stradele din Peking cere 
resbunare și omorul comis în mod 
atât de barbar a făcut ca Europa în- 
tregă se privâscă spre Germania și 
se aștepte cuvântul ei. Acest cuvânt 
a și urmat. El fu rostit de chiar îm
păratul Wilhelm, și cuvântul lui nu 
este mai puțin, decât o declarare de 
resboiu, âr pressa germană îi secun- 
deză puternic, scriind într’un ton cum 
n’a mai scris decât inaiute cu 30 
de ani, în ajunul isbucpirei răsboiu
lui franco-teutonic.

Intunec6.se
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In soirile ultime de eri am ară
tat pe scurt cuprinsul puternicului 
cu vent al împăratului Germaniei 
adresat trapelor în Wilhelmshafen, 
gata de plecare în China. Acjl îl re
dăm în totă estensiunea, precum și 
soirile mai noue despre atitudinea pu
terilor și despre ultimele evenimente 
marî, ce s’au petrecut acestea
în imperiul chines.

Discursul împăratului Wilhelm.
„In mijlocul oelei mai depline păci, 

însă pentru mine, durere, nu ne-așteptat, 
s’a arunoat tăoiunele arflător al răsboiului. 
0 faptă criminală de-o cutezanță ne mai 
pomenită, a cărei crudelitate deșteptă în
fiorare, s’a săvârșit asupra representantu- 
lui meu de o fidelitate probată și l’a răpit 
cu sine. Și viața representanților altor pu
teri este în perioul și aceeași sorte o 
împărtășeso și acei camerafll, oarl au fost 
trimiși spre apărarea lor. P6te că pănă 
aoum și-au primit lovitura de morte. Stin
dardul german a fost vătămat, imperiul ger
man a fost infamat. Acesta pretinde pe- 
depsă esemplară și strigă resbunare 
C’o celeritate înspăimentătâre raporturile 
s’au întors forte serios și de când v’am 
chemat pe voi la arme, seriositatea lor s’a 
mărit. Ceea-ce am sperat, să realisez cu 
ajutorul infanteriei marine : afli stă înaintea 
mea ca o grea problemă, care nu pdte fi re- 
solvată, decât prin trupele unite ale tuturor 
statelor civilisate. Comandantul flotei m’a ru
gat deja afli, să-mi trag sâma cu trimite
rea unei divizii întregi. Vă veți măsura e’un 
inimio, care se luptă tot cu același dispreț al 
morții ca și voi. In șcâla ofițerilor euro
peni Chinesii au învățat cum să tracteze 
cu armele europene. Dâr pentru aceea 
acolo, unde marinarii mei, cameraflii voș
tri, s’au luptat cu ei, s’au purtat vrednic 
de vechiul renume belio al Germanilor, 9’au 
apărat cu gloriă și viotorios și-au resolvat 
problemele.

„Și acum vă trimit, ca să răsbunaft vă
tămarea și nu voiu ave linisce pănă când 
stindardele germane, în unire cu stindar
dele celorlalte puteri, nu vor fâlfăi gloriose 
de-asupra colorilor Chinese; nu tină 
voiu liniști pănă când aceste stindarde, 
arborate pe zidurile Pekingului, nu vor 
dicta pacea Cliinesilor. Fiți în raporturi 
de bună cameraderiă ou tbte trupele, ce 
veți întâlni: cu Rușii, Englesii, Francezii și 
cu ceilalți. Toți se luptă pentru o oausă 
oomună: civilisațiunea. Și trebue să ne 
gândim la lucruri și mai mărețe: la religia 
nbstră, la apărarea fraților noștri depărtați, 
din cari o parte au murit mbrte de mar
tiri pentru Mântuitorul. Gândiți-vă la cinstea 
armelor "nostre, gândiți-vă la aceia, oarl 
s’au luptat înainte de voi. Și, plecând la 
luptă, puneți-ve la inimă flicerea din Bran
denburg :

„Increde-te în Dumnedeu,
Și apără-te vitejesce ; 
Acâstă duplă lozincă 
Se te conducă 
Cel ce încreflendu-se 
In Dumnedeu cuteză, 
Și din lumea acesta 
Om nu te va goni.

„Stâgurile, oe fâlfăe de-asupra vostră, 
întră acum pentru întâiașl-dată în foo. Cu
rate, fără pată,' nemurâărite voesc se le rea
duceți] Gratitudinea și interesul meu, ru
găciunea și îngrijirea mea vă urmâză 
pretutindeni, ea nu vă va părăsi, și în gân
dul meu voii! fi pururea ou voi44.

In decursul vorbirii împăratul a fost 
forte agitat, ba tremura chiar vorbind des
pre uciderea ambasadorului german. Impă- 
rătâsa, care încă era de față, a plâns vă- 
flend, la plecarea soldaților, cum îșl iau 
rămas bun dela femei și copii.

Situația în Peking.

Cu data de 1 jlulie se vestise, că tru
pele europene ar fi intrat în Peking, du- 
pă-ce au bătut pe Boxeri și trupele unite 
chinese. Soirea acâsta nu se confirmă. Din- 
potrivă seoretarul parlamentar engles Brod- 
riclc a cetit în ședința de alaltăerl a ca
merei comunelor din Londra o depeșă a ad- 
miralului Bruce, datată în 30 Iunie, în care 
flice, că dela consulul german din Taku a 
auflit, că Europenii sunt și mai mult strimtorațl 

în Pelting. Puterile au la disposițiă afli îQ 
China 13,000 de soldați, însă înaintarea lor 
pănă acum a fost imposibilă.

Ambasadorul chines din Berlin a pri
mit scirl, după cari în Pelting domnesce cea 
mai mare anarchiă. Nu se pote soi, unde 
se află împărătâsa și Ciung-li-jamen. Am
basadorul orede, eă principele Tuan a 
usurpat tronul chines, cu atât mai vîrtos, că 
el are pretențiunl legitime la tron.

In ședința consiliului de miniștri fran- 
ces, ministru de esterne Delcassă a comu
nicat o telegramă a consulului franoes din 
Shanghai, în care oonsulul anunță, oă prin
cipele Tuan și generalul Kangsi au usurpat 
puterea, au împresurat ou trupe chinese 
palatul împărăteso și au dat ordine vice
regilor să încăpă ostilitățile cu străinii.

Uciderea altor doi ambasadori.

După soiri sosite din Shanghai, încă 
doi ambasadori din Pelting au fost uciși în 
fliua, când br. Ketteler fu măcelărit. Nu 
se cunosce însă numele acestora. Tot atunol 
a fost incendiat spitalul unei misiuni. Mi
sionarii s’au refugiat, însă creștinii au fost 
omorîți.

O altă telegramă din Shanghai spune: 
Principele Tuan a prins și a decapitat pe 
toți acei soldați europeni, cari apărau amba
sadele.

Atitudinea puterilor.

In ședința dela 3 Iulie a camerei fran- 
oese, ministru de esterne Delcassă a declarat, 
că nu este în interesul Franciei de a-se 
dori o schimbare teritorială în China și 
Francia nare plăcere a declara răsboiu Chinei] 
ea însă îșl va face datoria de a apăra pe 
supușii săi și de a-se îngriji de siguranța 
lor. Francia vră să se susțină status quo în 
China, ea nu are niol un cuget reservat.

In Anglia disoursul împăratului Wil
helm a deșteptat 6re-carl îngrijiri față ou 
pregătirile Germaniei. „Daily Telegraph* 
flice, că în aotualele împrejurări o ‘singură 
putere este, care pote să ajute ceva: pu
terea acăsta este Japonia. Anglia ar fi aple- 
oată numai deoât a provedâ pe Japonia cu 
mandat pentru intervențiune.

In Rusia sunt alte păreri. Gazeta 
semioficiosă „Rosija* sorie, oă s’au svânturat 
tbte speranțele de a readuoe la minte pe 
guvernul chines. Europa trebue să mergă 
acum direct în China. „Novosti* scrie ase
menea, flicend, oă puterile trebue să declare 
răsboiîi Chinei.

Părerea cercurilor diplomatice din Viena 
este, că puterile trebue să se hotărâsoă 
odată la ceva. Apelul Germaniei p6te fi 
mai ou resultat, decât bună-dră al Rusiei, 
la care s’ar opune desigur Anglia. Politica 
practică pretinde însă, ca puterile se țină 
la ficțiunea, oă conexiunile ou ourtea din 
Peking nu sunt turburate. Deși străinii din 
Peking au fost vătămațl, totuși pziterile nu 
vor declara răsboiîi formal Chinei. Pentru 
restabilirea ordinei însă, puterile vor fi silite 
a trece mult peste status quo. In China este 
tocmai acum în pregătire o acțiune cu pers
pective uriașe și e de prevăflut, oă îndată-ce 
se vor fi luat primele măsuri militare pentru 
apărarea străinilor, întrăga lume civilizată va 
debarca pe țărmurii Chinei.

*

Vedem așa-d£r, că se realisâză 
și aici vorba vechia străbună: câte 
capete atâtea păreri. Pe hârtiă ar merge 
cu toții una, în faptă însă trag unii 
într’o parte, alții într’altă parte, căci 
rivalitățile sunt marî.

SCHULE Dl LEI.I
— 22 Iunie v.

Jubileul semicentenar al giînna- 
siului român din Brașov. Comitetul aran- 
giator al serbărilor jubilare atrage atențiu
nea publicului și pe acestă cale, oă intra
rea la festivitatea școlară de Joi (29 lume v.) 
se va face numai cu bilete numerotate și 
că prenotările pentru bilete se fac pănă 
Duminecă inclusiv (țilnic dela 11—12 6re 
a. m. în cancelaria profes. din edificiul gim- 
nasial. Cu cât oine-va se va anunța mai de 

cu vreme, ou atât va pută fi mai sigur de 
bilet. — Avis publicului nostru 1

Ministrul de comerciti în Brașov. 
Ministrul unguresc de comeroifi și indus- 
triă Hegediis. a sosit eri după amâfll cu 
trenul din Treiscaune la Brașov. La gară 
l’a salutat d-1 fișpan Maurer. Ministrul era 
însoțit de soția și de fiica sa. Au fost de 
față la primire și d-1 vioe-șpan, primarul, 
șefii dela tribunale, dela finanțe, poștă eto. 
După-ce a desoins în locuința fișpanului, 
ministrul a primit deputațiunile, conform 
programului oficial stabilit mai dinainte, 
între cari a fost și deputăția biserioei și 
a soblelor române gr. or. din Brașov, con
dusă de d-1 protopop Voina. După aceea 
ministrul a visitat esposiția industrială, față 
ou care a avut numai cuvinte de laudă și 
mulțumire. Dela esposițiă a mers să visi- 
teze diferite stabilimente. La banchetul, ce 
s’a aranjat asâră, de funcționarii comitatu
lui, la Redută, în onorea ministrului Hege- 
diis, acesta răspunflend la urările, ce i-s’au 
făcut, accentua între altele, că a văflut la 
esposițiă representate tote trei naționali
tățile pe terenul muncei industriale și că 
densul privesce pe Maghiari, Români și 
Sași ca pe fiii unui tată, cari se bucură de 
un tratament egal (?!) și cari trebue să se 
unâsoă în munca pentru înaintarea pe te
renul comercial, industrial etc. — Turneul 
ministrului nu dovedesce nicidecum pre
tinsa egală tratare, căci el s’a interesat es- 
clusiv de ținuturile maghiare și săouesol și 
numai la o deosebită invitare a camerei 
industriale de aici a venit să petrâcă câte
va ore și în Brașov. — Afli diminâță mi
nistrul cu familia sa a făout o escursiune 
la Sinaia, ou trenul.

Misionari unguri. O ciudată in- 
formațiune — flice „Apăr. Națion.“ — a fost 
adusă alaltăerl de unele diare, că trei că
lugări minorițl unguri au să vină, ori că 
au venit deja în județele Moldovei să in- 
speoteze și să organiseze pe Românii cato
lici dela sate. Cerem să se desmintă ase
menea soire, ori să ni se spună, după ce 
drept se primeso asemenea inspecțiunl un- 
gurescl în satele române, când avem în 
România episcopat și arohiepiscopat cato
lic ? Ce ar flioe Ungurii, întrâbă numita 
fbiă, când un jurnal al lor ar da informa- 
țiunea, că o misiune de trei Români orto- 
doxl au fost trimiși să cutriere satele din 
Ungaria și să le organiseze?

0 statuetă vecliiă. D-1 Dr. At. M. 
Marienescu a trimis oomitetului central al 
Asociațiunei copia în ghips, lucrată de sti
pendiatul Asociațiunii Al. Liuba, a unei 
valorbse statuete găsită la Berzovia, în Bă
nat, și representând o hermafrodită dăn- 
țuitdre. Statueta se păstrâză pentru museul 
istoric al Asociațiunei.

Avis. Domnii membri ai comitetului 
Românilor din Munți pentru arangiarea 
festivităților cu ocasiunea adunării gene
rale a „Societății pentru fond de teatru 
român14 în Abrud se binevoiasoă a-se pre- 
senta la ședința plenară, ce se va ține 
Luni, în 9 Iulie st. n. a. o. la orele 4 p. m. 
în localul „Aurăriei44, fiă-care secțiune îșl 
va presenta raportul. Abrud, în 2 Iulie 
1900. — Petru Popovicl, președinte; Dr. 
Bordia, secretar.

Nou inginer român. Ni-se oomunică, 
că d-1 Stan Vidrighin de nascere din Răși
nar a făout la politechnioul din Budapesta 
rigorosul ultim ou succes strălucit, luând 
diploma de inginer. Despre noul inginer 
ni-se scrie, oă în decursul studiului s’a do
vedit oa un tînăr forte harnic și conscien- 
țios și lasă a-se spera, că densul și în viața 
practică va merge pe aceeași cale.

Dascăli ruși la Paris. In ourend 
vor sosi la Paris vre-o 1000 de institutori 
ruși, pe cari îi trimite guvernul din Peters
burg spre a visita esposiția. Ei vin diu di
ferite ținuturi ale Rusiei și ale Asiei ru- 
sesol. 200 călătoresc pe cheltuâla guvernu
lui, ceilalți pe a lor său a unor generoși 
binefăoătorl. Institutorii vor fi găzduițl în 
școlele normale din Sâvres, St. Cloud și 
Paris, puse la disposițiă lor. Președintele 
secției pedagogice ruse, d-1 Kovalevsky, a 

fost însărcinat să organiseze programul es- 
oursiunei lor.

Decorarea Sarei Bernhardt. D-na 
Sarah Bernhardt va fi decorată cu orucea 
legiunei de onore la 14 Iulie st. nou. Acest 
fapt va stîrni multe discuții, oerte și oon- 
vorbirl pasionate. Totul se va sfîrși prin- 
tr’un banchet. D-1 Leygues, ministrul in- 
strucțiunei publice se va conforma usagiilor 
stabilite, și va deoora însu-șl, în timpul 
unei representații, pe marea tragediană. 
Parisienii vor asista la un spectacol destul 
de amusant: Un ministru al Republicei pu
nând panglica de onbre la pieptul regelui 
Romei (rolul, pe oare îl jocă actualmente 
Sarah-Bernhardt în l’Aiglon, noua piesă a 
lui Rostand). Grenadierul Flambeau (un alt 
personagiu prinoipal din piesă) va presenta 
armele, în timp ce Sarah Bernhardt va 
lua o atitudine istorică, pentru a fi foto- 
grafată. Totă lumea, de altfel, va saluta 
acestă recompensă ca un omagiu adus unei 
frumbse și lungi oariere artistice.

Statua lui Washington. Alaltăerl 
diminâță s’a făcut inaugurarea statuei- lui 
Washington oferită de domnele americane 
și ridicată pe piața „lena44. Ministrul Sta- 
telor-Unite la Paris și Delcassâ au rostit 
discursuri, făcând elogiu lui Washington și 
stăruind aeupra amiciției nestrămutate din
tre Francia și Statele-Unite.

Desființarea deportărei în Siberia. 
Un ucaz împărătesc desființâză în parte 
deportarea în Siberia.

La Paris pe bicicletă. D-1 Alois 
Puoher din BucurescI ne rogă să facem 
cunosout bicioliștilor din Transilvania, că 
d-sa în parcursul său Bucuresol-Paris pe 
bicicletă va sosi la Brașov, în Derate (Be- 
reriă) Duminecă în 2b Iunie st. v. între 4 
și 5 ore d. a.

Concert. Duminecă, în 8 Iulie va 
cânta în grădina dela „Pomul verde44 mu
șina orășenâscă.

Soiri mărunte din România. — 
D-nul Ion Lahovary, ministrul afaoerilor 
străine, a însăroinat pe d-1 Beldiman, mi
nistrul român la Berlin, să presinte guver
nului imperial german condolențele guver
nului român ou ooasiunea asasinării minis
trului Germaniei la Peking.

— In cursul săptmămânei viitbre se 
va promulga regulamentul de aplicare a 
nouei legi a învețămentului secundar și 
superior.

— Anul întâii! al Școlei de răsboiîi 
a plecat la Teoucia în fliua de 21 c. sub 
conducerea d-lui maior M. Niculescu pentru 
esecutarea lucrărilor de recunosoerl mi
litare.

— Tribunalele și Curț’le din totă țâra, 
întră în vacanță de dbuă luni, în fliua de 
1 Iulie st. v.

— Din causa epidemiilor cari bântue 
în Ploeștl și conform avisului consiliului 
sanitar, în acest oraș nu se ya^ face anul 
aoesta împărțire de premii la elevlț>pentru 
a se evita aglomerațiunile.

— Timpul din întrâga țâră a de
venit peste măsură de călduros. In Mol
dova mai ales, căldura s’a ridicat la 32 
grade.

— La școlile normale (preparandiile) 
de învățătore, ou începerea noului an șco
lar se vor preda cunoscințe practice de 
agricultură, horticultura, albinărit și de gos
podărie rurală; în speoial la secția normală 
a asilului „Elena Dbmna14, ale oărei eleve 
ou începere dela Septeuivre vor ave uni
forme naționale după modelul costumelor 
țărănescl.

— Intre flilele de 23 și 27 Iunie se 
vor ține examenele practice la șeâla de 
arte și meserii din BucurescI. Esposițiă 
de acolo va fi deschisă în flilele de 28 și 
29 Iunie.

— Direoția oăilor ferate face cunos
cut, că pănă la finea lui Iulie nu va pută 
transporta la Rotterdam pe emigranții evrei, 
cărora li-s’au dat bilete gratis, fiind-că va
porul „Constanța14 se găsesoe laKordiv. De- 
brece vaporul „Constanța14 nu este amena
jat ou confortul neoesar transportului de 
pasageri, fie-care emigrant va îngriji să-și 
aibă provisiunl pentru drum.

— După o statistică oficială numărul 
Evreilor, cari au emigrat în străinătate în 
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ultimul an se ridică la oifra de 5786. In 
ceea-ce privesoe pe Evreii cari au emigrat 
din Moldova în alte părți ale țărei, numă
rul lor e de aprâpe 500.

— Un tînăr, al cărui nume nu voesce 
să-l spue nimeni, s’a sinucis la otelul Con
tinental, trăgându-șl un glonț de revolver. 
Acest tinăr este fiiul unui milionar din 
Belgia. In timpul din urmă avea relații cu 
Mița biciclista, cu oare a oheltuit o sumă 
însemnată de bani și pentru-că Mița l’a în
șelat ou altul, Belgianul s’a sinucis.

— In Galați s’a constituit un grup de 
50 familii israelite, compus din foști oo- 
mercianțl, comptabill, studențî și meseriași, 
spre a emigra în Canada. Fie-care familie 
dispune dela 500 lei în sus.

C o bi v o c a r e.
Desp. XVI Sălăgian-Chioran al Aso- 

ciațiunii pentru literatura rom. și cultura 
poporului român, îșl va ținea adunarea ge
nerală în comuna Sig la 2 Aug. n. c. cu 
următorul:

Program. 1) Deschiderea adunării prin 
președinte; 2) Raportul act. despre activi
tatea anuală a comitetului; 3) Raportul cas- 
sarului despre starea averei desp.; 4) Esmi- 
terea comisiunilor pentru censurarea rapâr- 
telor, înscrierea membrilor noi, colectarea 
taxelor și referadele acelora; 5) Alegerea a 
doi delegați la adunarea gen. a Asociați- 
unii; 6) Propuneri diverse: 7) Cetirea even
tualelor disertațiunl înainte anunțate la pre- 
sidiu ; 8) Desemnarea locului adunării gen. 
viitore; 9) Inohiderea adunării prin preșe
dinte.

Cu destinsă onore rugăm pe On. mem
brii ai desp. și pe toți prietenii oulturei 
poporului român să ia parte la acea adu
nare.

Șimleul Silvaniei, 3 Iulie n. 1900.

Alimpiu Barboloviciu m. p.
dir, desp. XVI Asoc. etc.

Augustin Vicaș,
act.

VARIETATE.
Mag as inele cele mari de mode. 

Vioontele d’Avenel a oonsacrat într’o re
vistă franoesă un articol istoriei și func
ționarei marilor și oelebrelor magasinurl 
de mode din Paris.

Partea interesantă din acest studiu e 
constatarea surprincjâtâre, că aceste oolosale 
întreprinderi, din care niol una n’are o 
verstă mai mare de o jumătate de secol, 
și din care prinoipalele au realisat anul 
trecut 130.000.000 și 150.000.000 de afa- 
oerl, au fost fondate de âmenl, cari la de
butul lor n’aveau niol bani, niol credit. Ce 
devine în aoest cas clișeul asupra omnipo
tenței oapitalului?

Aristid Bouoioaut, fiiul unui neînsem
nat fabrioant de pălării din provincia, îm
plinise 32 de ani, oând sătul de a servi ca 
al doilea oomis într’un magasin de mode 
stil veohiQ, se asooiâ ou negustor de mă
runțișuri, oare ținea la estremitatea strădei 
Bao o prăvălioră ou firma Bon-Marchâ. 
Prăvălia asta avea mai ales modesta olien- 
telă a târgului stabilit în partea looului, 
public de mahala, magasin depărtat de tdte 
eartierile avute.

Pentru a lupta oontra tuturor acestor 
neajunsuri, Bonoicaut n’avea decât un mio 
stoc de idei, de formule comerciale nouă. 
Una din aoestea consista a suprima toc- 
mâla dintre vencjător și olient, punând pre
țul fiă-oărui obiect pe însu-șl obiectul. Era 
.ceva praotio, dâr nu absolut nou, precum 
nu era nou niol principiul de a vinde nu
mai și numai cu bani peșin. jCeea-oe cons
tituia o inovațiune fără precedent, era fa
cultatea lăsată oumpărătorelor de a aduce 
îndărăt la magasin oumpărăturile verifioate 
aoasă și de a-șl lua îndată banii, dâoă 
aoestea n’ar fi pe plaoul lor, fără a da alt 
motiv.

P6te oă Bouoicaut fu tratat de nebun, 
oând propuse acâstă inovațiune patronului, 
la oare servea; pote oă acâsta propunere 
l’o fi împedecat de a mai înainta.

Ort-oum fie, aoâ9tă idee, deși în apa
rență atât de seroâță, aduse triumful ma
rasmului Bon-Marohâ. Pricepe orl-cine ou 

câtă ușurință se ispiteau femeile să cum
pere de acolo, <jic®ndu-șl în gând, oă la 
urma urmei pot renunța la cumpărătura 
făcută și oe garanțiă de probitate găseau 
într’o oasă, oare le permitea să judeoe și 
să cumpere mărfurile ei în liniștea de aoasă.

Când desvoltarea instituțiunei sale o 
ceru Aristid Bouoicaut spori contoarele în 
fruntea cărora puse șefi, pe oât cu putință 
independenți. Ast-fel magazinul deveni un 
fel de federațiune de comeroiurl deosebite, 
puse sub ordinile sale, așa oă la mârtea 
lui și a văduvei sale, care institui moște
nitori colaboratorii bărbatalui ei, trans
formarea acestei monarohii constituționale 
în republică se făcu fără sguduire, printr’o 
înlănțuire logioă de conseoințe.

Acjl Bon-Marohâ e dirigiat de un con
siliu de administrațiune de 25 membrii, 
împiegațl, care delegă puterea esecutivă 
unui triumvirat de administratori numiți 
pe cinci ani. D. d’Avenel afirmă, că ce 15 
consilieri au o lâfă mijlooiă, de 55.000 fr. 
âr triumvirii o remunerațiune de 200.000 
fr. pe an. Ei nu stau mult în aoeste funcții. 
La oinol-cjecl dej ani toți membrii acestui 
stat major trebue să faoă loc celor tineri.

Deci. Bon-Marohâ a prosperat prin 
constituțiunea sa demooratică; dâr asta nu 
însemnâză, că numai acest sistem e bun. 
Lucrul a urmat o cale diametral opusă 
și a ajuns la același resultat. Acolo pute
rile au fost tot-dâuna conoentrate în ma
nile patronilor.

Interesantă e și istoria magazinului 
Samariteanoa, oare în doi ani ajunse din 
simplă magherniță prăvălia mare cu 40 de 
împiegațl și 840.000 fr. afaceri.

In 1895 aoelașl magazin vându măr
furi pentru 40.000.000.

Un prâ/nd chinezesc. Etă oum po- 
vestesce G. Kennan, renumitul voiajor, des
pre prânzul, la care a fost invitat de un 
Chines bogat;

„Ne așecjarăm vre-o opt inși, toți pof
tiți de Hai-lu-ko, la o masă rotundă, des
tul de josă pentru a fi comodă. După-ce 
gazda ne recomandă să fim fără genă, 
sluga aduse o buteliă mare cu un fel de 
oțet și fiă-care dintre noi turnă în oâșcalui 
puțin liouid arzător.

— Ce întrebuințare are oțetul? între- 
baiîî pe veoinul meu.

—- Chinesii înting într’ânsul tot ce 
mănâncă — răspunse densul — nu e luoru 
rău gustă.

Si fiind-că eu n’aveam nici oideiăde 
acel „tot“, despre care vorbia veoinul, m’am 
hotărît să mai aștept cu oțătul.

Aduseră după acâsta, prima mâncare. 
E greu de spus, ce era, totuși se părea, că 
e o buruiană său iârbă de mare, la gust 
amară și sărată; dâcă ea era fiârtă, sâu pră
jită nu pot spune, soiu atât, că avea un 
aspect respingător și se mânoa rece, muâtă 
în oțet.

Abia m’am putut reținâ să nu vărs 
după prima înghițitură, și mă uitai să văd, 
oe simt ceilalți meseni, și m’am liniștit, 
după-ce văcjui, oe grimase făoeau și dânșii, 
ca să nu verse.

Se aduse în curând alte mâncări, cari 
erau următorele :

1) Bucățele de carne rece, înfășurate 
într’un fel de aspică;

2) MinătărcI de o colore nâgră, și de 
un miros de ploșnițe ;

3) Salată de câpă, amesteoată ou bu- 
oățele de iârbă ;

4) Mușohiti muiat în apă sărată, la 
gust iute ;

5) Felii subțirele de un fel de cârnat, 
aceste felii erau albioiose și c’un miros, 
care fără voiă te făcea să te ții de nas;

6) Bucățele mici de ouă ferte și boite 
în fel de fel de oolorl;

7) Gâturi de omari, arse pănă la oăr- 
bune;

8) Erbă de mare cu o colâre vercjue ;
90) Nisce buoățele de iârbă, tari oa 

talpa de ghete.
N’am nici o pretențiune c’am oarac- 

terisat adevărat fiă-oare mâncare; spun nu
mai oum mi-se părea mie, mai adaug încă, 
oă mânoarea se uda cu oțet și că după 
fiă-care trebuia să beai un pahar mare de 
rachiîi de orez (maihalo).

După prima seriă de mâncări reci, 
oescele nâstre din nou fură umplute cu 
oțet și începură a aduce mâncări oalde:

1) Nisoe aluat cu carne de vițel, mă
runțel tooată și fiârtă (vorbă să fiă, că era 

de vițel); sciam bine, că carnea e de câne, 
și ou niol un preț n’am vrut să mănânc 
(chiar și cu oțet);

2) Prăjitură ou carne;
3) Un fel de pastet;
4) Găini ferte cu sos de melci. Din 

nou mi-a venit să vărs, melcii se păreau a 
fi verml; chiar după două pahară de ra
chiu de orez n’am putut înghiți niol o îm
bucătură ;

5) Un fel de slănină ;
6) Carne de purcel mic, prăjită în unt 

(oea mai bună mânoare);
7) Feliâre de carne de berbece, fripte 

la grătar (mirosiau greu);
8) Pesce prăjit cu sos de mosc;
9) Orez fiert ou oâpă și dulcâță;
10) Nisoe bucățele de un fel de lemn 

c’un sos aoru;
11) Macarone subțiri și lipioiâse;
12) Creste de ooooșl și diferite supe.
După mâncările oalde, masa pentru a 

treia <5ră s’a curățit și s’aduse desertul : 
diferite legume fierte în zahăr, fructe, ceai 
și în fine vin de Champania.

Prândnl a durat 4 câsurl. Fiă-care 
din noi a gustat, dâcă n’a mâncat din 30 
—40 feluri de mâncări, înghițiră 3 — 4 
ceșce de oțet, și băură 25—30 pahare de 
rachiu de orez și la sfîrșit se otrăviră cu 
legumele fierte în zahăr, ou 6—8 ceșcl de 
ceai și ou 4—5 pahare de vin.

Cum n’am murit după un asemenea 
prând, soie numai cel de sus 1

Dâcă fiă-care Chines prâncjesoe în așa 
mod, mă mir oum încă n’a degenerat aoâstă 
națiune 1

NECROLOG. Ana Lemeni năso. Mă- 
rincaș, soția d lui Augustin P. Lemeni, 
preot gr. or. în Măolcașul lung, a răposat 
în Domnul la 1 Iulie n. c. abia în anul al 
33-lea al vieții și al 13-lea al căsătoriei. 
Pe răposata o jălesce întristatul soț ou două 
fice și un fiiă, Nicolau Mărincaș preot ca 
tată, Carolina măr. Bologa și Veronica măr. 
Poruțiu oa surori, Mihaiii Mărinoaș funcți
onar de bancă ca frate și alte numărose 
rudenii. — Dumnedeu s’o odihnâscă în pace !

ULTIME SC1E.L
Washington, 4 Iulie. Consulul 

Stateior-Unite în Shanghai telegra- 
fâză: In 27 Iunie numai doue amba
sade erau neatinse în Peking. Împăratul 
și văduva împărătesă sunt internați în pa
lat ca prisonierî. Porțile Pekingului 
sunt închise. Puterea se află cu de- 
sevîrșire în mânile principelui Tuan 
și ale Boxerilor. Pe stradă domnesce 
anarchiă deplină.

Bruxella, 3 Iulie. Consulul bel
gian din Tien-Cin confirmă soirile 
despre arestarea împăratului și împă
rătesei. La ambasada englesă sunt 
împresurați și închiși 700 de streini.

Londra, 4 Iulie. Ambasada en
glesă a fost bombardată puternic. 
Garnisbna englesă a suferit mari 
pierderi.

Toulon, 4 Iulie. Vaporul frances 
„O'oZom&o“ a plecat în China cu 825 
soldați.

Londra, 4 Iulie. La Tien-Cin s’au 
reînceput luptele. Admiratul Seymour a 
fost grav rănit.

Din Cifu se anunță, că toți stre
inii au fost provocați se părăsescă 
Tien-Cin-ul. Chinesii au săpat șanțuri 
în jurul orașului.

Berlin, 4 Iulie. Consulul german 
din Cifu telegrafeză, că corabia, pe 
care se află streinii din Tien-Cin, este 
erășl bombardată. Femeile și copiii 
au trebuit se fiă depărtați. Trupele 
Chinese au înaintat spre linia ferată. 
Podurile au fost derîmate. Mulți creștini 
din Mukden au fost uciși.

Petersburg, 4 Iulie. După soirile 
sosite la statul major rusesc, China 
dispune de o armată de 1.752,000 
Omeni. Chinesii dispun de 900,000 
pusei sistem Mauser.

Bruxella, 5 Iulie. „Indăpendance 
Beige41 anunță, că toți Europenii din 
Peking au fost UC'ȘT. Capetele lor au 
fost înfipte pe zidurile orașului.

Londra, 5 Iulie. Din 
s’anunță, că clădirea ambasadei en<p,se 
din Peking e plină de bolnavi și răniți, 
er mor ții zac cu grămada înăuntru și în 
afară de clădire.

M g i Si $ 05
Credință probată. Când Petru cel 

Mare, Țarul Rusiei, a purtat răsboih cu 
Șvedienii, ’i s’a părut de-odată suspectă cre
dința vechiului sâu secretar și a medicului 
de curte, oare numai de curând intrase în 
serviciul Țarului. Țarul îșl propuse să pună 
la probă credința celor doi bărbați. într’o 
cji, având să se întâlnâsoă ou regele Sve- 
diei, a părăsit tabăra. Secretarul și medicul 
primiră ordin, ca dimpreună ou câțl-va ser
vitori să însoțâscă pe Țar, care de aseme
nea era îmbrăcat în haine de servitor. In 
drumul lor au trebuit să rămână peste nopte 
într’o comună. Petru cel Mare a ordonat 
omenilor săi să aibă bine de grijă, de âre 
ce în comună se află trupe inimice. Cinau 
toomai, când de-odată aud nisce pocnete 
de pusei și câte-va minute după acâsta 
nisce dragonl șvedienl intrară în casă. Au 
năvălit asupra călătorilor, au apuoat pe 
secretar și l’au tîrît înaintea comandantului. 
— Unde-i Țarul? — sbierâ amenințător 
comandantul cătră bătrânul secretar. Acesta 
liniștit răspunse, că Țarul nu se află între 
călători. Un ofițer șvedian îndrepta țâva 
unui revolver spre fruntea secretarului, 
(jicend: „Spune adevărul, altcum te îm
pușc !“ Bătrânul bărbat însă sta neclintit 
pe lângă cele spuse mai înainte. — „Le
gați-1! — flise ofițerul. — Acuși vom afla 
noi și fără a spune el, că unde e Țarul. 
Aduceți numai îneoee pe al doilea de colo !“ 
După acâsta au tîrît pe medic. Acesta în
spăimântat de morte îngenunchiă, dicând 
în ton tremurător: — „Acolo... aoolostă.., 
acela cu mustața mare!u După acest inci
dent Țarul, care pănă acum ședea liniștit, 
se scolă și face semn ofițerului, care dim
preună cu omenii săi se depărtâză. Intrâgă 
acâstă scenă a fost pusă la cale de însu-șl 
Țarul ou nisce soldați de ai săi îmbrăoațl 
în uniforma Șvedienilor. Spaima medicului 
era de nedesoris, oând se descoperi adevă
rul. El îșl teme acum viața, dâr Petru cel 
Mare, care era mărinimos față de el, fără 
nici o pedâpsă, l’a dimisionat din servicih, 
âr secretarul deveni cel mai intim prietin 
al său. In nenorocire se ounosce prietinul 
adevărat.

Picnic în verf de arbori. Se vede, 
că Americanii au voit să arate, că ei și în 
Europa pot fi esoentriol nu numai în patria 
lor. Young, comisarul Californiei dela es- 
posiția din Paris, a arangiat un picnic, 
curat după gustul american, în vârf de ar
bori. Picnicul s’a ținut în Sceaux-Robinson. 
Ospeții au mers din Paris pănă la acel loc 
c’un tren separat, âr la gară îi așteptau 
mulțime de măgari, pe cari au înoălecatși 
au mers pănă la otelul „Vrai Robinson14. 
La „Vrai Robinson11 toți arbprii erau re- 
servațl ospeților și după-oe au luat deju
nul, toți domnii și damele s’au urcat cu 
scările fie-care în oâte un arbore și acolo 
mâncară și beură. După masă a urmat o 
petrecere animată (dâr unde, nu se spune), 
care a durat pănă ce a sosit trenul separat, 
care a dus pe âspețl ârăși la Paris.

Un pom în biserică. — Acâstă ve- 
deniă rară se află în biserica din Pempey 
/"Worcester). Aoolo a răsărit lângă altar 
din mormântul oavalerului E. Wylde u.r 
oastan. Wyide a fost mai mulțl ani epi- 
tropul bisericei numite, și fu înmormânta , 
pentru meritele sale, chiar în biserică, la 
anul 1620. Deja după 10 ani a răsărit din 
mormânt castanul, care fu păzit cu mare 
luare aminte, de ore-oe se susținea, că acesr. 
pom e făcător de minuni! Castanul numit 
are aouma o etate de 270 de ani și a în
florit ultima dată în anul 1849. într’o ore- 
pătură a pomului, se află icâna cavalerului 
Wylde.

La 1865 se văcju pomul a fi uscat, 
când colo dădu er muguri în anul trecut. 
Se dice, că de asupra ușei de intrare la bi
serica rom. cat. din Ischl se află un mes- 
tâcăn, înalt cam de 2 metri, crescut într’o 
orepătură a zidului, forte gros.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Sregoriu Maior.
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Dela „Tipograiia A. Mureșianu“ 
«Sin ISSa-așov, 

se pot procura urmâtorele cărți: 
Cârța de rugăcîiun? și predici.

Aughira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletbscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tbte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora“ A. Todoran 1899. Conține pes te 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora11 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onbrea Preacuratei Fecibre Maria, pen- 
tiu folosul și mângăiareasufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventărl bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loon Paviu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuventărl funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Prtpiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

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

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. El'țterlscu, 
mnoscnt atât de bine în oerourile româ
nesc! din uumSrosele sale s-.rierl atât de 
măduose, instruotive și cu at.â'a gust ce
tite. E o e.'.rte mare, de 350 p«g. Prețul 1 
ti. 50 or. (4 lei).

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfizi, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar moiern,. cuprinzând predici frumose 
pentru tbte Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

•t*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul românu de 
Titu Vziculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e îutoomită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care soie ceti, pbte să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine se se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Cursul !a bursa din Vierea.
Din 4 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.15 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr. ..... 97.55
Renta de hârtie austr.............................97.20
Renta de aur austr...........................116.—
Dosuri din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.30
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 680.— 
N apoleondorl.......................................... 19.29
Mărci imperiale.....................................118.60
Dondon vista........................................ 242.30
Paris vista................................................96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Note italiene........................................... 90.85

Cursul pieței EBrașcw.
Din 5 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.18 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’ori. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Dire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.22
Vend. 19.—
Vend. 19.26
Vend. 11.40
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.-

(5^
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Acest stabiliment este provenit cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
gini I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUHBȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚi DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICEFOI PERIODICE.
BILETE J!E VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGANTE. 
BILETE DE LG&ODNÂ ȘI DE NUNTĂ 

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWTOTijasi.9

te

Nr. 103 58 — 1900.

Pentru asigurarea lucrărilor în 
general de strade și curățirea cana- 
larilor ia cetatea și suburbiile ora
șului Brașov pe timpul din I August 
1900 pănă în 31 Iulie 1906, se va ține 
în 12 Iulie a. c. la 10 ore a. m. în 
cancelaria oficiului economic o per
tractare de ofert în scris.

Antreprenorii șe Invită cu acea 
atențiune, că petițiunile acrise, care 
au de a fi provecjute cu un timbru 
de 1 corbnă, sigilate, și cu un vadiu 
de 10°/0 din suma pretinsă pentru 
un an, se se înmanueze — cel mult 
pană în 12 Iulie a. c. la 10 6re a. m. 
amploiatului, care este împuternicit 
cu pertractarea de ofert.

Se face atent — că petiții în- 
mamiate după 6ra prescrisă (10 6re 
a, m.) nu se vor primi.

Antreprenorii pot se se anga
jeze atât pe lucrul total, cât și nu
mai pe o parte din lucrul pretins 
d. es. primirea curățirei a cetății 
seu numai a vre-unui sucurbiu d. e. 
a Brașovului-vechiu, a Scheiului seu 
a Blumănei.

După 3 ani și anume din 1 Ia
nuarie 1904 începând — are comuna 
orașului dreptul, ia cas, decă cana- 
lurile de sub pământ s’ar fi reorga- 
nisat — a nimici contractul după o 
abijicere de o jumătate de an —cu 
antreprenorul, care se ocupă cu cu
rățirea canal urilor și a stradelor.

Pe coverta ofertului are de a fi 
însemnat, că ce fel de lucru voesce 
antreprenorul de a piirni.

Suma pentru acoperirea spese- 
lor privitbre la lucrările mai sus nu
mite, are de a fi pronotată în ofert, 
atât cu cifre, cât și cu litere și au 
reflectanții se declară prin subscrie
rea proprie, că posed t6te cunoscin- 
țele condițiunilor recerute, și că se 
obligă ordinațiunilor prescrise.

Goadițiuniie mai de aprope pen
tru primirea lucrărilor de curățire 
pentru tot orașul, cât și numai pen
tru o parte — se pot vedâ pănă la 
c|iua pertractărei de ofert în decur
sul orelor de oficiu în biroul de eco
nomie al orașului, unde se pot even
tual și decopia condițiunile.

Brașov, în 26 Iunie 1900.
1008.1—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 1347-1900.

Escrîere de licitație.
Comuna Săliște (Comitatul Sibiiu) 
escrie licitație pentru darea în între
prindere a lucrărilor de regulare la par
tea aceea a riului, ce trece prin co
mună.

Licitația se va ține în 22 Iulie a. 
c. st. n. la 10 ore a. m. în cancela
ria comunală.

Licitația e verbală, să primesc 
însă până la 6ra licitații și oferte în 
scris.

Preliminariul lucrării Q 36.274 
cortine 54 filerl.

Vadiul pentru licitanți, respec
tive oferenți, se statoresce cu 5°/0 a 
sumei preliminate.

Planul, preliminariul și condi
țiunile de licitare se pot vedâ în can
celaria comunală în lirele oficirise.

Seliște, în 4 Iulie 1900.
Primăria comunală:

Jordachie Roșea Căpitan, A. Hem,
primar. notar.
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Se caută, un Silvicultor, 
posedând cunoscințo speciale, diplo
ma unei școle de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A se adresa în Bucuresci, Calea- 
Victoriei Mr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 6-10,988.

sgant a se adresa SMissea’iseE 
admiMssts’aiiMKi. pu>
blîcSrsB &8rms anunsiu mai maU 
cile se fac® scădemenij
«are cresce cu cât JubSicarea 
se face mai de muste-ori.

Adminîstr. „Gazetei Trans.u

Placam ai sosirea trenurilor ie slat tag. ung. în Brașov..
Valabil «Im fi Vlaiu st. 11. SWW.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî

ExZl.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Sou/ve/vle, în Iotă rnnimM
i

/A

INDUSTRIALE, de II0TELURÎ 
și RESTAURANTE. 

prețurI-curențȚ și diverse 
BILETE DE INRîOMENTARL 

se primesc în biuroui

i
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te
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Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Ciușiu) la 6.2’45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la bra 7-48 min. sera.
IV. Tr. aoc. la ora 10-26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bticuresci:
I. Trenul de persbne la ora 3-55 m. dim. 

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

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

Belii Brașov la Kezdi Oșorlioiu:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim. 

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

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

(are legătură cu linia T.,șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la ZernescI (gar. Bartoloineiu).
I. Trenul mixt la bra 9-2 min. a. m.

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

Dela Brașov Ia Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la bra 5-19 min. dim.

II. Trenul mixt la bra 8-50 min. a. m. 
ftl. Trenul de pers, la bra 3-15 min. d. m.

I.
II.

III.
IV.

I

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Tr. acc. peste Arad la bra 5-7 m. dim. 
Trenul de person© la bra 8 dim.
Tr. accel. peste Ciușiu la b. 2-9 m. p. m. 
Trenul mixt la bra 10-25 min. sbra.

Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul mixt, Ia bra 6.58 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2-18 min. p. m.

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

IV. Trenul acelerat, la bra 10-14 m. sera.
V. Tren de pers, la bra 2.10 min. p. m. 

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

I. Trenul de persons la bra 8-25 m. dim.. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-&yimes).

II. Trenul de pers, la bra 1*51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la bra 6-48 m. sera

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

(p). dela St.-G-eorgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în. 
tote sărbătorile).

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

II. Trenul mixt la bra 1'12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la bra 8-18 min. sbra.

Dela Giuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la bra 8-25 m. dim.

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

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

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


