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PREȚUL 1KSERȚIUNIL0R : o oe- 
îiă garmond pe o ooidnă 6 or.

— Publicări mai dese «lupă 
tarifa și învoială

RECLAME pe pagina a B_a o 
sorii 10 or. s6u 30 bani.

»gazeta“ fese h floare iți, 
Abonamente neutru Anstro-Ungatia: 
Po un an 12 fl., pe ș^se luni 

6 fi., pe fcrei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca 2 fl. pe an. 

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeTă la fote ofî- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Brașov
Admtnisirațiunea, Piața rcare 

Târgul Inului Nr. 30, etagit! 
I.: Pe un an 10 fl.. pe șâflt 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un ar 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., po trei 
luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. a6u 15 bani. — Atftt abo
namentele cât și ingerțiunile 
aunt a se plăti înainte.

Măcelul din Peking șî Europa.
Măcelul ne mai audit al amba

sadorilor, al femeilor și copiilor lor 
și al tuturor străinilor în Peking, 
formeză acji în tbtă pressa popbrelor 
culte obiectul principal al discu- 
siunii.

Ce-i drept, încă nici acji, după 
patru septemânî, n’au sosit în Eu
ropa scirî oficiale despre uciderea 
europenilor de cătră massele plebei 
Chinese resculate, d6r groznicul măcel 
se confirmă acum și din parte chi- 
nesă și mai ales prin depeșele din 
Shanghai.

Strigătul de indignare asupra 
înfricoșatei crime, ce s’a comis de 
cătră Chines! prin sălbatica batjo
corire a tuturor prescrierilor drep
tului ginților și a umanității se ames
tecă eu strigătul de răsbunare, ce 
răsună dintr’un colț al Europei pănă 
la celalalt.

Pentru nenorocită, carî au că- 
4ut victimă crudelității diavolescî a 
rassei galbene aprinse de un fana
tism și de o ură nespusă contra tu
turor străinilor, răsbunarea, după- 
care strigă tote foile europene, vine 
prea târcjiu. Dâcă s’ar fi putut sta
bili grabnic o înțelegere între pu
teri, după isbucnirea rescblei Boxe
rilor, ar fi fost cu putință printr’o 
intervențiune energică a Japoniei, 
care pută să sară mai iute în aju
torul celor amenințați ca orî-ce altă 
putere, să se împedece înfricoșatul 
măcel. Dăr puterile nu s’au putut 
învoi și Rusia îndeosebi, a ridicat 
dificultăți față cu o întervenire a 
trupelor japoneze. „Rusia**, scrie o 
foiă oficiăsă rusăscă din Petersburg, 
„n’a putut să dea plină putere Ja
poniei în China pentru salvarea 
câtorva sute de europeni, compro
mițând astfel influința sa și a Ger
maniei. Pentru cei împresurați în 
Peking, dice, Europa a întreprins tot 
ce a fost în stare, der n’a putut să-i 

scape așa, ca printr’asta să dea nas- 
cere unor încurcături nesfârșite pen
tru viitor*1.

Vedurăm ce a întreprins Eu
ropa și cu ce resultat pănă acuma. 
Au credut înțelepții diplomații, că 
cu vre-o 15 — 20,000 de oștire com
pusă din contingentele tuturor pu
terilor europene, apoi ale Japoniei 
și Americei de nord, vor pute se în
frângă rescola și să între în Peking 
ca învingători. S’au înșelat însă 
amar. Etă acum s’a completat suma 
de două-decl de mii a trupelor in
ternaționale, ce au fost trimise în 
China, însă soirile ce vin delaTien- 
Cin justifică îngrijirea, că dâcă nu 
vor sosi curând ajutore însemnate, 
trupele reunite ale puterilor pot fi 
cu totul respinse de pe basa de ope
rațiune din Tien-Cin și dela Taku. 
S’au înșelat mult Europenii în hăr
nicia militară a Chinezilor. Preai-au 
desprețuit. Au credut, că sunt tot 
acei Chines! ca pe timpul resboiului 
cu Japonia. De fapt stă lucrul altfel.

Chinesii au învățat din esperien- 
țele răsboiului cu Japonesii și în 
cești șăse ani din urmă au făcut 
mari încordări pentru a-și reforma 
oștirea. Ei și-au procurat din fabri- 
cele europene un număr enorm de 
tunuri, pusei și munițiune, au trimis 
oficeri în școlile de răsboih și în ser
viciul armatei europene și și-au adus 
instructori militari din tâte țările, 
mai ales Germani, cari au făcut din 
soldații chines! țintași și artileriști 
buni. In șantierele din străinătate 
s’au clădit pentru ei corăbii de res- 
boiu cuirasate și torpilore, după cum 
se dice, în valăre de peste 14 mi- 
liâne.

Etă așa se esplică greutățile, 
cu cari au să se lupte trupele inter
naționale, cari au pornit ca se su
prime răscâla Boxerilor. Posițiunea 
lor în Tien-Cin a devenit f6rte ame
nințată și pote, pe când scriem 
aceste, să fi fost silite a se retrage 

chiar dela acest punct însemnat 
strategic, unde se află arsenalele 
principale ale armatei chinezesc!, tur
nătoria de tunuri și fabric,ele de 
praf de pușcă și cartușe.

Problema puterilor europene s’a 
agravat cumplit în fața situațiunii 
create prin măcelul din Peking și 
prin resistența militară energică a 
Chinesilor. Europa va trebui să mo- 
biliseze și se trimită în China nouă 
contingente tot mai mari. E vorba, 
cum dice un cțiar german, de a se 
da ultima probă despre puterea de 
viață și viitorul a două lumi de cul
tură.

Va fi de lipsă în adevăr să se 
unescă tăte forțele civilisațiunii apu
sene, decă este ca strigătul de răs
bunare să nu fi răsunat în pustiu. 
Nici atunci însă nu le va fi ușor 
Europenilor a suprima uriașa răscâlă 
chinesă, împlântând stâgul culturei 
lor pe zidurile dărîmate ale Pekin- 
gului.

Din România.
Concentrarea conservatore.

Cetim în „TimpuF din Bucurescl:
„D-nii Gr. Gr. Cantacuzino și P. P. 

Carp au avut alaltăerl o întrevedere, în 
care au stabilit basele fusiunei oonservatore 
și contopirea cluburilor.

„Șeful partidului conservator va adresa 
un manifest oătră toți membrii partidului 
prin care va anunța fusionarea.

„O mare întrunire se va țină la clu
bul conservator, probabil Joi săra, la care 
vor participa membrii ambelor cluburi și 
se va proclama fusiunea.

„D. G. Gr. Cantaouzino, președintele 
consiliului de miniștri, a plecat Luni dimi- 
năța la orele 9 și 15 la Sinaia, unde a fost 
primit de M. S. Regele și reținut la dejun 
la castelul Peleș.

„D. Cantaouzino s’a întreținut cu M. 
S. Regele asupra demisiunei cabinetului și 
asupra fusiunei elementelor conservatore.

„D. președinte al consiliului a reco
mandat Majestății Sale pe d. Carp, care 
ar forma un cabinet de concentrare conser
vator eu.

*
Un ultim oonsiliu de miniștri se va 

țină, probabil astăcji Marți, la castelul Pe
leș, sub președința M. S. Regelui.

*
„CnstitiiționaluF, vorbind despre situa- 

țiune efio0, că primul ministru Cantaouzino 
a presentat regelui o soluțiune mai dinainte 
chibzuită și împreună stabilită de șefii ce
lor două fracțiuni conservatbre și că numai 
Luni d-1 Cantaouzino a depus în mâna mo- 
narchului dimisiunea mai de mult pregătită. 
M. S. Regele a rămas să aviseze. înalta 
decisiune a Suveranului pote să mai întâr- 
efie câte-va cple.

„Constit.u sperăză, că pănă la sfîrși- 
tul săptămânei orisa va fi terminată.

Același cjiar anunță, că d-1 P. P. Carp 
a fost chemat în audiență la M. S. Regele 
pentru aefi, Miercuri, diminăța.

Resboiu în China.
■V

Din China sosesc soiri înfiorătore. 
După-ce Boxerii și trupele Chinese de sub 
conducerea lui Tuan, au săvîrșit teribilul 
măcel asupra streinilor din Peking, îșl oon- 
tinuă opera lor grozavă și în celelalte pro- 
pinoii ale imperiului. Din soirile cu data 
de 16 Iulie, dăm următărele mai însem
nate :

măcelul din Peking.

Bruxella, 16 Iulie. Ministeriul de 
esterne a primit mai multe telegrame, cari 
confirmă măcelul din Peking. Numărul jert
felor este de cel puțin 800, între cari toți 
inginerii belgianl. însuși principele Tuan a 
condus măcelul.

Paris, 16 Iulie. Foreign Office din 
Londra a primit deja Vineri soirea, că gu
vernul din Peking recunosoe măcelărirea 
tuturor străinilor. Oficiul de esterne însă 
n’a voit să o comunice pănă când nu so- 
sesce o confirmare definitiv autentică. Tote 
(fiarele dau espresiă înfiorării lor în fața
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Romeo.
I-am făout ounosoința într’o berăriă.
Stăm singur la o masă, pipăindu-ml 

cu grije băncuța de cinol-deol de bani din 
buzunarul stâng al vestii. Chelnărul începu 
s’aprindă lămpile, pe când, la intervale 
sourte, câte-un însetat îșl făcea apariția. 
Peste puțin berăria era luminată și plină 
de lume. Discuții înfocate, rîsete și șopte 
tainice se pierdeau în fumul, ce plutea ca 
un nor de-asupra capetelor mulțimii. Pa
harul meu de mult mi-se uscase dinainte 
și mă chinuia o sete nebună, când mă 
uitam cu câtă poftă sugeau vecinii dela 
masa de-alăturl. Făcui jurământ în gând, 
să nu nu mă mai uit la ei și ’ml țintii 
oohii spre ușa, gândindu-mă la Săndică, 
fratele meu de cruce. Acesta ’ml spusese 
de cu diuă, că are să-și vândă nisce haine 
mai purtate și idea, că va veni cu ceva 
parale, îmi gâdili a sufletul. Par’ eă’l vedeam 
trecând grăbit pa lângă biserică, apoi pe 
lângă cafenea..., etă-1 prin dreptul anti- 
quăriei lui Șmil și... și, când să-l văd în ușa 

berăriei, e altul; ce ’nșelăoiune dulce a 
gândului și oe desilusie 1 Dela o vreme 
m’apuc să număr. Până voifl. număra la o 
sută, trebuie să vie, — îmi eficeam în mine. 
Același joo înșelător; oând era să-l văd 
aparend, era altul. îmi veni în gând pu
terea hipnotică. De ce n’o aveam și eu? 
Dăr de unde puteam să sciu, că n’o am?... 
Nu ’ncercasem nicl-odată. îmi fixai ochii 
cu putere spre ușe, de credeam, că ’ml ies 
din orbite; voeso să vie! îmi d1S0i în 
gând, și minune! Săndică apăru în prag. 
Avui un moment de amețelă, alt moment 
de seriozitate gravă — eram hipnotisator, 
— și pe urmă înoepui să rîd de mine.

Prima întrebare:
„Bem ceva?...**
„Bem!1* răspunse Săndioă vesel ca 

nici odată, ăr eu și mai vesel strigai!!:
„Să vie!...“
Abia acum băgaih de sâmă, că prie

tinul meu nu era singur, îmi reoomandâ 
pe Romeo și ne aședarăm în jurul unei 
mese.

Era mai mult mic de statură, o fi
gură comună ou nisce ochi albaștri afun
dați în cap și ou o frunte lată plină de 
înorețiturl. Purta părul lung, din care îi 

oădea din când fin când câte-o șuviță pe 
frunte. Vorbea puțin și o seriositate sfiibsă 
se întindea ca un nor peste fața-i suferindă.

Sunt suflete rătăcite în lumea asta 
ca nisce floricele printre mărăoinl, cari 
se ’nprietinesc repede, ca unite să îndure 
mai ușor ghimpii celor, cari vreau să i oo- 
pleșâsoă. Așa era Romeo; peste un sfert 
de oeas ne ’npretinirăm, de par’că ne-am 
fi cunoscut de când e lumea. Toți trei 
eram veseli, dăr mai ou seină Săndică, de 
câte-orl se goleau paharele se uita la ele 
cu o privire comică de seribsă și luându șl 
o posă teatrală recita.

Un sore de s’ar stinge ’n cer
S’aprmde ârășl sâre...

Nae, mai vedl de noi! și cât ai bate 
’n palme se umpleau paharele. Dela o 
vreme învățase și chelnărul însemnătatea 
versurilor și nu mai aștepta se fiă ispră
vite; când Săndică rostea ouventul din 
urmă din versul al doilea, halbele răsăriau 
pe masă, ca prin minune.

Intr’un târefiu rămăseiu uimit, vădend, 
că Săndică era îmbrăcat eu hainele, cari 
erau destinate venejării. Mă uitam lung și 
nu puteam înțelege : Când îl întrebai, ătă 
ce-mi respunsG. „Cu cele de pe mine sunt 

cu mult prea înprietinit ca să mă despart 
de ele. Pe oele nouă ’ml era milă să le 
’mbrao; prea erau frumbse și să le țiu în 
cuib ăr nu’ml venea. Și apoi la urma urmei 
mă simt mai bine ’n astea: le ounosc și 
mă cunoso'J“ Logică de bohem și mai 
multe nu. Așa l’am cunoscut pe Săndică 
și așa a rămas pănă în (fiua de astăcfi.

Era treout de miecjul nopții, oând ne 
gândirăm să plecăm acasă. Pe drum ’ml 
adusei aminte, că n’am unde să dorm; 
dela gazda cea dintâiG pleoasem și oa să 
pot merge la a doua, cu care vorbisem, 
îmi trebuia 30 de franci, oa să-i plătesc 
înainte și n'aveam decât 20 și și aceștia 
aveam să-i primesc numai peste două cjile.

„Dă-mi-i mie oei 20 de franol și poți 
să stai cu mine o lună întrâgă, căol altfel 
sunt în posiția de-a fi dat afară din casă, 
ne-avend ou ce să-mi achit chiria pe o 
lună înainte — (jise Romeo — și așa ne 
facem bine la amândoi. Ce (fiol?“

Ne-am învoit la moment și după-oe 
îi strînserăm mâna lui Săndică, o luarăm 
amândoi spre casă pe cheiul Dâmboviței.

O odăiță modestă, cu o ferâstră, ce 
da în curte, în fața oăreia se legănau me
lancolice ramurile unui saloâm. Pe păreții 
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înfricoșatului măcel și tdte die, că prin 
acest atentat monstruos China a eșit din 
rândul omenimai. Sângele vărsat strigă răs- 
•bunare.

Estînderea rescoiei.

Paris, 16 Iulie. O telegramă, cei-Be 
trimite din Shanghai lui „Temps* spune, că 
vioe-regii din Hupei, Hunan și Honan urmâză 
ordinele lui Tuan, ei lasă să fiă uciși nu
meroși creștini și bisericile lor să fiă pus
tiite. .

Hamburg, 16 Iulie. Din Cifu se 
anunță, că în Hung-San, 30 milurl dela 
Nanking, au fost uciși — după maltratări 
grozave — episcopul italian, câți-va preoți ita
lieni și mai multe sute de catolici. (Vice-re- 
gele din Nanking se joră pe cerifl, și pă
mânt, că n’a putut să împedice măcelul.

In provinciile Hupe și Honan Boxerii 
au chinuit și au omorlt 20,000 creștini in
digeni.

Lu[îteSe deja Tien-Cin.

O telegramă dată în 10 Iulie în Tien- 
Cin și sosită la 13 în Cifu, spune : ErI di- 
minâța (9 Iulie) o trupă de o 1000 japo- 
nesl sub conducerea generalului Fulvusima, 
550 EoglesI conduși de generalul Darward, 
400 de marinari britanici, 100 Americani 
și 400 Ruși au atacat posițiiie inimicului 
la sud-vest și le-au ocupat repede. în timp 
ce pierderile inimicului au fost de 350 omeni 
și 4 tunuri mici. După acesta trupele ali
ate au atacat arsenalul dela Vest, pe care 
l’au ooupat cu asalt. Chinesii au inundat 
cu apă întregă împrejurimea spre Vest, așa 
că în direcția acâsta înaintarea pare impo
sibilă. Gloria cțilei privesce pe Japonesi și 
Americani.

O uriașă consternare a produs la Pe
tersburg soirea privată, că lângă Tien-Cin 
au fost nimioite dilele trecute 6 compănii 
rusescl. Din 800 omeni n’au rămas în viață 
decât 30.

Cu data de 15 Iulie s’a telegrafat din 
Cifu, că acolo s’a răspândit soirea, că în 
13 1. o. fortul din Tien-Cin și orașul chines 
au fost ocupate de trupele aliate sub conduce
rea supremă japonesă. Trupele aliate au avut 
pierderi grave.

O altă telegramă, ce o publică ou 
data de 16 Iulie din Shanghai 4iarul lon- 
dones „Daily Mailu, presentă situațiunea alt
fel. Ea 4>c0> că trupele aliate au îndreptat 
în 13 1. o. un atac comun încontra părții 
ohinese a TienCin-ului, dâr acest atac a 
fost respins. Europenii au pierdut mai mult 
de 100 omeni. Dintre EnglesI au cădut 40, 
dintre Japonesi 60. Au mai cădut 2 colo
neii amerioanl și un colonel de artileriă 
rus. Chinesii, dice telegrama, s’au luptat cu 
eroism și descărcau pușcături, ce aduceau 
morte sigură.

de curând văruițl stăteau atârnate o mul
țime de tablouri, prin colțuri aruncate 
picturi neisprăvite, pe o mescioră aprope 
de ferâstră împrăștiate o mulțime de lu
cruri de tot felul, c’un cuvânt o neorân
duială . dintr’un colț la altul.

„Pictezi ?...“
„Din asta trăesou, îmi răspunse Ro

meo )ungindu-se în pat. Peste câte-va mo
mente eram desbrăcat. Era târdiu și obo- 
sela ne copleși; în ourând dormiam ca 
buștenii...................................................................

O lună de cjile trăirăm nedespărțițl, 
în care timp avuiti ocasia să-i cunosc sufletul. 
Era de-o bunătate uimitâre și-l împodobia. o 
modestiă firâscâ. Când îmi povestea câte- 
ceva, avea aerul unui copil, care ’șl des
chide inima în fața tatălui său.

Intr’o sâră senină de pela sfârșitul lui 
Maiti, eșirăm din casă și mergeam așa agale, 
fără să seim uude mergem. Vorbiam pu
țin, fiind fie-care pierdut într’o lume de gân
duri deosebite

Târcjiu ne pomenirăm eșițl din sgo- 
motul orașului-, eram la „șosea“, locul de 
plimbare al Bucurescenilor. Un miros îm
bătător de flori de teiu plutea în aer, și 
trăsurile muscalilor sburau ca nisce năluci

Gestiunea economică în Bucovina.
i.

De un timp încoce se aooentuâză 
mereu în întregul imperiu, cu deosebire 
însă în Bucovina, cestiunea economică. Dâr 
preoum nu s’a luorat nicăirl serios, nici 
acest teren nu promite multe rdde, când 
vedem, că mai cu semă în dieta Bucovinei 
desbaterile economice s’au înscenat pentru 
a detrage atențiunea Românilor dela ade
vărata țîntă a guvernului. Aoâsta s’a în
tâmplat eu soirea mareșalului Lupul, care 
era șeful partidului național român.

E de tot regretabil, că acest mijloo 
e întrebuințat și de baronul Mustatza, prin 
urmare și de strînsura din jurul reptilului 
„Timpul*, pentru a esoamota simpatia mas
sed poporului. Trebue se privescl numai la 
personale înșirate între cooperatori și cola
boratori, ca să te convingi despre seriosi- 
tatea promisiunilor făcute de câțl-va „ghe
șeftari14.

In șirele următore vom desvăli pu
țin actuala stare eoonomică din Bucovina, 
pregătind astfel un mio substrat pentru 
practicarea fraselor suuătdre din programul 
economic al guvernului și al lacheilor săi. 
E însă straniu de tot a aștepta dela un 
guvern, care șl-a propus esterminarea băș
tinașilor, o ridicare seriosă a țărănimei ro
mâne.

Starea actuală, în care se oglindesce 
pe deplin tradiționalul sistem de stăpânire, 
nu ne inspiră multe speranțe. Trebue însă 
ougetat serios asupra acestui punct, căci 
catastrofa se apropie mereu.

Acum veuițl panglicarilor cu mine în 
coliba țăranului, ca să vedeți, al oui nume 
îl întrebuințați ca piedestal pentru măririle 
vostre deșerte.

In gospodăria țerănimei buoovinene, 
ce eonatitue 3/4 din întrega poporațiune, 
aflăm o stare primordială naturală. Dedat 
muncii câmpului și legată fiindu-i sortea 
de solul patriei, s’ar presupune la țăranul 
bucovinean un dre-care progres al cuge
tării în cestiunl economice, esîstând condiții 
bune de desvoltare și fiind accesibil pen
tru propășire.

Contrar așteptărilor însă, țăranul se 
ooupă și afli de eoonomiă în mod barbar 
și rutinar. Lipsit de lumina cărții, fără in
strucția, cu-o educațiă întârdiată, reținut 
la țâră, nu îmbrățișâză formele vieții, ce-I 
inundă. Lăsat în voia întâmplării pe trâpta 
cea mai jâsă de cultură, ajuns în cele mai 
multe cașuri în starea cea mai desperată, 
piere încet.

Cu scăderea puterilor fisice dispare 
mereu și cea morală și spirituală. El cu- 
nosce răul, der cugetarea-i nu e destul de 
isteță, ca să afle mijlocele de îndreptare, 
nici nu se pâte emancipa eu propriele sale 
puteri din actuala stare, ne dispunând de 
destulă forță morală, pentru a birui împre
jurările nefaste ce-1 copleșeso din tote 
părțile.

Maioritatea satelor din Bucovina ne 
presentă numai nisoe grupuri de ființe apa
tice, neprevădătore și incapabile de-o viață 
rațională și normală. Pământului plin de 
vlagă nu i-se redă fertilitatea sleită prin 
oultură, ci se reface cu ajutorul propriilor 
forțe ale naturei. Fără nici o cumpănire se 
desprețuesce sistemul schimbării de semă- 

pe drumul luminat cu electricitate. Ne așe- 
darăm pe o bancă și priviam gânditori la 
lumea, oare furnioa în tote părțile. Trecu 
pe lângă noi o fămeiă în verstă, frumosă 
încă, cu doi copii de mână și băgaifi. de 
sâmă, că Romeo o petrecu ou ochii, pănă 
oe se perdu în întunerecul pomilor, ce-șl 
lăsau leneși ramurile peste alee. In privirea 
lui era ceva înduioșetor, și când n’o mai 
văflu tresări ca un om trezit dintr’un vis 
frumos, văflând realitatea.

„Ce frumos le stă copiilor lângă mama 
lor !“ <4ise el oftând și cu oohii pierduțl 
spre locul, unde dispăruse necunoscuta.

Nepricepend observația asta, mă uitam 
la el lung și pe față i-se juca norul unei 
amintiri vagi, pierdută în adâncimea vre
murilor. Cu o vooe încâtă — ’ml era târnă 
par’că să-l smulg din șirul gândurilor lui — îl 
întrebai:

„Ce te face să rjicî asta?*
Tresări și mă privi un moment oute- 

zător, apoi sfios îșl pleca ochii și murmură 
trist:

„Ce mă face?... bm!“.. și clătină din 
oap posomorit și dus pe gânduri.

Se vedea clar, că’l chinuia o taină și-l 
rugaib, îl rugaiu mult să ml-o spue și mie.

(Va arm a.) 

năturl, culegendu-se același product mulțl 
ani de-arândul pănă la sleirea pământului 
ș1- apoi fără a da țarinei timpul necesar 
pentru a-șl repara puterea, începe din nou 
oultivarea aoeleeașl plante.

Progresul agrioulturei stă în legătură 
ștrînsă ou uneltele moderne de muncă și 
cu mașinele. Aci se adeveresce dioala : 
„Arată’ml plugul tău, și-ți voiii spune cum 
stai cu gospodăria11. Starea eoonomiei nu 
permite a introduce decât lucruri proste. 
Țăranul se folosesce și adl încă de vechiul 
plug greoiîi, cel de fier e o raritate. De 
unelte moderne bine fabricate, perfecțio
nate, de mașine de treerat, sămănat, de 
locomobile nici vorbă.

In ce priveace hortioultura, livedilese 
află în stare primitivă, pentru a cărei îm
bunătățire nu se face chiar nimic. Nu se 
apreoiâză folosul, ce l’ar aduce înființarea 
grădinilor cu oopacl roditori; ameliorarea 
prin altoirea pomilor roditori de solii bun 
e puțin cunosoută și practicată, precum 
nici sămănarea semințelor copaoilor rodi
tori pentru a îndrepta și împlini lipsa co
pacilor, ce se uscă său degeră.

Nu se prețuesce folosul înmulțirei car
tofilor, preoum nu se sâmănă nici plante 
de importanță comercială, preoum sunt cele 
manufactuale și foiositore drogheriei. Inul 
sămănat la câmp adese-orl e înăbușit de 
buruiene. Inul și cânepa se cultivă în pro- 
porțiunl forte mici, numai pentru trebuin
țele casnice, firele nu se espârtă de loc.

Nimeni în Bucovina nu s’a cugetat a 
deștepta interesul pentru sericicultură. Cul
tura vermilor de mătasă ar trebui să fiă 
grija poporațiunei femeesel. Boraugicul era 
altă-dată o materiă indispensabilă pentru 
îmbrăcămintea femeâscă. Ce ram însemnat 
de negoț ar forma însă crescerea dudilor!

Așișderea de tot primitivă este și 
cultivarea zarzavaturilor, irigațiunea artifi- 
ciosă nu e cunoscută. Nici albinăritului nu 
i-se acordă vre o atențiune, cu tâte că pre
tinde oea mai puțină muncă.

De vitioultură nu pote fi vorba acjlîn 
Bucovina. Viile înfloritore, ce se lățiau mai 
de mult în părțile sudice; dau mereu îndă- 
răpt. Nu se mai înființâză vii, țăranii nu 
se perfeoționâză în lucrarea lor, nici nu 
produc vin, ou tote că viticultura ar fi una 
din ramurele de căpeteniă ale agrioulturei, 
ar fi un isvor de avuțiă.

Trecem acum la cultivarea vitelor. Și 
acâstă ramură de gospodăriă a rămas acum 
ca și înainte de 125 de aul în starea sa 
primitivă. In decursul unui secol nu s’a 
făcut absolut nici un progres, cu tote că 
la anexare se ridicaseră voci, cari credeau, 
că Austria ar face bine să nu sporâscă 
mult populația din „colțul, ce se măr- 
ginesce cu Ardealul, Maramureșul și Poou- 
ția, ci să-1 destineze ca un territorium uni- 
cum pentru erescerea vitelor11.

Primul guvernor al Bucovinei Splenyi 
(1774—1778) spune, că pășunea și fânul 
erau în oantitate atât de mare, încât se 
arendau și la străini (Armeni și Poloni). 
Vitele se esportau în Galiția și Ardeal, âr 
oile din Ardeal mergeau în Bucovina la 
păscătore.

Deră cu timpul s’a schimbat clima și 
multe alte împrejurări în defavorul acestei 
stări. Cu distrugerea pădurilor s’au micșo
rat isvorele cu apă potabilă, vegetațiunea 
câmpiilor a slăbit, ernele au devenit aspre 
și cu tote aceste vitele și oile se îngrijesc 
ca pe timpul Tătarilor. Nu se simte folosul 
hrănirei în grajdiurl, oi cele mai multe 
cresc bătute de intemperii sub ceriul liber.

Nu se oonstruesc acarete necesare 
pentru iernatul tîrlelor, precum și pentru 
ferirea nutrețului de umetjâlă și putrezire. 
Mai ales ierna vita nu se hrănesce îndes
tulător; iărna ou frigul, primăvara ou bo 
lele epizootioe decimăză acest avut al țării.

Pe când înainte orescerea vitelor era 
o ramură însemnată a ocupațiunei locui 
torilor, pre când pășunile bogate produceau 
hrană abundentă pentru turme nenumărate 
de oi și oirecjl de vite mari, pe atunci 
treptat cu înmulțirea succesivă a popora
țiunei și mărirea suprafeței ocupate de 
agricultură, se micșoră încet întinderea pă- 
șunelor și a fenațelor, scădend paralel și 
numărul vitelor.

Nu se grijesce nici de îmbunătățirea 
rassei prin introducere de specii bune, din 
contră negustori străini cu deosebire Jidani 
năvălesc și cumpără dela pășune cele mai 
bune vite, lăsând pentru cultură cel mai 
reu material. Cei mai mulțl țărani n’au 
Diol o vită pe lângă casă, ăr chiaburul ține 
numai atâtea vite, oâte îi sunt de trebuință 
pentru cultivarea ogorului, cărarea bucate
lor și transportarea greutăților.

Comerciul cu vite nu mai are impor
tanța de altă-dată, abatoriile sunt forte 
primitive și în mâna Jidanilor. Interesul 
pentru producerea vițeilor de târg, pentru 
producerea untului, laptelui și a cașcava
lului scade mereu, neproducendu-se rațio

nal, precum nu se face negoț cuminte cu 
piei, lână și carne.

Pe la sate o mulțime de forțe tinere', 
copii, flăcăi și fete pierd vremea cu păs
cutul vitelor, porcilor, oilor și gâștelor, în 
loc să cerceteze șoola sâu să învețe vre-o 
meseriă. Sărăcia poporului îșl are oberșia 
in lipsa desăvârșită de pricepere pentru 
cultura rațională, vina regresului o portă 
nesciința și indolența.

Cu înmulțirea moștenitorilor s’au mic
șorat și moșiile, cari se diviseză mereu din 
generațiune în generațiune. Acâstă fracțio
nare a proprietății țărănescl a produs și 
produce la țeră o supra-poporațiune și o 
scădere enormă a valorei muncei țăranu
lui. Mărindu-se proletariatul agricol, care 
nu are destul pământ, oa să potă trăi, i-se 
prepară țăranului miseria oea mai mare și 
sortea argatului.

Aoestei primejdii s’ar fi prevenit de 
mult, decă politica bucovineană ar fi con
tinuat a fi rațională. Căci, dâcă s’ar fi 
grijit din capul locului pentru admigrarea 
supra-poporațiunei dela țeră în orașe, ri:li- 
cându-se meseriile și oomerciul, adl amavâ 
și orașele în mână, veneticii nu ar ti făcut 
din ele fortărețe puternice contra Români
lor. Asupra acestui fenomen vom reveni.

9

— 5 (18) Iulie.

1. P. S. Sa Metropolitul Mețianu, 
va merge pe cjlua de Duminecă 22 Iulie n. 
la Petroșeni, unde va poutifica la actul sân- 
țirei biserioei române gr. or. de acolo.

Nedeea pe „Câmpul Panii*. In 
cjiua Sf. apostoli Petru si Pavel s’a ținut 
pe istoricul loc „Câmpul Panii11 festivita
tea poporală „Nedeea11, la care au participat 
mulțime de țărani și țărance, toți în pito
rescul nostru costum național. Erau de prin 
satele Jibot, Vinerea, Balomir și alte co
mune învecinate. Au mai participat și nu- 
măroșl membrii din clasa cultă românăscă, 
dela Deva, Orăștiă, Alba-Iulia, Hațeg și din 
alte localități. Fiind-oă timpul n’a prea 
fost favorabil, festivitățile proiectate a-se 
țină sub cerul liber, s’au făcut într'un 
pavilion. Cu tote acestea „Nedeea* a reu
șit peste așteptare. Participanțiî au petre
cut paclnio și frățesoe în cântări românescl. 
Jocul a fost inaugurat de dame și domni 
prin o horă. Pe la 6 6re d. a. țăranii și 
țerancele au cântat în grupuri oântece 
naționale românescl. Fetele din Jibot au 
cântat „Frundă verde oolilie*, 6r feoiorii 
din Jibot „Sus opinoă*," fetele din Ba
lomir au cântat „Dragă ml-e fata săracă*. 
O fetiță a declamat „Părinte al dreptății*. 
Notăm, că printre ospețl erau de față în
tre alții d-na și d-1 Hossu-Longin din Deva 
apoi d-1 I. Mihu din Orăștiă. Venitul curat 
al „Nedeei* a fost destinat pe sema „Reu- 
niuniei femeilor române din comit. Hune- 
ddrei*. — Ca ceva caracteristic amintim, că 
fdia kossuthistă „Egyetertââ* a publicat 
deja în fliua oând s’a ținut „Nedeea* un 
scurt raport — „telegrafic*, oum dicea ea, 
despre decursul sărbătorilor de pe Câmpul 
Pânii. Raportul „telegrafio* i-s’a trimis din 
Alba-Iulia și din ouprinsul lui se vede cât 
de colo, că el a fost înainte făcut. Ca de 
obiceiu, șoviniștil colțațl dela „Egyetertâs* 
debutâză și de astă-dată cu scornitura, că 
Românii ar fi „escelat în cântări ațîțătore* 
sub conducerea învățătorilor... Neadevăr 
sfruntat!

George Vernescu, fost ministru ro
mân în mai multe rânduri, a încetat subit 
din viață Marți la orele 2 după amiacjl în 
urma unui atao de apoplexiă.

Necrolog. Aflăm cu părere de rău, 
că soția d-lui Dr. Elie Dăisnu, fost direc
tor al „Tribunei*, Ana Dăianu născ. Toto- 
ianu, a răposat alaltăerl. înmormântarea se 
va faoe mâne în Chișfalău, lângă Alba-Iu- 
lia. — Trimitem întristatului soț, sinoerile 
nostre oondoleDțe!

La scdla de lucru manual din Si-
1biiu, susținută de societatea femeilor să- 

sescl sibiiene, s’a făcut alaltăerl esamenul 
de înoheiere. Cursurile acestei șobla le-au 
urmat anul acesta și 27 Ilomâne. Dintre 
acestea 6 au luat diploma de iustruetbre în 
lucrul de mână. Ele sunt: d-șdrele Aure
lia Bardosi, Stefania Scurtu, E. A. Prașca, 
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Eugenia Greou și Luisa Duma, apoi domna 
Maria A. Popeseu.

Trimisul Statelor-Unite la Bucu- 
resci. D. Arthur S. Hardy a fost primit 
Sâmbătă la castelul Peleș în audiență ofi
cială ou ceremonialul prescris. El a remis 
M. S. Regelui, în presența d-lui ministru 
al afaoerilor strâine, scrisorile oarî îl acre- 
tâză în calitate de trimis estra-ordinar și 
ministru plenipotențiar al Republicai Sta- 
toler-Units ale Amerioei pe lângă M. Sa 
Regele.

Promoțiune. Sâmbătă în 14 1. o. n. 
a fost promovat la univ. din Cernăuți d-I 
Teodor Botiș la gradul de doctor în teologia 
D-l Botiș este al doisprezecelea tîner un
gurean, oare șl-a oâștigat titlul de doctor 
în 9ciințele teologice la faoultatea teol. 
din Cernăuți In special este d-l Botiș pri
mul bihorean ca doctor de Cernăuți (e de 
origine din Valea-nâgră în Bihor).

Exposițiunea română la Paris în
cepe a-șî da rodele. Un mare număr de 
case franoese, belgiano și englese, cari au 
putut eă judece productele române, s’au 
arătat doritore de a întră în relațiunl de afa
ceri cu case românescl, mai ales pentru 
lemne, petroleu, făină, vinuri și țuică.

Un învățăcel cu trei pănă ’n patru 
clase dela școlă o medie, se primesce în ti
pografia A. Mureșianu.

In contra emigrărilor. Ministrul de 
interne Coloman Szell a provocat pe tote 
autoritățile municipale și comitatense să 
urmârâscâ cu atențiune uneltirile agenților 
pentru emigrări, cari amăgesc poporul să-și 
părăsdsoă țera și să mârgă în străinătate, 
numai pentru-oa agenții să primăscă pro- 
visiune grasă dela societățile de naviga- 
țiune. Circulara ministrului îndrumeză pe 
autorități să trimită din când în când ra- 
porte despre căușele, cari determină pe lo
cuitorii din diferitele ținuturi a-șl părăsi 
vatra, precum și asupra remediilor prin 
cari s’ar pută împedeca emigrările.

Reversarea Prutului. Telegramele 
3osite la ministeriul român de interne anunță, 
că apele Prutului vin cu furiă. S’au luat 
măsuri de apărare. Marți dimineța Prutul 
s’a revărsat la comuna Hermeziu plasa Tu- 
ria-Copou, jud. Iași, în cătunele Hermeziu 
și Vladimira, causând mari pagube. Casele 
locuitorilor au fost apărate,

Strossmayer și „fata magliiarăw • 
Foile unguresc! istorisesce următorul cas 
întâmplat, Z’° ele, în Bohits, unde de obi- 
oeih petrece vara episcopul croat Strossma
yer. De-odată păși înaintea aoestuia o „fată 
maghiară“ oferind prelatului un buchet. 
Episcopul Strossmayer însă l’a refusat Z,_ 
când: „Dela Maghiari nu cumpăr nimic; 
nu vreu să soiu nimic de Maghiari11. — Si 
non e vero, e ben trovato!

Gustul de artă la noi.
Elementele desinteresate din pătura 

nostră cultă, cari înțeleg rolul incomensu
rabil al artei adevărate pentru educația 
morală a individului și a obștei, au trebuit 
să se bucure mult de unele fenomene se
nine, oarî se arată de cât-va timp în viața 
nostră culturală. Avântul serios, ce a luat 
în anii din urmă „Societatea pentru fond de 
teatru românu, dorul unanim ce-1 manifestă 
opinia nostră publioă pentru o activitate 
mai literară și mai culturală din partea ce
lei mai vaste societăți, ce avem pentru lite
ratura și pentru cultura poporului român; 
splendidul conoert artistic aranjat cu ocasia 
adunării generale a „ AsociaținniF la Deva, 
în anul trecut; ooncertul escelent, oe-a avut 
loo Zilei0 trecute la Orăștie, în sfîrșit, con
certul ce se va da Duminecă în 22 1. e. la 
Abrud, ou ocasia adunării generale a „So- 
oietățil pentru fond de teatru român11 din 
partea unui grup de coriști brașoveni și 
sibienl conduși de măestrul nostru iubit d-l 
G. Dima și din partea binereputatelor nbs- 
tre forțe artistice, d-rele Valeria Pop și 
Adelina Piso, — âtă tot atâtea probe, că 
spiritul olaselor nostre culte începe a fi 
preocupat de un g-ust de artă lăudabil în 

raport cu gustul problematic, ce caracte- 
risa păn’ acum oele mai multe representații 
pretins artistice, la cari aveam atâtea ocasii 
de asistat și de... regretat.

Este, incontestabil, un progres de re
marcat faptul acesta. Este un semn bun 
pentru biata cultura, nostră artistică și ’n 
același timp un îndemn de muncă și de 
entusiasm pentru acei puțini aleși ai noștr’, 
cari s’au pus în serviciul muselor, nisuind 
să contribue la propășirea neamului nostru 
și pe oalea dragă a artei.

Der, în vreme oe.oonstatăm acest pro
gres al gustului de artă la noi, să nu ne 
facem deocamdată ilusii prea sanguinice. Să 
ne păstrăm buna chibzuială în judecarea 
noului fenomen cultural, menit să ne îm
bucure, și să căutăm mijlocele, cari să asi
gure permanența și cari să accelereze mer
sul progresului, ce-1 arată gustul artistic 
la noi.

Cari sunt acele mijlbce? Acesta nu 
se pote detaila în cadrele unui articol. Tot 
ceea ce se pote face aici este, să se rele- 
veze, prin atingere, mijlocele de-a promova 
și- de-a stabili în permanență gustul artis
tic adevărat la roi. Er mijlbcele aceste se 
indică dela sine: manifestațiuni, de artă bună 
prin forțe artistice de valore.

Avem noi aceste forțe? Și dâaă și 
câte le avem, scimu-le noi apreția și spri
jini? Individualități artistice de valore 
avem astăZl puține. Abia icl-eolo de mai 
răsare câte-un talent artistic de valore în 
câmpiile părăginite, bântuite de cetele dile- 
tanților de totă categoria. Și, ceea ce este 
și mai trist, — nici puținele forțe artistice, pe 
cari le posedem și cucarlne-am pute și cul
tiva spiritul, ne-am pută și mândri — nici 
nu le aprețiăm, nici nu le sprijinim după 
merit și după putința, de care am dispune, 
de-ar fi și... voință.

Să privim, pentru a ne convinge de 
aeâsta, singur terenul musicei artistice la 
noi. Talente distinse, cum sunt composi- 
torii noștri scumpi (d-nii G. Dima și Iacob 
Mureșianu) se văd nevoițl a se istovi în 
munoa ingrată de profesor din cale afară 
ocupați și mai ales într’uu mediu puțin fa
vorabil entusiasmului pentru muse.

Alte forțe artistice bune, cum e cân
tărețul nostru aprețiat d-l Damian, trebue 
să se stabilescă în țări streine și nici ba- 
reml un ciclu două de conoerte nu pot 
aranja în fieoare an la noi, pentru-că te
merea de șalele gole a devenit prea seridsă 
la noi în materiă de concerte. Forțe artistice 
netăgăduite, oum sunt d-ș6rele Valeria Pop și 
Adelina Piso și tînărul oompositor d-l Șorban, 
după-ce ani de Z>10 fac studii pe propria 
cheltuială, d’abia de mai pot araugia ici colo 
câte-un conoert două din an în an, necum 
să fiă chiămate cu drag și fără contenire 
în tote centrele românescl; der mi-te să mai 
fie și stipendiate în scopul de-a se perfec
ționa la școlele celebre din străinătate.

Ei bine, în urma unui astfel de înțe
les față cu forțele ndstre artistice de va
lore să răsară rdde îmbelșugate de un gust 
de artă general la noi?!... In chipul acesta, 
pot ore să aibă loo cât de multe și cât de 
buue concerte, cari să asigure, că nu se 
va spulbera ,’n vânt fenomenul senin, ce-1 
semnalasem la începutul acestor rânduri?!

Nu, așa nu merge, fără oa forțele 
nostre artistice să fie ajutate și cu burse 
(decă le merită) și cu asistență, cât de mare 
(decă debutâză). Cei ce dispun de împăr
țirea burselor, să nu se prea facă deci de-a re- 
fusul (pe tema, că nu-i de unde, când e de 
unde !), er publicul nostru să ia pildă dela 
compatrioții Sași, cari sciu eă se însufle- 
țescă chiar și pentru concertele românescl, 
pe când noi avem și „sfătoșl11 de aceia, 
cari fac contra-demonstrații ridicule t.oomai 
concertelor românescl (cum au făcut’o unii 
la concertul din Orăștie).

Că de nu vom urma 'n chipul acesta, 
va peri și fenomenul îmbucurător al unui 
gust de artă mai bun, cum mai pieriră dela 
noi multe alte fenomene îmbucvrătore!

Brașov.
loan Scurtu.

Anuarul gimnastului din Brașov.
Am anunțat, că de astă-dată Anuarul 

gimnasiului român din Brașov, publioat 
de d-l Virgil Onițiu, directorul șcdlelor 
medii, a apărut din incidentul jubileului 
de 50 de ani a gimnasiului în edițiă mai 
mare și mai elegantă ca de obioeitt. Anua
rul se referă nu numai la gimnasiu, oi și 
la șcdla reală și la șcdlele centrale pri
mare; în partea dintâifi însă se dedică 
peste o sută de pagine jubileului gimna
siului. Anume se publică la început ou li
tere roșii „Cantata11 de d-l A. Bârseanu; 
apoi urmeză Istoricul și Programa 'gene
rală a serbărilor jubilare și un capitlu re
produs din „Istoria șoolelor centrale ro
mâne din Brașov11 de A. Bârseanu cu pri
vire la primul deceniu din viâța acestor 
școle. In text se aduc și ilustrațiunile mai 
multora dintre fundatori.

In partea a doua urmâză datele șco
lare, din cari însemnăm următdrele :

Profesori, la gimnasiu au] fost în oursul 
anului d-nii: Virgil Onițiu, directorul șo6- 
lelor, I. Popea, P. Dima, Ip. Ilasievici, L. 
Nastasi, P. Budiu, D. Făgărășan, V. Gol- 
diș, Dr. los. Blaga, Dr. I. Bunea, Dum. 
Lupan, A. Banoiu, Nio. Sulică. — La 
șeola reală : G. Chelariu, los. Maxim, Nic. 
Bogdan, A. Ciortea, P. Percea, jDr. Const. 
Lacea, G. Dima (cântări), P. Roșea (gim
nastică), Dr. St. Stinghe (catechet), G. Vă- 
tășan, N. Puican. Catechet pentru elevii 
gr. cat. Moise Brumboiu, parooh în To- 
hanul-vechifi.

Din Fondul Coresi, menit mai ales 
pentru sprijinirea literaturei nbstre didao- 
tice, s’a subvenționat și în anul acesta 
edarea a 2 manuale de școlă, unul cu 414, 
al doilea cu 200 cor., er din opul „Carac
tere morale11 s’au cumpărat 160 esemplare ou 
400 cor. Afară de acestea s’au votat din 
fondul Coresi 300 cor. ajutor pentru d-l 
prof. A. Ciortea, oa împreună eu un alt 
ajutor dela Eforiă să mergă în stăinătate 
pentru studiarea specială și practică a fi- 
sioei experimentale și a cestiunilor de îa- 
boratorii fisicale. — Astfel Fondul Coresi 
dela înfințarea sa 11895) pănă acum a rea- 
lisat și ajutorat 7 manuale și cărți didac
tice și a ajutorat pe 2 profesori în misiuni 
scientifîoe. Pentru aceste soopurl a jertifit 
pănă acum cor. 6096.64.

Fondul mesei studenților, căruia s'a pus 
basă anul trecut, în anul kacesta s’a mai 
mărit, devenind instituția principală de 
binefacere dela șoolele nbstre. Cu ocasia 
colectei din acest an s’au trimis ou totul 
252 liste, dintre cari pănă la terminul dat 
în urmă s’au reîntors numai 114, acestea 
însă cu un resultat forte îmbucurător, oo- 
lectându-se — înafară de fundațiunea Să- 
bădeanu de 1000 cor. — 7600 cor. 70 bani, 
dintre cari 777 cor. ca contribuirl anuale. 
— In anul acesta șoolar au fost primiți 
la masa studenților 26 școlari, cărora li-s’a 
dat prânZ gratuit pe 9 luni, costând 2771 
corone.

Biblioteca școlelor constă: 1) din o 
bibliotecă centrală (în usul corpului didaotic) 
care s’a înmulțit cu 639 voi.; 2) biblioteci 
de classe (în usul școlarilor) în număr de 
10, cuprinZend 1221 opuri; 3) biblioteoa 
de mână (pentru întrebuințarea Z-hică din 
partea profesorilor.)

înafară de fondul pentru masa stu
denților, au mai stat în administrarea cor
purilor profesorale: Fondul Coresi, care a 
avut în cursul anului venite: 2665 cor., 
erogațiuni 1098 oor., sal dat per 15 (28)
Maifl 1900: 1566 cor. — Fondul pentru aju
torarea școlalilor săraci 6655 cor.; fondul 
„Balașa St. Blebeau 684 cor. (pentru pre- 
miarea școlarilor distinși în musică) eto.

Dintre elevii esaminațl la finea anului 
din șodlele medii 284 au fost gr. or., 20 
gr. cat., 2 ev. lut., 2 mosaic!. După națio
nalitate : 305 Români, 2 Slovaci, 1 Spaniol.

Forțele Rusiei în Asia.
5

Arătând asupra rivalității dintre Rusia 
și Japonia în Extremul-Orient, am 4*s> 
o comparațiune între puterile Rusiei din 
Asia și ale Japoniei devine forte interesantă. 
Cestiunea forțelor Rusiei asiatice fiind un 
fapt capital, vom da aici câte-va date:

Se scie, că drumul de fier transibe- 
rian e apropo isprăvit. Nu numai Rusia 
pbte mobilisa repede trupele ei din Siberia 
de Ost, dâr pbte să le procure ou înlesnire 
provisiunl și munițiunl. Drumul de fier ru
sesc trece prin regiunile siberiene cele mai 
roditore. Scopul Rușilor a fost și comer
cial și strategic. Siberia de altfel, nu e de 
loo, în întregul ei, cumplitul pustiu de ză
padă și de ghiața, pe care și’l închipue cei 
mai mulțl. Un comerciti activ domnesce în 
regiunile, pe care le străbate transiberianul. 
Chiar dela 1896 secțiunea vestică a acestui 
drum defier a transportat în 12 luni 160,000 
călători și 170,000 tone de mărfuri. La 
1899, progresiune neînsemnată: seoțiunea 
a servit 350.000 călători și a transportat 
500.000 tone de mărfuri. Calea ferată a 
Siberiei centrale a fost întrebuințată la 
1896 de 15,000 călători și au circulat pe 
ea 16.500 tone de marfă. In 1899 aceeași 
cale a fost întrebuințată de 300.000 călă
tori și 175.000 tone.

Când înceteză erna și fluviile devin 
navigabile, poți aZl să te duci în trei săp
tămâni jumătate din Europa la Vladivostok, 
pe când pe mare ’ți trebue 6 săptămâni. 
Distanța de 8850 kilom. dintre Moscva și 
Vladivostok va fi traversată în 15 Z'le, în
dată ce se va isprăvi drumul defier rusesc.

Cu ajutorul acestor mijloce de tran
sport Rusia grămădesce deja de doi trăi 
ani trupe în Mandsuria și în tot ținutul 
Amurului.

Ea ascunde bine însemnătatea efec
tivelor sale în acest.ă parte a Asiei. In imen
sitatea imperiului Țarilor, numărose armate 
se pot deslocui, fără ca puterile europene 
se afle, fără ca vre-un Zlar semnaleze 
faptul. Nisce călători sosiți acum din Sibe
ria răsăritână au calculat, că Rușii au acolo 
52.100 de omeni, armată activă, din care 
38.000 infanteriști și 4.000 călăreți, cu 14 
baterii de artileria. Lordul Ch. Beresford 
socotesce, că armata rusăscă din Siberia 
răsăritână și Mandsuria număra 120.000 
omeni în 1899, și de sigur de atunci tru
pele aceste au fost sporite.

ULT1MF 8C1RL
Londra, 17 Iulie, ȚHarele con

firmă soirea, după telegrame din 
Tien-Cin, că atacul trupelor aliate în. 
contra orașului chines n’a succes. Aii ații 
voiau să surprindă pe Ohinesi, când 
însă au ajuns la ziduri, s’a văȚut, că 
Chinesii sunt pe pază și cu tunuri, 
mari moderne au decimat rendurile tru
pelor aliate. Colonelul american Lisconu 
a fost omorît în fruntea colonei de 
atac americane. Lupta a durat 9 ore 
și s’a finit cu retragerea aliaților. 
Trupele aliate au avut 300 morțl și 
răniți.

Petersburg, 17 Iulie. Situația în 
Mandsuria e critică. Miliția chinesă 
traternisăză cu Boxerii. Inginerul 
superior al căilor ferate mandsuriene 
anunță, că funcționarii căilor ferate 
și gard ele de apărare s’au retras la 
stațiunile de graniță, după care Chi
nesii au jefuit stațiunile, au nimicit 
provisiunile din ele și au rupt co
munica,ția cu Khabarovsk.

Chinesii au atacat cu pusei și 
tunuri un vapor rusesc pe rîul Amur.

Londra, 17 Iulie. Shanghai se află 
în mare pericul. Consulii au cerut 
dela guverne să trimite vase de răs- 
boiil pentru apărare.

Londra, 18 Iulie. „Biroul Reu
ter11, anunță din Tien-Cin, că confe
derații au luat tote forturile și aii bă
tut pe Chinezi total Pierderile tru
pelor aliate în cjilele din urmă se 
urcă la 800 morțl și răniți. Oele mai 
grele pierderi le avură Rușii și Ja- 
ponesii.

Proprietar: Dr. ÂureS Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregarfu fâa/or.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din 12a*așov, 

se pot procura urmâtbrele cărți:
Scrieri economice.

JPentrii 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- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Carpați. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșani? în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia" este partea a treia din 
„Manual de agricultură'1 al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 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: Agrologia seu „Agricultura generală“, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani)— și partea II, „Fitotechniau seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*' său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractâză despre legumărit, gu- 
noiu, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„StupărituU, 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 vendare, de viierl, 
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 cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru eoonomii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

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

Grădina de legume, de Ioan L. 
Negruțiu, profesor în Blașrti. 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 din pome, de Griaotie 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 avă 
gust bun etc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*

0 carte valordsă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderneu. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

ir „Gazeta, Transilvanieia 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremias HepoțiL

Cursul Ba bursa din Vîena
Din 17 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................
Renta de corone ung. 4°/0. . ■ •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% .
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4 72% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
Losurl din 1860.....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.50 
Napoleondorî.......................................... 19.30
Mărci imperiale.....................................118.55
London vista........................................ 242.35
Paris vista................................................96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . • 97.55
Note italiene...........................................90.50

115.40
91.—

120.75
99.20

117.75
90.40
93.—

158.50
139.—

97.65
97.40

115.55
134.55

fi 

ffl

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

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luciit. cu sculpturi anrite, și la fiă- 
care oră cântă, cele mai frumosâ marșuri și piese de dans.

Prețul cu amljalaaifl și espetlat franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciasGrnic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădițs și trimis franco 
numai © U. S4> cr.

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

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

Decă nu convine, se pote returna și se restitue bani, de aceea nu e nici
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și

WHEWA, I. ESe». Fostgasse nr. 2.

un risico.
franco. —

3-,10.

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Iulie 1900.

Bancnota rom. Oump. 19.16 Vend. 19.22 
Argint român. Oump. 18.80 Vend. 19.— 
Napoleond’orl. Oump. 19.24 Vend. 19.30 
Galbeni Oump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Oump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Oump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Oump. 10.72 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Nr. de E. 889—1900PUBLICAȚIUNE.
Pentru scopul dărei în arendă a 

grădinei popșorului (Prediger- 
garten) și a grădinei Ștrimfari- 
lor (Strumpfwirkerzwinger) în ulița 
șcblei de gimnastică (Turnschulgâs- 
chen) pe durata din 39 Septemv. 1900 
până în 39 Septemvre 1906, ambele lo
curi potrivite pentru magazine, se 
va ține Mercurî 8 August 1900 la 10 
6re a. m. o pertractare de oferte.

Mai departe se va da în arendă 
iarba din grădina dela c as arma 
Lazaret pe timpul din 1 Novembre 
1900, până în 31 Octomvre 1906, pen
tru care . asemenea se va ține Mercurî 
în 1 August a. c. la 11 ore a. m. o 
licitațiune publică în biroul 
orășenesc de economie, unde 
se pot vedea condițiunile privitbre 
la pertractarea de ofert și licitațiune 
în timpul până la c|iua numită.

Brașov, în 14 Iulie 1900. 
1022,1—1. Oficiul orășenesc economic.

Locuință
(potrivită și ca locuință boerescă), 

cu grădină de pbme și cu flori, pe 
Cacova de sus nr. 2, Brașov i(Scheiu) 
în colțul Stradei Furcoiei (Catarinei), 
constătătbre din 3 odăi spre stradă, 
parchetate și cu cuptbre de căhale, 
o curte, o antișambră, odaie pentru 
băi, bueătăriă, Verandă de sticlă, 
grajd etc. e de închiriat, dela Sân- 
Mihaiu a. c. pe unul sâu mai mul ți 
ani. Pentru informațiunl a se adre
sa la prăvălia de făinăria din Stra
da Vămii nr. 32. 3-3.

IA I 01 G IU R'I
(i«rțmî și redăm) 
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&
Pentru SESOHUL fe Primăvară, și Vară

19 0 0 925.39—40

STOFE weHtahi!® de Bm.
Un coupon de metri 3.10 Iun- | fl- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
aime pentru un costum corn- j 6-9° Lună
piei roc, pantaloni și ‘jiletcă ) fl 8(.& mȚ. flnă

CQSta BWKU123I | fl. 10— forte fină
Un coupon pentru costum (le salon 13. IO.— cum și stofe de pardisetirl, Lo

den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fiibricei re
numita și cunoscută ca solidă și reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—sas Mostre gratis și franco. -W Liferație conform mostri se garanteză. sas— 

Avantagiile clienteli private, a comanda- direct la firma de sus, sunt mari.

fl. 6.— și 6.90 mai bună
fl. 7.75 fină
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A. Mureșianu
Brașov, Tergul Inului Wr. 30.

Acest stabiliment este provecjut 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 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-â-TVTE.FOI PERIODICE.
BILETE ’DE’ VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ Și DE NfflTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWWTOSil.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergu! Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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a putd esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CottveA/l'a, in lolă măvi/mea-

c?

o

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE și diverse

BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în Huron!

Prenunierațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 
și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea. se li-ae facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondzâ din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimă. Adfflhmtraț „ta. TrSHS/

an

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


