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Mai încet cu dragostea.
Biuroul de pressă unguresc lu- 

creză bărbătesc© în a pregăti tere
nul pentru așa numitul pact între 
guvern și Români, despre care am 
avut ocasiune de a vorbi la, acest loc.

Scopul este, cum seim, ca Ro
mânii, renunțând la politica de ab- 
stinență de pană acum, se ia parte 
cu toții la alegerile viitore, dând tot 
concursul lor guvernului Szell.

De-odată ne pomenirăm, că foile 
unguresc! scriu ârășl articul! lungi 
aducând în discusiune ideia. de îm
păcare și înțelegere a Românilor cu 
cei dela putere.

Am arătat la tote ocasiunile, că 
totă comedia cu „frățietatea" și eu 
„pactul" derivă din cercurile politice 
maghiare. Cu alte cuvinte, că tote 
sunt puse la cale. S’au găsit și unele 
foi române, cari au întrat în discu- 
siunea pusă de presa maghiară c’un 
plan ascuns, bine cumpănit, și ast
fel — se ni-se ierte espresiunea — 
s’au făcut de rîs,

Situația poporului român de as- 
tăcji e destul de bine cunoscută și 
cei-ce au ochi pot se o vadă și sS 
se convingă despre ea. Nimeni care 
o cunosce înse nu va îndrăsni să 
afirme, că Românii din Transilvania, 
Bănat și Țâra ungurâscă — chiar 
se o voâscă și să o dorăscă Szell 
cu ai săi de o sută și de o miie de 
ori — ar fi ac}î înposițiune se încheie 
paeturi, seu și numai o înțelegere 
specială față cu viitbrele alegeri. 
Pote guvernul se trateze cu parti
dele politice de tote nuanțele din 
țeră, der nu va pută se se înțelegă 
cu Românii, în mod valabil pentru 
aceștia și nu mai puțin pentru gu
vern, pe câtă vreme partidul na
țional român este împedecat prin 
forța brutală de a funcționa.

E curios și ne mai auc|it, că 
după-ce ai trântit pe adversar la pă
mânt și l’ai legat de mâni și de pi- 
ciore, și după-ce i-ai mai înfundat 

și un nod în gură, ca să nu pbtă 
nici chiar să mai strige, se-1 învițl 
să facă frățietate și să stabilescă o 
înțelegere cu tine.

Și bre nu așa se presentă lucrul 
în realitate, când adversarii esistenței 
nostre naționale, în starea desolată, 
la care ne-au redus, vin și ne vor
besc de „înțelegere", de „paeturi" 
și Dumnecjeu maisciece? Cândvrâi 
să dovedesc! cui-va, că ai bune in- 
tențiunl față cu el, că doresc! a-te 
înțelege cu el în pace și în bine, 
atunci e lucru firesc, ca, dâcă aternă 
dela tine, să faci tot posibilul ca 
se-1 eliberezi mai întâifi de cătușile 
ce-i împiedecă mișcarea și să-i redai 
graiul liber.

Cum stau ac|I lucrurile înse, Ro
mânul este proscris în viața publică 
și eliminat în sensul adevărat al cu
vântului din cadrul constituțiunei.

Ce voiți dâr să vă declare și să 
facă adi Românul în numele națio
nalității sale, despre care nici gu
vernul, nici partida lui, nici oposi- 
țiunea maghiară nu vrâ să scie, și 
pentru care pretutindeni se vede as
ta^ asuprit, prigonit și huiduit?

Ce politică mai pot face Ro
mânii ca întreg, ca naționalitate, 
când acesta este anatemisată de toți 
factorii dela putere? Ca „individ! 
maghiari de limbă română" pot să 
se angajeze mamelucî, dâr acesta 
nu mai este nici înțelegere, nici 
pact, ci o simplă tocmelă de sim- 
briaș.

Așa departe însă n’am ajuns noi 
cu causa nostră, cu tote loviturile și 
desastrele, ce a trebuit se le suferim. 
Poporul nostru e legat și ferecat, 
der puterea lui nu este încă înfrântă.

Să-și pue de-ocamdată pofta ’n 
cuiti gazetarii unguri. Românii sunt 
prea cuminți și prea pățiți, decât ca 
să între în cursă, înduplecându-se 
a-șî formula, individual, propria sen
tință de morte națională. Vor sci ei 
cum să-și ajute și se pot, deci, lipsi 

de lovitura de grațiă, ce li-o pregă
tesc adversarii seculari.

Din România.
Cu privire la situațiune se anunță ur- 

mătbrele:
Toți miniștrii au sosit Marți diminâța 

în Sinaia, unde la brele 12 a fost consilia 
de miniștri sub președința Suveranului. 
Cu aoestă ocasiune președintele consiliului 
Cantacuzino a depus formal dimisiunea ca
binetului în manile Suveranului. Regele a 
primit dimisiunea. Toți miniștri au declarat, 
că vor susținâ noul cabinet, afară de d-1 
general Mânu, care a deolarat, că va păstra 
o atitudine de espeotativă și se vaMemite 
din demnitatea de președinte conservator 
al clubului central. După consiliu miniștrii 
au fost reținuți de Maj. Sa la dejun.

*
D-1 P. P. Carp a fost primit Miercuri 

diminâța de cătră Maj. Sa Regele la cas
telul Peleș. Maj. Sa i-a înoredințat misiunea 
de a forma un cabinet de cocentrare con- 
servatore. D-1 Carp a fost reținut la dejun 
la palat, er săra a plecat la Buourescl.

Se aștepta, ca astăql, Joi, cabinetul 
să fiă format.

*

D-1 P. P. Carp a sosit în Sinaia deja 
Marți sera și îndată după masă/a făcut o 
visită d-lui Take lonescu, cu care a conferit 
asupra situațiunii.

Călătoria lui Koerber la Ischl 
preocupă constant pressa austriacă. „Neue 
Freie Presse", revenind asupra călătoriei, 
susține ou hotărîre, că ministru-președinte 
Koerber a presentat cu ocasia aoâsta mo- 
narchului propuneri positive în privința de- 
laturărei orisei parlamentare. încât privesce 
planurile guvernului foia progresistă libe
rală fiice, că guvernul are de gând sS oon- 
voce la tomnă parlamentul, după-oe voința 
neschimbată a corbnei este, ca Cehii și 
Germanii sâ se împace odată. Din acesta 
apare, oă propunerile, ce le a presentat Dr. 
Koerber monarchului, ouprind și disposi- 
țiunl referitdre la cestiunea limbei, dâr ele 

nu esehid nici alte cestiunl. „Neue Freue 
Presse" orede a sci, că guvernul nu va 
mai face încă odată încercare cu ccnfe- 
rențele de înțelegere, ci va tracta deosebit 
de-oparte cu Cehii, de altă parte ou Ger
manii, dându-șl silință a aplana pe calea 
acâsta divergențele prinoipiare. Dâcă aoâsta 
se va adeveri, atunci planul de octroare a 
legilor de limbă pbte fi cousiderat de-ocam- 
dată numai ca ultimul mijloc.

Fișpanii. Se ventilâză mult de un 
timp înoooe în fiiaristica maghiară soirea, 
oă guvernul Szell ar avâ de gând, ca în 
prejma nouelor alegeri dietale se facă mari 
sohimbărl în corpul fișpanilor: pe unii să-i 
dimisioneze, pe alții să-i permute, âr locu
rile vacante să le ocupe eu persone nouă. 
Până acum însă d-1 Szell n’a făcut nimic 
în direcția acâsta, fiă că-i este greu, fiă-că 
pbte nu vrâ să se strice cu anumiți bmenl 
din provinoiă, cari deși au rămas în fiș- 
pănii de pe u timpul regimului Banffy, to
tuși mai contâză la sprijinul lor. Sunt in
teresante constatările unei foi guvernamen
tale privitbre la „cestiunea fișpanilor". Ea 
fiice, oă acum după „schimbarea de sis
tem" nimeni nu mai vrâ să fiă fișpan, 
fiind-că afil nu s’ar mai pute face trebșorele 
din trecut. Despre fișpanl cjice, că sunt mai 
mare putere, decât un ministru în țăra lui. 
Ei nu aternă dela nimeni, deoât dela mi- 
uistru-președinte și de interne; pot face oe 
voesc cu întreg oomitatul, mai ales dâoă 
esecută punotual ordinele ministrului de 
interne și dâcă corespund intențiilor po
litice ale ministrului președinte... Fișpanii 
au fost pănă acum spioni, sâu corteșl său 
pașale. — Ce vor fi pe viitor?

Cestiunea economică în Bucovina.
ii.

Acum trecem la o tristă pagină, care 
face să te podidâscă lacrimele, cu atât mai 
mult, cu cât tocmai politicianii români opor
tuniști portă vina cea mai mare.

Blăstămul- întregului neam româneso 
se legă de numele acelora, oarl se încu
metă a apăra și adi droia celor mai peri
culoși părăsiți, cari formâză cea mai grbz-
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Romeo.
— Fine. —

Lumea se rărise, trăsurile se mai con
teniseră și o liniște somnorosă se întindea 
pe de asupra cortinelor de fruufie înverfiite. 
Luna ne bătea drept în față și stelele stră
luceau pe cerul senin, ca nisce bobe de 
argint pe un oovor albastru.

„OrI-cât de chinuitor ar fi fost tre
cutul, tot îți amintesol ou drag de el, când 
n’ai altceva mai frumos de ce să-ți aduci 
aminte" — și fruntea lui se întunecă ca o cȘi 
posomorită.

Apoi relua:
„ Ascultă-mă..., sciu că are să te pună 

pe gânduri istoria vieții mele, der țl-o voiîî 
spune, void smulge din întunerecul trecu
tului licăririle, oe le mai văd încă abia 
sclipinde, cari ’ml sunt dragi și n’așl vrâ 
să le las să mâră...

N’am avut fericirea să-mi cunosc pă
rinții, și niol-odată nu ml-a vorbit cineva 
despre ei. De aceea oând văd câte o mamă 

cu copii de mână, mă ouprinde jalea, pri
virea mi-se ’npăiuginesce și mă cufund 
par’oă într’un întunerec fără margini.

De mult.., în oea mai depărtată co- 
pilăriă ml-aduo aminte, că mă ținea o oer- 
șitdre bătrână de abia se mai tîra și cer- 
șiam amândoi tbtă fiiulioa pe strădile unui 
oraș de peste Dunăre.

In timpul iernii, nopțile le petreceam 
într'o crâșmă din marginea orașului, âr 
vara durmeam pe unde ne prindea noptea. 
Nu poți sS-ț.1 îuchipuescl oe suflet bun avea 
mama Maria, așa-i fiiceam eu bătrânei, și 
cum mă mângâia și cum mă îngrijea.

Nu sciu cât timp voiti. fi umblat ou 
densa, destul că aveam pbte șâpte ani, când 
a murit și-am rămas rătăcit în lume. Nu 
sciu nici când a murit, nici unde au în- 
gropat’o..., atâta numai ml-aduc aminte, oă 
într’o fii m’am trezit singur pe strădile 
orașului.., singur! Ea, când voia să-mi 
spue seu să-mi dea ceva, mă chema: „Ro- 
meo, fă-te ’ncoa Romeo, puiule..." și Romeo 
'mi-a rămas numele pănă ’n diua de acjl 1 
n’am aitul.

Vre-o trei ani apoi am cerșit singur. 
Indată-ce căpătăm cinci parale sâu un go

logan, îmi cumpăram o buoată de pâne și 
mă duceam sub nisce pomi, de sigur era 
vre-o grădină publică, unde văfiuib într’o 
cji pe nisce băețl jucându se ou mingea. 
De cele mai multe ori îl găseam aoolo și 
simțeam o nespusă bucuriă să-i priveso. 
Luam parte la tâte emoțiile lor, rîdeam cu 
ei și nu odată m’am pomenit sărind de 
bucuriă, oând vre-unul mai simpatio sufle
tului meu nimeria pe celălalt. Când mingea 
aruncată prea tare o lua pe cbstă la vale, 
toți strigau la mine: „După ea țigănușnle!" 
și vesel dam de-afuga pe cbstă, de-mlsăria 
piinea de subsuoră, și le aduceam mingea 
și nu mai puteam de fericire.

într’o fii văduib pe un băiat trăgând 
nisce dungi albe pe o bancă văpsită, cu o 
bucată de oretă — se 'nțelege, că eu nu 
sciam, că-i fiice cretă. — Un oeas m’am 
ținut după el și l’am rugat să mi-o dea 
mie. In sfîrșit când a întrat într’o ourte, 
ml-a aruncat’o. Am ridioat’o și am pornit 
mândru pe stradă, trăgând pe fiă-care portă 
câte o dungă, după oe mă uitam mai întâi, 
să nu mă vadă nimeni. Aoestea au fost 
primele începuturi de pictură.

într’o di, era pe la sfrșit-ul tbmuei, 

stăteam lihnit de fbme într’un colț de 
stradă, pe-o pâtră. Un vânt rece, amesteoat 
ou ploiă mă pătrundea pănă la bse. Era 
spre sară și nu căpătasem încă nimic. In- 
oepuib să plâng și unui domn, care treou 
pe lângă mine, ’i se făcu milă; se apropie 
și mă ’ntrâba, de ce plâng? Suspinând 
printre lacrimi îi spusei că mi-e fbme.

Nu-mi mai aduc aminte, ce m’a mai 
întrebat; m’am pomenit acasă la el. Am 
stat așa vre o săptămână și în totă fiiua 
mă trimetea să-i duo scrisorile la cutie.

Peste puțin timp am venit la Buou- 
resol. Cinol ani am stat ca servitor la 
domnul acesta, în oare timp nu m’a certat 
o singură dată. Chiar când nu făceam oâte 
oeva, îmi spunea ou frumosul și apoi nu se 
prea sinchisia el de praful oe rămânea de 
multe-orl pe masa lui de soris. Era ga
zetar, și veclnio era preocupat de subiec
tele, cari trebuiau absolut sorise pentru 
diua de mâne. De câte-orl îmi isprăveam 
treburile, m’apucam și desemuam pe nisoe 
hărții, ce le furam de pe masa lui și pe 
cari le păstrez și afi.1 pe fundul cofărului. 
Când n’avea ce face, mă ohema lângă el și 
mă ’nvăța să cetesc. Ml-aduc aminte, că nu 
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nică plagă pentru țăranul buoovinean, cari 
pentru hatîrurl personale outâză a susțină 
habotnica mulțime a Jidanilor, ce au îm
pănat t6te oomunele, umplând țâra de mi- 
seriă și murdăriă.

încă înainte de anexare fiii lui Israil 
erau încuibat! în țâră, puiau deja aci. La 
1777 în 12 Octomvre, câod boierimea, mă
năstirile, clerul mirean, satele și orașele 
s’au adunat la Cernăuți pentru a depune 
jurământul de fidelitate în manile genera
lului Splenyi, Jidanii au fost esclușl din 
alaih din oausa neconsiderabiluiui număr. 
Pe atunci nu visa nimeni,"că va sosi odată 
timpul, în care politicianii români vor peți 
grafia acestor părăsiți.

Omida s’a înmulțit mereu în mod na
tural și prin admigrare din Galiția și provin
ciile rusescl, încât Bucovina deveni pentru 
ei al doilea Canaan. Pe când la anexare 
se aflau numai 400. află Bogdan-Duioă la 
1890 în acestă țeră 82,717, său 12-79°/0 Ji
dani, exclamând : „S’au înmulțit mereu după 
legea șorecilor dela moră. Clasa, cei a cres
cut și care în desvoltarea istorică a Buco
vinei i-a ajutat să sară în șea și li-a as
cuțit pintenii, cu cari sângeră adî costa 
poporului, clasa ce adî îi cruță mult, tre- 
bue să se dăe în lături când acest rău eco
nomic este combătut. Sub pretext de tole
ranță religiosă se cere cruțarea cămătarilor 
și se propagă iubirea crâșmei.-Cine a gonit 
pe Jidovi din sinagoge, ca să vorbiți de 
intoleranță? Sub pretext de umanitate se 
■cere, ca țăranul să fie lăsat pradă prostiei 
sale și șiretlicurilor jidovescl". Am reprodus 
aceste cuvinte ale eruditului bărbat, care 
li-a frecat harțagul mamelucilor în broșura 
asupra Bucovinei, drept confirmare a espu- 
nerilor mele.

Sciu că prin acestea voifi. atinge cam 
neplăcut corda simțitcre a baronului Mus- 
tatza, hahambașa Jidanilor din Bucovina, 
dâr interesul națiunei primâză.

Să îndreptăm privirile nâstre ârășl 
asupra satelor. Aci aflăm adevărate stări 
sociale medievale. In mijlocul satului se 
află în locul castelului medieval curtea 
arendașului și hanul cârciumarului, de unde 
se întinde Jidanul ca polip distrugător asu
pra vecinilor corumpând, oămătărind și co- 
coțându-se pe ruinele bieților creștini pănă 
la gradul de mare proprietar.

Jidanii au în arendă tote cârciumile 
din țâră și gtrijesc, ca în fie-care comună 
să se ofere prilejul în cât multe loourl 
pentru stricarea poporului. Prin pilde rele, 
prin sfaturi mișelesol se demoralisâză țăra
nul din an în an așa de rapid, încât la 
urmă niol cel mai binevoitor nu-i pote 
ajuta.

Alooolismul cu cortegiul de bole, bân- 
tue deja cumplit tdte satele. Rachiul im
portat din Galiția, plin de ingrediențe to
xice, otrăvit mai ales cu vitriol, așa numita 
„bulearcă", în timpul mai nou un fel de 
rum, distruge și ultima scânteiă de consciință, 
ce mai sclipesce în sufletul țăranului strîns 
ca în elesoe de miseriă. Gând îșl pierde 
nefericitul consciența, când „bulearoa" îl 
doboră la pământ în mijlocul cârciumei, 
atunci inima bestialului jidan tresare de 
bucuriă, oferindu-i-se prilejul unui minunat 
„gheșeft", făcând o socotâlă de c}000 or! 
mai mare de cum se cuvine.

Astfel slăbesce starea materială a ță
ranului pănă cade jertfă creditorului necru
țător ; căci jidanul n’are interes de a păs- 

puteam deosebi pe d de b, odată cu capul 
Bătrânul făcea haz de mine și-ml arăta 
și-mi esplica cu o bunăvoință părintâscă.

A murit apoi și am rămas âr singur. 
Eram treout de 15 ani. Trei ani am trăit 
cum am putut și de multe-orl nu mânoam 
nimic câte două dh0- MS prindea un dor 
de mama Maria și de momentele când nu 
suferiam de fome lângă ea, dâr trebuia 
să-mi înăbuș ori ce dorință; acum nu mai 
puteam cerși, eram mare și-’ml era rușine.

La șâpte-spre-clece ani am întrat în 
școla de bele-arte. De-atuncI viața mi-s’a 
mai îndulcit. Făceam picturi de comandă, 
asta ca să am cu oe să trăesc și răsplăta 
pentru aceste momente de chin era timpul 
în care piotam de dragul picturii, de dra
gul artei adevărate. Acum soil cum am 
trăit și vedl unde am ajuns. Sunt tînăr 
încă și voi munci din tdte puterile ca să 
ajung oeva. Viitorul e deschis pentru toți, 
greutatea e să găsescl oalea, ca să te ducă 
la el".

Era târdiu. Liniște de morte. O lua- 
răm spre casă îngândurați și oonsoii de ni- 
mionicia nostră în fața vieții.

Zăh. 

tra vigorea poporațiunei munoitore, dara- 
verile cârciumarului merg perfect de bine 
în mijlooul unei poporațiunl sărace, căci 
cea economă, harnică și avută nu dă cliențl 
obiclnuițl la cârciumă.

Precum ciuma cuprinde numai un or
ganism, ce posede disposiția, ast-fel și Ji
danii au aflat basa în starea eoonomică bol
navă, ocupând fie care ungher al țării în 
mulțime din ce în ce crescândă, încât a dl 
nu sciu ori de se mai află vr’un sat în 
Bucovina fără Jidani. Deja Euzenberg <jioe 
(1778—1786), că ei veniau cu duiumul în 
Bucovina plină de libertăți și de tnândrețe 
și ou puține dări. Așa-dâră basele de spe- 
culațiune nețermurită și de îmbogățire, pe 
cari s’a ridicat Jidovimea, sunt forte veohl.

In a. 1894 preoțimea a inițiat cu 6re 
care efect o agitațiă contra beției de rachiQ. 
Atunci organul baronului Mustatza „Buko- 
winaer Post" în numărul din 7 Iunie a 
țipat, că propaganda este wcîuZisfil-coMwnp'sfiL 
In Nr. 118 spune, apoi că agitația vaseădâ 
venitul fondului de propinațiă, în care cas 
diferența ar trebui acoperită de toți con
tribuabilii, adecă nu ca pănă acum, numai 
de cei oe beau rachifi, de țărani. Așa lu- 
crâză politicianii oportuniști conduși de o 
creatură ca Mustatza pentru țărănime, acâs- 
ta-i căldura inimei lor.

Ba chiar mai mult. „Gazeta Buco
vinei", care avea în program îngrijirea de 
sortea țăranului, s’a asociat la aceste voci 
jidovescl, scriind un articol în numărul din 
16 August, care s’a reprodus apoi cu mare 
satisfacția și bucuriă de „Bukowinaer Post". 
Prin aoâstă activitate a încărunțit baronul 
Mustatza. Oe 4lceț! voi cei dela „Timpul", 
veți asculta și aci orbiș de fanariotul 
acesta ?

Amintim îuoă și apreciarea lui Budai 
Deleanu : „Arendașii diu Bucovina sunt peste 
tot Jidani, căci numai Jidanul ppsede iste
țimea pentru a face pe cel ce nu-i pricepe 
socotâla să înțelâgă, e& la lumina sârelui, 
că bunătatea unei moșii consistă în aceea, 
că țăranii să beie din di în (jb din an în 
an tot mai mult și mai mult. Așa, că ast 
fel de âmenl sunt oăutați și spriginițl nu 
numai de arândașil lacomi, ci și de oeilalțl 
posesori de moștenire".

Asupra unui popor pe o trâptă cultu
rală primitivă s’au năpustit cei mai rafinați 
comercianțl din lume, cari trăesc numai 
din negoț și din Întreprinderi lucrative, 
iau în arendă moșiile boerescl, morile, fe
lurite dijme, procurându-șl subarendași tot 
de rassa lor. Arendâză trăsurile boerescl, 
tâte transporturile de lemne (eheresteie, 
soândurl, grincjl, etc. —), de piatră ș. a., 
tote întreprinderile industriale și lucrările 
drumurilor districtuale. In manile lor se 
află întreg comerciul cu vite, victualil, haine 
și tote obiectele apărținătâre casei și agri- 
culturei. Cei mai bigoțl și mai rapaci vrăș
mași ai celorlate nâmurl, cei mai șirețl și 
mai umblațl prin lume, curtierl, samsari, 
precupeți, cămătari, meseriașii cei mai ne- 
îndemănatecl portă o luptă inegală cu un 
popor lipsit ou desăvîrșire de lumină, de 
care n’are milă ciocoiul, der nici fiii săi 
netrebnici, cart ling blidele ciocoiului.

La 1804 constată chiar un călător prin 
Bucovina, oă jidanul este indispensabil pen
tru țăranul autochton. Neîndeletnicindu-se 
ou agricultura, Jidanul vagabondâză din un 
district în altul, ținând întrâga țâră fere
cată sub avidele sale buze, oăcl nimeni nu 
o are să mântue țâra de acești otrăvitori 
ai miserei sale vieți, distrugătorii cei mai 
energici ai proprietății naționale.

Jidanul nu are interes a aduce pe 
moșia arândată o îmbunătățire trainică și 
temeinică, nu are interes a păstra vlaga și 
fertilitatea pământului, scopul lui e numai 
să ia venitul lui cel mai mare, fără a ee 
îngriji de viitor. întreg inventarul agricol 
al Jidanului consistă numai în o șandrama, 
unde-șl strînge pânea țăranului. După mă
rimea șandramalei se pâte oonchide la mă- 
limea posesiunilor.

Dâcă pădurile cad odată pe mâna lor, 
le taiă fără rost, absolut fără un sistem 
rațional, fără grijă pentru creacerea arbo
rilor, devastând în mod vandalio totul, ce 
natura dăduse gratuit aoestei țări, lăsând 
în urma lor numai locuri desgolite de lem- 
duI ce’l vând în Galiția, lăsând pustietăți 
sterpe. Astfel au rămas în multe regiuni 
numai câmpii aride, arse de sâre, aooperite 
de buturuge găunâse și iol colo și de bu
ruiene. Perdend aerul umiditatea, secând 
isvârele, scăcjând nivelul rîurilor, s’a uscat 
și s’a schimbat și clima. Se potrivesce deci 
dioa la: „Arendășia pierde moșia* și „Jida
nul cu balabusta sunt ca lăcusta*.

Așa primesce și boerul resplata pen
tru mârșava alianță de esploatare a țăra
nului, făcută cu arendașii și câroiumarii de 
pe moșia sa.

Resboiu în China.
Luptele la Tîen-Cin.

După tragedia din Peking, diplomația 
și cercurile militare îșl îndreptâză acum pri
virile asupra celor oe se petrec la Tie.n-Cin. 
Lupte mari se dau în jurul acestui oraș 
mai bine de-o săptămâna între ChinesI și 
trupele aliate. In 13 1. c. aliații, văcjend 
că nu se mai pot susținâ în stare de de
fensivă, au decis un atao combinat în con
tra orașului chines. Abaților li-a succes a 
cuceri prin surprindere arsenalul dela Vest, 
însă când au ajuns la forturile orașului, au 
întâmpinat o mare resistență.

A doua <Ji> î° 14 1. c., aliații au 
repetat ârășl atacul. Atunol însă Ghinesii 
erau bine pregătiți și așteptau atacul alia- 
ților. Nu se scie cu positivitate resultatul 
luptei din 14, căci telegramele sunt contra- 
(jioătore. Unele die, că atacul n’a reușit, 
altele susțin dimpotrivă, că aliații au reu
șit să răpună pe ChinesI și să ocupe fortu
rile ou prețul a jertfe mari. In cele trei 
(jile de lupte continue aliații au avut 800 
morțl și răniți, Gele mai mari pierderi le-au 
avut Rușii și Japonesii. Pentru fiă-care păl- 
mao de pământ trupele aliate au trebuit să 
jertfâsoă sumedeniă de omeni, dedre-oe Chi- 
nesil resistau cu putere și pușcau strălucit 
de bine.

Se așteptă încă confirmarea acestei 
victorii a aliaților, der dâcă este să judecăm 
situațiunea din luptele săngerose dela Tien- 
Cin, atunol orl-cine pote să se aștepte încă 
de aici înainte la un lung și crânoen răs- 
boifi chineso-european.

Baia de sânge din Peking.

Etă cum descrie „Daily Express* baia 
de sânge din Peking:

Străinii și trupele trimise spre apăra- 
rarea lor, și cari flămânziseră de file întregi, 
s’au hotărît, ca în noptea spre 30 Iunie să 
încerce o erupțiune. Aoâstă erupțiune a fost 
o surprindere pentru trupele Chinese, din
tre cari garda streinilor a ucis 200. Trupele 
lui Tungfusiang și Boxerii, cari țineau ocu
pate porțile ambasadei (englese), au încer
cat un asalt asupra ambasadei, dâr au în
tâmpinat resistență desperată și au fost si
liți să se retragă. InfuriațI de aoâstă resis
tență și de pierderile, ce le-a avut, gene
ralul Tung a adus tunuri mari și a înce
put bombardarea ambasadei pănă când a 
luat foc și a prefăcut’o în ruină. Acei străini, 
cari n’au fost ajunși de glonțe, sâu pe cari 
nu i-au omorît Boxerii, și-aw aflat mârteaîn 
flăcări. Principele Tuan n’a permis să li-se 
ducă hrană străinilor, în credința, că ei se 
vor preda și va putâ astfel să între în trao- 
tărl cu puterile pentru forturile Taku. Prin- 
oipele Cing a provăcjut însă, în secret, cu 
hrană pe străini, din care causă au și pu
tut să resiste atâta timp. Nu se scie, ee s’a 
făout cu principele Cing. In ultima luptă 
desperată străini au făcut carie, fie-care 
având un revolver, dâr când au văcjut, că 
nu mai este scăpare, au împușcat pe femei și 
copii, ca să nu cadă vii în manile Chinesilor. 
Atunci generalul Tung a dat ordin să se 
descarce de-odată tote tunurile și Europenii 
au căoțut grămadă. Cei cari au mai rămas 
în viață, și-au luat refugiu în interiorul clă
dirii arejânde, însă Boxerii i-au urmărit și 
aici și când a oădut ooperișul ambasadei, 
persecutori și persecutați s'au prăpădit în ma
rea de flăcări. După aceea Boxerii au mă
celărit pe creștinii indigeni, așa că sângele 
curgea părae pe stradele orașului tatar.

Forțele aliaților.J )
Secretarul parlamentar engles Brod- 

rick a declarat alaltăerl în camera comu
nelor, că la 10 Iulie forțele aliaților erau 
următârele la Taku și Tien-Cin : Rusia avea 
149 ofițeri și 8200 soldați; Japonia 124 ofi
țeri și 5100 soldați; Anglia 175 ofițeri și 2400 
soldați; Francia 103 ofițeri și 2400 soldați; 
Germania 34 ofițeri și 2400 soldați; Ame
rica 10 ofițeri și 1300 soldați. Afară de 
aceștia o mică trupă austriaoă și italiană, 
așa că contingentul întreg al trupelor inter
naționale era de OOdofițeri și 20,700soldați.

Declarațiile lui Golucliowski.

Din Paris se telegrafâză, că ministrul 
austro-uugar de esterne, contele Guluchowslci 

a luat parte la o oonferență, ce s’a ținut 
în ministeriul de esterne frances și acolo 
a precisat atitudinea mouarchiei austro un
gare în următorele:

Monarchia este gata a conlucra eu 
celelalte puteri și spre scopul acesta e gata 
a trimite vase de răsboiîi austro-ungare. 
Din contră: mocarohia nu se simte îndem
nată a trimite trupe de pe uscat in China.

In urma aoestei declarații puterile nici 
nu mai contâză la conlucrarea Austro-Un- 
gariei în acțiunea contra Chinei.

SC1RLLE DI LEI.I
— 6 (19) Iulie.

Szell pentru magliiarisare. La o 
cerere, ce i-s’a înaintat ministrului-preșe- 
dinte Szell din partea comitetului de teatru 
unguresc al Torontalului pentru un ajutor 
de 2000 cor., ministrul, după cum cetim în 
foile ungurescl, a răspuns făcând următo- 
rea declarațiă: „Dedre-oe înființărei de 
cercuri teatrale, mai ales în ținuturile locuite 
de naționalități, ii dau mare importanță, ou 
plăcere pun în vedere sprijinul statului 
cerut de comitetul de teatru, în cas, dâoă 
scopul amintit mai sus al comitetului, (adecă 
popularisarea teatrului unguresc printre na
ționalitățile nemaghiare) vaavâ suoces" eto. 
— Va să cjioă ministru Szell cel cu „legea", 
„dreptul" și „dreptatea" e gata „bucuros" 
a sprijini din budgetul statului teatrele un
gurescl numai cât acestea să dovedescă apoi, 
că în adevăr ele maghiarisdză. Pentru-ce 
ore miniștri ungurescl, dâoă au plăcerea 
de-a face atâtea esperimente de maghiari- 
sare, nu le fao pe punga lor, ci risipesc 
banii statului, cari nu sunt numai pentru 
căpătuirea maghiarisatorilor ?

Monumental lui Mircea Vodă va 
sosi în curând din străinătate, unde se lu- 
crâză, și va fi așeejat în strada Carol din 
Tuloea în fața prefecturei.

Jidani din România în Budapesta. 
Foile budapestaDe spun, oă de două săp
tămâni nu este di, în care să nu sosâscă 
familii jidovescl din România în Budapesta. 
Și alaltăerl au sosit în capitala Israilului 
jidano-maghiar 416 emigranțl, parte cu tre
nul, parte cu vaporul. Ei au fost primiți 
de membrii oomunității israelite, cari i-au 
și ospătat bine. Și atât de bine s’au ospă
tat, încât — spun foile ungurescl — emi- 
granții au început să țină dicții, ba să 
oânte chiar „Marseilesa". Toți târtanii pur
tau pentegramme, emblema religiosă mo
saics. La despărțire Jidanii „erau forte 
mișcațl" și au rebonifioat „ospitalitatea ma
ghiară" cu strigări de „eljen".

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat următârele con- » 
tribuirl:

a) Pe lista nr. 16 (colect. d-l I. Nan, 
preot în Sân-Petru) cu totul 26 coi’. 50 b., 
și anume: I. Nan 4 cor., G. Crivăț 2 cor., 
Vas. Cranga 2 cor., I. Bârsan 1 cor., G. 
Cranga 1 cor., Nic. Inache 2 cor., 1. Cranga 
1 cor., G. Bârsan 2 cor., Silv. Bârsan 1 cor., 
Biserica rom. gr. or. 10 cor., Stan Bârsan 
50 bani; b) D-l 7. N. Gămulea, neguțător, 
Brașov 3 corone.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea școlelor.

Renta română. „Berliner Bărsen 
Courier" scrie următorele ; „Afaoerile sunt 
în general calme. întocmai ca împrumu
turile germane, rentele străine s’au mani
festat cu o tendență fermă. Cu deosebire 
se pote spune acâsta despre renta română, 
care s’a urcat față cu vestea unui nou mi- 
nisteriu sub presidenția d-lui Carp".

Șahul Persiei la Petersburg. Șirul 
visitelor la curțile europene l’a început șa
hul Persiei prin visita din Petersburg, unde 
șahul a sosit alaltăerl după amiacjl. La 
gară a fost întâmpinat de Țarul Nioolae, 
de membrii familiei domnitore rusescl și 
de somitățile militare ale curții. Popora- 
țiunea a făcut ovațiunl șahului, care a fost 
încuartirat în palatul de iârnă.

Fruntașii Evrei din Iași, cari au 
fost invitați la jubileul de 25 de ani al
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*. S. S. Metropolitului Moldovei, au pregătit 
a dar o emblemă a vechiului testament în 
.ur și împodobită cu pietre prețiose.

Sinucidere. Ni-se oomunioă, că un 
îtudent din cl. V dela colegiul ev. ref. din 
Tergu-Mureșului, cu numele Simo Gabor, 
aereeșind la esamen și vrând să-și răsbune 
din causa acesta asupra profesorului său de 
clasă Kobori Jâuos, merse la acesta acasă 
înarmat cu un revolver cu 6 focuri. Din 
norocire, pe profesor nu-1 află acasă. Stu
dentul se duse atunci în curtea gimnasiu- 
lui și acolo se împușcă, murind imediat.

Căldura în Londra. Din Londra se 
telegrafâză, că acolo căldura e nesuporta
bilă. De 50 de ani nu s’a mai pomenit în 
Londra o căldură atât de mare. Pe strade 
au amețit fdrte mulți, âr alții atacați de 
insolațiă au murit imediat. Acesta s’a în
tâmplat nu numai în Londra, ci și în îm
prejurimea ei.

Concert. Duminecă, în 22 Iulie, mu- 
sica orășenâscă va concerta în grădina ho
telului „Pomul verdeu. începutul la 8 ore. 
Intrarea 60 bani.

Aparate de fotografie pentru diletant:. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotog'rafare, articolele sala necesara pentrua fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Lele men, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Convocare.
Despărțământul VII. Hațeg al „Aso- 

ciațiunii pentru literatura română și cultura 
poporului român îșl va ține adunarea sa 
generală ordinară Duminecă la 5 August 
st. n. a. c. în biserica gr. cat. din opidul 
Hațeg la 3 ore p. m. cu următorul :

Program: 1) Deschiderea adunării 
prin președinte; 2) Raportul biroului prin 
secretar; 3) Raportul cassarului despre sta
rea cassei; 4) Raportul bibliotecarului; 5) 
Esmiterea a 3 comisiunl de 3 inși pentru 
censurarea raportului făout de secretar, cas- 
sar și bibliotecar; 6) Esmiterea unei comi
siunl pentru înscrierea de membri noi și 
înoassarea taxelor; 7) Eventuale disertațiunl, 
ce sunt a se înainta, directorului cel pu
țin cu 24 ore înainte de adunare; 8) Ra- 
pdrtele comisiunilor esmise; 9) Statorirea 
budgetului pe anul 1901; 10) Alegerea a 
2 delegați la adunarea generală ordinară; 
11) Eventuale propuneri, verificarea proto
colului și închiderea adunării.

La acâstă adunare sunt invitați cu 
stimă toți membrii din despărțământ cum 
și alțl binevoitori și spriginitorl ai culturii 
române.

Din ședința comitetului cercual al des
părțământului VII al „Asociațiunii44 ținută 
în Hațeg, la 15 Iulie 1900.

Nicolau Nestor, Nr. Gavril Suciu,
director desp. secretar.

Internatul de fetite din Blasiti.
3 >

{Publicare de concurs.'}
Pănă la cjiua de 15 August n. a. c. se 

■escrie concurs pentru primirea în Internatul 
Vancean de fetițe din Blașiii.

Condițiunile primirei sunt:
1. Pentru o elevă sunt de a se plăti 

pe un an scolastio 120 fl., solvibill în două 
seu cel mult patru rat« anticipative, pe 
lângă.aceea o taxă anuală de însoriere de 
3 fl. pentru elevele din clasele elementare 
și de 6 fl. pentru cele din clasele superi
ors, apoi 1 fl. pe an pentru bae. Elevele, 
cari vor învăța limba francesă ori musica 
instrumentală, vor solvi separat unele taxe 
moderate.

2. Fiind-că elevele vor trebui să pbrte 
vesminte uniforme, se va solvi 14—18 fl. 
după etatea fiă căreia. Uniforma acesta, 
care se pregătesce în internat, constă din 
două șurte în formă de rochiă, 2 pălării, 
— una de ernă și alta de vară, — și din 
o toaletă.

3. La intrarea în Internat fie care 
elevă va trebui să fiă provădută cu: 6 că
meși, 6 camisone, 6 pantaloni, 1 fustă de 
ârnă, 6 șervete, 12 batiste, 6 părechl de 
ciorapi, 2 părechl de păpucl, 1 periă de 
dinți, 1 periă de cap, 2 perii de încălță
minte, 1 pla'pomă, 2 peptenl, 1 saltea de 
lână, 2 perinl, 4 fețe de pat, 4 fețe de pe

rină, 2 cuverte de pat din giolgiîî alb, 1 
lavor de spălat și 6 ștergare.

Obiectele acestea au să fiă marcate 
cu numele elevei.

Pentru suma numită fie care elevă 
va primi:

1. Instrucțiune în studiile prescrise 
pe clasele I—VI elementare și VII—VIII 
superiore, educațiune religioso-morală și 
deprinderi în conversațiune maghiară și 
germană.

2. Locuința în etagiul institutului în 
sale mari, sănătose și luminose provădute 
cu mobiiiarul necesar.

3. Vipt întreg și anume:, a) la dejun 
cafea cu lapte, b) la amiadl 3 piese, Dumi
neca și în sărbători, 4, c) la cină două 
piese.

4. Spălat, luminat și încăldit. In fie- 
oare lună băetele vor lua câte o bae.

5. Instrucțiune în fiert, spălat, călca
tul cu ferul, coptul pânei, tors, țesut, cu
rățit, grădinărit, croit, ducerea socotelelor 
economiei de casă, conservatul și așefjatul 
legumelor și victualelor preste ernă, îngră
șatul animalelor, prăsirea și ținerea galițe- 
lor etc.

La cererile pentru primire e de a se 
alătura: estras de botez, testimoniu de pe 
clasa absolvată, atestat medical despre să
nătatea elevei, atestat de vaccinare și re- 
vaecinare.

Concursele sunt de a se înainta Prea 
veneratului Oonsistoriu Metropolitan în 
Blașiii, a)ăturându-se la fie-care o marcă 
de 20 cr. pentru spedarea francată a re- 
soluțiunei. Dela oererea de primire nu sunt 
dispensate nici elevele, cari au mai fost în 
Internat.

Direcțiunea Internatului de fetițe.

NECROLOG. Subscrișii au nemărgi
nita durere a anunța tuturor rudeniilor, 
amicilor și cunoscuților înoetarea din viață 
a prea iubitei și prea scumpei lor Ana Dl*. 
Dăianu n. Totoianu, care după îndelun
gate suferințe de mamă, provătjută cu sfin
tele taine șl-a dat blândul său suflet în 
manile Creatorului său, eri la orele 6 săra, 
în anul al 28-lea al vieții și al 4-lea al fe
ricitei sale căsătorii.

înmormântarea soumpei defuncte se va 
face din casele părintești dela Chișfalău (1. 
Alba Iulia) mâne, Joi, 19 Iulie n. 1900 la 
orele 3 d. a.

Fie-țl somnul lin iubito și pomenirea 
ta în veci!

Sibiiu—Chișfalău, 18 Iulie n. 1900.

Dr. Elie Daianu, ca soț, cu fiii săi: 
Ioaohim Leo și Lucia Monica. Văd. Ana 
Totoianu n. Daianu, ca mama, cu fiii săi: 
Lucreția m. Boieriu cu soțul preotul loan 
Boeriu (Lechința-de-Mureș) și fiii lor: Au
relia, Laura, Elena și George. Preotul Ioa- 
chim Totoianu cu soția Ana n. Rus și fiul 
Ionel Virgil; Letiția, Cornelia și loan frați 
și surori. Iosif Dav. Daianu (Cut) si soția 
Ana n. Munteanu ca socrii, ou fiii Ior:Va- 
silie, Ioana m. Simescu, Susana m. Muntean, 
loan și Ana m. Brațe, cumnațl și cumnate. 
Roșa Henzel n. Daianu cu soțul Sebastian 
Henzel (Sibiu) și fiii lor : Basil, Valeriu, 
Aurelia, Sabin și Niculae. Maria Vlad n. 
Daianu cu soțul Nio. Vlad (Oreștie) și fiii: 
Virgil, Veturia m. Demeter și Victor. Ana 
Moldovan n. Totoianu ou soțul, preotul loan 
Moldovan (Ciunga) și fiii: Matilda, Măriți. 
Basil, Ioan și Aurel, mătușl, unchi, veri și 
verișdre.

Fe trecer i.
Tinerimea română din Selagiu și Chior 

invită la petrecerea cu dans, ce o va 
arangia cu ocasiunea Sfințirei bisericei gr. 
cat. de acolo și a ținerii adunării despăr
țământului XVI-lea Selagian-Chioran, al 
Asociațiunei, precum și a Reuniunei'femei- 
lor române Sălăgiane la 2 August (tjiua sf. 
Elie) în Sig (Felsd-Szâk), sub scut sigur, 
în favorul aceleași biserici.

Intrarea: de persbnă 1 fl., în familiă 
80 cr. începutul la 7 săra. Suprasolvirile 
marinimose se vor chita în public. Pentru 
mâncări va fi îngrijire bună. On. ospețl 
pentru comoditatea proprie și orientarea 
Comitetului sunt rugați a se insinua.

Comitetul arangiator: Alimpiu Barbo- 
lovicii! și Andreii! Cosma, patroni; loan 
Moldovan, președințe; Ioan Uieș și loan 
Popiliu, vice-președințl; Gratian Flonta, 
secretar; Aug. Moldovan, cassar; Victor 
Pop, controlor; Laurențiu Sima și Teodor 
Boțioc, maiordoml. (Urmeză 51 tineri în 
comitet.)

Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
învităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
3

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12 cor6ne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corbne.

Pentru România si străinătate.
3

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale,

A dministrațiunea.

VOIET1TE.
4

Cultul față de morțl în China. 
Chinesii au un mare cult față de morțl, 
ceea-ce constitue o trăsătură simpatioă a stră
vechii lor culturi. Subsolul întregului im
periu este un vast cimiter cu mormintele 
străbunilor, pe cari le apără și scutesc cu 
multă pietate. In căutarea după căușele ac
tualei revoluții Chinese, este f6rte remarca
bilă și împrejurarea, că Chinesii au consi- 

} derat și consideră de-o mare vătămare a 
cultului lor pentru morțl faptul, că cu oca- 
sia construirii oăilor ferate de cătră Euro
peni, numărose morminte chinese au fost 
devastate și nimicite, fără a li-se mai vedă 
urma.

Că în ce măsură onoreză Chinesii pe ■ 
morții lor, o arată în mod forte viu ritua
lele, cele fao ei după îmormântărl.Scriito
rul olandes Henri Borel a luat parte la un 
astfel de ritual, despre care istorisosce lu
cruri interesante. Etă oe dice el:

La invitarea familiei Ngo-Ciun-Po am 
luat parte înainte cu două luni și eu la un 
ritual săvîrșit în amintirea capului familiei, 
decedat. Chinesii buddhiștî cred, că după 
morte sufletul omului se împarte în 7 părți, 
dintre cari două se sooboră îndată în in
fern, âr celelalte 5 rătăcesc prin văzduh. 
Membrii familiei trebue der, ca prin jertfe 
piose să mântuâscă din infern cele două 
părți de suflet, ca t6te șâpte părțile să se 
unâscă și să-și afle veclnioul repaus în pa
radisul lui Buddha.

La porta oasei familiei chinese m’a 
primit oel mai bun amic al decedatului, un 
mandarin militar. Nimic nu mai arăta ran
gul său înalt: purta vestminte dure și să- 
răcăoiose în semn de doliu. M’a condus în- 
tr’o cameră vastă de-o ornamentare exo
tică. Din lampele de lotus străbăteau rade 
de lumină vinețiă, pe păreți atârnau tot 
felul de mătăsării, purtând inscripții în litere 
de aur, cari vesteau meritele decedatului. 
In cameră era întins mortul și, după cre
dința chinesă, o parte a sufletului rămase 
în casă plutind prin aer. Jelitorii așternură 
o masă în oamera acâsta încărcată cu tot 
felul de mâncări gustose, ca sufletul să se 
sature bine din mirosul lor.

Când am pășit în cameră, m’a surprins 
fbrte mult faptul, că ea era plină de omeni 
îmbrăcațl în vestminte de diferite colori, 
oarl îți luau vederea, apoi de soldați lăn- 
cierl, heroldl, arcași, purtători de eventalii 
etc. Mai târdiu, când am privit și mai bine 
în jurul meu, surprinderea îmi fu și mai 
mare — mulțimea din oameră nu oonsta, 
decât din păpuși îmbrăcate, oe atârnau de 
păreți. Conducătorul mi-a esplicat, că pă
pușile acestea representă pe însoțitorii de
cedatului, cari îl vor urma și atunci când 
se va reîntorce din infern.

In fruntea mulțimei se afla pe un pod 
o păpușă mai voluminâsă, decât celelalte: 
asta simbolisa pe mandarinul deoedat, ple
când spre ceriîî. De cealaltă parte a po
dului, care închipuia ceriul, atârnau figurile 
sufletelor, cari locuesc în regiunile fericite. 
Intre ele se afla și Tiong-So, măcelarul, 

care întrâga lui viață a omorît animalele, 
pănă când în fine i-a părut rău de păcate 
și s’a deois, că nu va mai vărsa sânge și 
nu va mai mânca carne. Cuțitul și l’a as
cuns în nisip, dâr se temea, că are să-l afle 
oiue-va și-l va folosi spre vărsare de sânge; 
l’a soos așa-dâr din locul ascuns și a fugit 
ou el între munți, unde l’a ascuns sub 
stânci. Dâr și aoum se temea, că-1 află 
cine-va. Nu mai avea liniște pentru acâsta 
și dilele lui erau o tortură veclnioă, pănă 
când o’o ooasiă i-a aflat loc cuțitului—l’a 
ascuns adecă în inima lui. Prin fapta 
acâsta șl-a răscumpărat tote păcatele și a 
ajuns în tagma sufletelor fericite.

Ritualul s’a început cu aceea, că su
fletul din infern al decedatului l’au invo
cat preoții îmbrăoațl în mătase nâgră prin 
rugăciuni, cari sămănau a musică. După 
ritualul acesta tote scumpeturile din ca
meră, împreună ou păpușile, le-au așecjat 
într’un palat pregătit din hărtiă și mătase, 
și i-au dat foc. După credința lor sufletul 
mandarinului s’a înălțat de-odată cu flăcările 
spre ceriu, în patria sufletelor fericite, dim
preună cu strălucita lui suită.

ULTIME mKl.
Berlin, 18 Iulie. Din Petersburg 

i-se telegrafeză lui „Berliner Tag- 
blatt44, că Rusia va pătrunde de cătră 
nord spre Peking pe propria-i răspundere. 
Pregătirile trupelor rusesc! lasă a-se 
presupune operațiuni în stil mare.

Londra, 18 Iulie. O telegramă, 
ce o primesce „Daily Mail“ din Pe
tersburg afirmă, că nu mai încape 
acum îndoială cu privire la aceea, 
că China va declara resboiu Rusiei și 
că răsboiul, ale cărui urmări sunt in
calculabile, s’a început deja.

Londra, 18 Iulie. Din Shanghai 
se vestesce lui „Daily Express41, ca 
principele Tuan a pus termen pentru 
răscola generală. Chinesii din Shan
ghai declară, că de vor debarca 
trupe streine pe uscat, vor trage 
glonte asupra lor.

Shanghai, 18 Iulie. In provinciile 
Tajnau și Sansi au fost uciși 40 streini 
și 100 creștini indigeni. In jur de 
Shanghai sunt postați o miiă de Chi- 
nesi bine înarmați. Mișcarea revolu
ționară se estinde grabnic în China 
interibră și sudică.

Londra, 18 Iulie. Din Beira se 
vestesce, că consulul engles Mac Master 
a căcțut jertfa unui atentat cu pumnalul.

Londra, 19 Iulie. „Daily Mail11, 
anunță, că China, prin ambasadorul său 
din Petersburg ar fi declarat Rusiei oficial 
resboiul. Chinesii se fi năvlit cu mare 
oștire în Siberia ostică.

Literatură.
In legătură cu „Predicele pentru Du

mineci și Sărbători44, de Dr.Em.Elefterenos 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale șifunebrale*, oare 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiuni (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre- 
seutarea pentru prima-oră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani, trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu* din Brașov,

Domnul advocat loan Lengeru 
șl-a mutat cancelaria din villa Kertscli 
în Tergul Straelor, colțul spre strada 
nouă de sus, intrarea din strada nouă 
de sus Nr. 3.

Proprietar: Or. Aure! fâureșisnu. 
Redactor responsabil: Grsgomu Maior.
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Dela „Tipograîia A. Mnreșianu" 
«Ehsb i§raș®v, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Series’s liieraro pesitru p«sp©B%

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
<>r. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acesta e una din cele maipre- 
țiose colecțiuni de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui se lipsdscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu- 
ț'n din bibliotecile poporale, fiind în felul 
« du o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta
1. fi. 80.)

Țlilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Leiois Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., er tom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.45 
(cu posta fl. T60.) In asemănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii el constitui o lectură escelentă 
și forte, potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de Antonia Popii. Se reco
mandă mai ales pentru cei ce vreu să joce 
teatru, fiind o piesă forte ușoră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de I. P. Edițiunea a doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o carte forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrară pentru 
petrecere după mai mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Retegamil. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlii, său învățături 
pentru popor, de Dr. Gevrgiv Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dăr și mai ieftină în asă- 
mănare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
cu povești din Bănat, împărțită în 3 to
muri, de G. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Bu-jnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Ruticescu. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșertă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonio 
Pop. Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
in joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Pop Re’egomul. Sunt 
vre-o 60 de poefii glumețe. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la 
început 1 fi., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

Vivia, seu Biserica, din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
li-nesce de Dr. Dragoș, preot șirpro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fi. 
la 70 cr. (plus 5 cr. poito.)

„Preotul din Noieniu, narațiune 
i torică din vecul nos ru, scrisă de Arghi- 
s obarbu. Acăstă interasantă narațiune pri- 
vnsce evenimente din 1848 - 49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de George Sima. Prețul 30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

Poesii de Vasiliu Ranta Buticescu. E 
o bogată colecțiune de poesii, tipărite pe 
hărtiă fină și formând un volum de lux 
Prețul era la început 1 fi. 20 cr., acum nu
mai 60 cr. (cu posta 70 cr.).

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, către 
diferite rudenii, preoți, învățători și bine
făcători, precum și vorbiri la diferite oca- 
siunl scolastice, de George Simu. Prețul 20 
cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă 
răeami. Conține mai multe novei? poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
eu posta 50 cr.)

Suspin și aimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antomu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu“. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

Rîsete și zâmbete, de T. V. Gheaja. 
După cum și titula arată, este o carte 
de cuprins glumeț; în ea se află nu mai 
puțini ca 254 de anecdote, păcălituri și 
povestiri glumețe care te fac să-ți mai 
uiți de năcasurile lumei și să isbucuescl în 
rîs. Prețul 30 cr.(cu posta 35 cr.)

„Consider ațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nosiră de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Acesta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fl., (-ț- & cr. porto.)

„Amiezii bzmu, colecțiune de lectură 
solidătore de cc-racter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt aprdpe de timpul 
scăpărei din închisdre) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
corecțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
ciaținnei'Btât și de favorabil aprețiată din 
partea cJDrelor nostre. Conține vre-o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

Cugete și considerațiuni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estinde pe 30 pagine 
și conține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 
12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihoreni, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, der frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

Povestea despre pzânțul Ahmed 
al Hamei seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Toaste pentru tot felul de persone și 
ocasium, de Tit. V. Gheaja, spiritual la in
stitutul de corecțiune din Gherla. Prețul 
20 cr. (cu posta 22 cr.).

Csn’țl de rugăcEiuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletescă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
oolorați 35 cr. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gheria, Tip. 
„Aurora“ A. Todcran 1899. Conține peste 
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. „Aurora u A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni., cereri și lăuzie 
încruondrea Preacuratei Feciore Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari oolorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d- Em. Elzftevlscu, 
ounoscur arat d-, bine în cv-rcunie româ
nesc! oib nnmârnsele șuie S'rieTl atât de 
măduose, instructive și O'i atârn gust ci
tite. E o carte mare, de 350 pug. Prețul 1 
fl. 50 cr. (4 1?>).

Cursui ia bursa din Viena.
Din 18 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.95

Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 99.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................158.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr............................ 97.70
Renta de hârtie austr............................... 97.50
Renta de aur austr................................ 115.55
Losurl din 1860....................................  134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.12
Acții de-ale,Băncei ung. de credit. 686.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.50
NapoleondorI.......................................... 19.32
Mărci imperiale.....................................118.57
London vista........................................ 242.40
Paris vista................................................96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.60
Note italiene...........................................90.50

CursuS pieftei Brasov.
Din 19 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.16 
Argint român. Cump. 18,80 
Napoleond’orl. Cump. 19.24 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.22
Vend. 19.-
Vend. 19.30
Vend. 11.40

Am d
Vend. __4 —
Vend. —.—
Vend. 101.-

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Vea’îtahfiSe samissal. «Sec si fi&enre eutiă este j»r®ve«|utti ew marca «le 

ajeer»re a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite btle femeesoi a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsrficațiile se vor urmări pe cale judecătorăscă.

hwiiwmtww și sar»ealui
VarîftihăiSB smmcî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
șes iufcmm aaumdj, piUmbui iui a. moh.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoidină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

Săpun' de copii a lui Moli,
Cel mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

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

Trimiterea j»rii»eig»ală, prin 
Farmacistul A.

c. și r. furnisor al curții weriale Vicua, Tuclilaita 9 
Comande din provinciă se efeciueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provejute cu iscălitura și marca 
de aperare a lui A. MOLL.
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Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la p)
W D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _* >4

Plecam și sasiros trenurilor fie stat reg. ung. în Brasav
Valabil dân 1 RKaiia si. m. 1900.

Plecarea trenărilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la ora 748 min. s6ra.
IV. Tr. aoc. la ora 10-26 min. sdra. (Arad)

Beta Brașov Ia Bucuresci:
I. Trenul de persone la 6ra 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
HI. Trenul accel. la ora 249 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 544 in. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3"20 min. noptea.

Ii. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul do pers, la ora 345 m. p. m.

(are legătură cu Jinia T șnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov ia Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

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

Dela Brașov In Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5T9 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m.

Nr. 409-1900.

publicațhjne
Pentru darea în arendă a următâreloi 

arături și livezi orășenești:
1) livadia înaintea Lapiașului în 

Timișul de sus.
2) livadia, așa numită „dreissi- 

gerwiese“ în Timișul de jos;
3) livadia vortmanului (Comp 

top. Nr. 12895) din poiană; pe tim 
pul din 1 Noemvr;e 1900 pănă în 31 
Octomvrie 1906; — mai departe

4) Parțela în livadia de fen 
lângă Bod;

5) Looul de arat viz-avis de fa 
brica de petroleu alui Otroban, — 
pe timpul din 1 Noemvrie 1900 pănă 
în 31 Octomvrie 1904; —

și în urmă:
6) locul cimitirului central (Corn 

top. Nr. 10218) pe timpul din 1 No 
enwrie 1900 pănă în 31 Octomvrie 1902 
se va ține Marți în 31 Iulie 1900 k 
9 6re a. m. o licitațiune publică îi 
biroul orășenesc de economiă, undi 
se pot ved6 pănă la cjiua numiți 
condițiunile de licitațiune.

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

$ 
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Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

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

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

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

IV. Trenul acelerat, la ora 1044 m. sdra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

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

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 104 m. sdra

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

Dela Zernesci la Brașov (car. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

H. Trenul mixt la ora 142 min. p. m. 
III. Tr. mixt la 6ra 848 min. sera.

Dela Ciiic-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 648 min. sera
V. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. sdra.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


