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Chinesii cer mediațiune.
Cine s’ar mai pute orienta as

tă c]I în chaosul de soiri, adese-orl 
contracjicStore, din China și din cen
trele statelor, ce se aflâ în conflict 
cu ea? Aceste scirl, cari ocupă 
partea cea mai mare a colonelor 
foilor europene, oferă ac}i cu tdte 
acestea, ori tocmai pentru acesta, 
cel mai mare interes.

Vede ori și cine, și fără a-se 
numera între bărbații versați în 
politica cea mare, că aici se tra- 
tâză de o situațiune militară și di
plomatică din cele mai încurcate 
câte au esistat vr’odată, la care iau 
parte mai mult sâu mai puțin aprbpe 
tote puterile lumii.

Ce o să iese din stăruințele ma
rilor puteri, de a pacifica China? 
Reuși-va planul lor, ori că acțiunea 
lor comună de acjî, neisbutind așa, 
ca să le împace pe tbte, va da nas- 
cere pote încurend periculului unor 
conflicte seribse între ele? Etă în
trebările, ce preocupă ac|I așa de 
mult mințile din lumea politică și 
diplomatică.

Se vorbia pană acuma de o îm
părțire a Chinei, ca și când în ade
văr s’ar fi tratat numai de o plă
cintă de orez. Colosul chines însă, 
care părea cu totul amorțit, a des
fășurat de-odată o putere de resis- 
tență și o energia, care a pus pe 
gânduri pe toți și i-a făcut să cu- 
născă, ce jertfe grozave de bani și 
de sânge i-ar costa pe toți un răs- 
boiu în contra „împărăției cerescl“.

Der nu numai pe terenul mili
tar, ci și pe cel diplomatic Chinesii 
au dovedit, că sunt mai superiori, 
decât i-au crecjut. Este în situațiunea 
de față în adevăr surprinzător, cum 
cei din Peking lucrâză cu ambasa
dorii lor dela guvernele străine pen
tru restabilirea raporturilor amicale 
și paclnice de mai înainte, pe când 
aceste guverne și statele lor sunt 
încă în absolută nesciință despre 
ceea-ce se petrece în capitala chi- 
nesă și nu stau în nici o legătură 
cu representanții lor de acolo, des
pre cari Chinesii mereu afirmă, că, 
afară de cel german, sunt încă toți 
în viață.

In nisce momente de rapor
turi atât de anormale, ambasadorii 
chines! au mai debutat Zii ele acestea 
la Paris, apoi la Berlin și mai în 
urmă la Washington cu telegrame 
de ale consiliului de stat chines și 
cu comunicări telegrafice ale împă
ratului Chinei, Kvang Su, în care se 
cere concursul acestor state, a dom
nitorilor și a guvernelor lor pentru 
restabilirea stărilor paclnice de mai 
înainte.

Din Francia, China a primit răs
punsul, că resultatul hotărîrilor gu
vernului frances îl va pute afla dela 
representantul seu din Peking. Mi
nistrul de esterne german, d-1 Billow, 
a răspuns, că nu pote să presente 
telegrama împăratului Chinei lui 
Wilhelm a 111-lea, pe câtă vreme nu 
va fi clarificată sortea ambasadorilor 
streini din Peking și pe câtă vreme 
guvernul chines nu va da satisfacțiă 

deplină pentru uciderea ambasado
rului Germaniei.

Mai favorabil este răspunsul pre
ședintelui Statelor-Unite, Mac Kin
ley. Acesta a răspuns, că dăcă am
basadorii sunt în viață, dâcă li-se va 
concede imediat de a-se pune în li
beră legătură cu guvernele lor, și 
dâcă guvernul chines va stărui a 
depărta orl-ce pericul dela străini și 
va conlucra cu trupele internaționale 
spre apărarea lor și restabilirea or- 
dinei, atunci America e gata a primi 
mediațfunea și a mijloci pacea cu 
puterile.

Deja faptul, că America de Nord 
primesce intervențiunea în favorul 
Chinei, este un ic băgat în unitatea 
procederii puterilor, și nu trebue mult 
ca acesta să se spargă.

Dăcă într’adevăr ambasadorii 
sunt salvați, atunci Germania sin
gură va avă să răsbune omorîrea 
ambasadorului ei. încât pentru cele
lalte puteri, fiă-care din ele are de 
a dori mai mult o înțelegere, decât 
răsboiul cu China. Rusia, pentru-că 
așa pote ajunge mai sigur la scop, 
Francia, pentru-că se alătură mai 
mult la politica rusăscă, Anglia, fiin- 
că din causa răsboiului din Trans
vaal dispune de prea puține forțe 
militare și, în fine, Japoniâ, pentru- 
că interesul ei nu este ca China să 
fiă înfrântă de Europa și rassa gal
benă să-și perdă astfel puterea de 
resistență.

Așa dăr China n’are a-se teme 
prea mult de unitatea de acțiune 
a puterilor, cari de atâta timp nu 
s’au putut uni încă nici asupra ces- 
tiunei, cine se fiă comandantul su
prem al trupelor internaționale, me
nite a ataca Pekingul.

Dela adunarea din Abrud 
a Societății pentru fond de teatru 

român.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Abrud, 11 (24) Iulie.
Ședința II.
5 5

Ședința se deschide la brele 11 a. m. 
D-1 Glodiș, secretarul general, cetesce pro- 
oesul verbal despre ședința de erl. D-nul 
Onițiu cetesce telegramele sosite de erl 
încbce. Au sosit telegrame din Zombor, 
Viena, Săliște, Murăș-OșorheiCi, Panciova, 
Brașov, Brad și o scrisore dela d-1 Em. 
Ungureanu, advooat în Timișbra.

Urmbză raportul comisiunei pentru 
câștigarea de membri noi. Președinte pro
topopul Romul Furdui, br referent proto
popul Petru Popoviciu. Acesta referâză, spre 
bucuria tuturor, că s’au înscris membri fun
datori, pe viață, ordinari și ajutătoî, dela 
carl a incurs frumo9a sumă de aprbpe 
5000 corone. Un astfel de sucoes societa- 

! tea pănă acum nu a mai avut. Bravii 
Moți dovediră iumei, că „Munții lor aur 
portău.

Se oetesoe apoi raportul comisiunei 
pentru censurarea rațiociniilor. Președinte 
protopopul Montani, 6r referent parochul 
Dumitru Goia. Din raportul acestei corni- 
siunl s’a putut vedb, că socotelele au fost 
purtate în ordine și posițiile prevăcjute ou 
aote și documente justificative. După ce 
uomisiuuea propuse aprobarea, proiectului 
de budget, adunarea muițumesce și dă ab
solutoriul comitetului.

Urmeză raportul comisiunei pentru 
ceusurarea raportului comitetului. Preșe 

dinte Dr. V. Preda, referent B. Podobă. Ra
portul se primesce. Nu se face însă nici o 
propunere ooncretă; ci numai comisiunea 
doresce ca acele bănci ale nostre, la cari, 
cu vremea, se vor plasa fondurile societă- 
ței, drept rnulțămită, să nu uite a împăr
tăși și Societatea acesta cu un mic prooent, 
din partea profitului destinat pentru sco
puri filantropioe.

De ore-oe Societatea, în sensul statu
telor sale, nu pote faoe nimic pănă atunci, 
pănă când nu șî-a adunat banii necesari 
pentru înființarea unui teatru, — doresoe 
oa comitetul central să caute căile prin 
cari să se potă aduna și pregăti și forțele 
inteleotuale, cari vor fi absolut neoesare la 
înființarea teatrului. Der debre-ce aoest 
lucru se va putb faoe mai ușor prin 
modificarea statutelor în acest sens, mai 
doresce, ca comitetul oentral să pregătbsoă 
și un nou proiect de statute.

In jurul acestor cestiunl se încinge 
o vie discuție, la care i-au parte d-nii 
Mihail Cirlea, notar publio, Virgil Onițiu, 
director gimnasial, Dr. St. O. Pop, advo
cat, loan Scurtu, student, Romul Furdui, 
protopop, Vasile Goldiș, profesor și Gh. 
Dima, profesor, — se primesce oa propu
nere concretă partea primă a dorinței oo- 
misiunei, rămânând, ca comitetul să se în- 
grijbscă de esecutarea ei.

In fine după ce se constată activita
tea rodnică și cu spor a comitetului oen
tral, acestuia i-se voteză mulțumită proto
colară și i-se dă absolutoriu.

Fiind societatea invitată să-și țină 
adunarea generală din anul viitor în Șim- 
leul-Silvaniei, adunarea primesce ou mulță- 
mire. Timpul se va fixa de comitet.

Ou acâsta ordinea de s’a exhau- 
riat. Pentru verificarea procesului verbal 
se aleg d-nii Petru Popoviă, Al. Ciura, și 
Dr. Laurențiu Pop.

Președintele, în cuvinte alese și bine 
simțite, muițumesce Moților pentru sacrifi
ciile aduse cu acbstă oeasiune, căci au 
făcut ca acbstă adunare să fiă una dintre 
cele mai succese de pănă acum.

Mai vorbesce d-1 Dr. St. G. Pop mul
țumind președintelui și comitetului pentru 
aotivitatea deosebită dăruindti-le putere și 
viață ca, continuând în felul înoeput, să 
ne putem realisa cât mai curând scopul 
mult dorit.

In numele Moților muițumesce d 1 Ro
mul Furdui.

Ast-fel spre mulțumirea tuturor se 
îucheiă partea ofioială a adunărei generale 
din acest an*).

*) Primind acest raport numai cu posta de 
adl după amiadl, partea privitore la concertul de 
Duminecă o vom publica mâue. — Red.

Gestiunea economică în Bucovina.
iii.

(Urmare).

S’ar crede, că rassa rafinată aduoe statu
lui imense folose pentru privilegiile aoordate. 
O cercetare mai amănunțită arată, oă too- 
mai Jidanii îșl împlinesc forte mano dato
riile față de stat. E notorie, cum fug de 
orl-ce recensământ, în Bucovina vagabun- 
dbză o mulțime fără să fiă încetățeniți, o 
sumedenia de comeroianțl, ambulanți și oâr- 
ciumarl nu plăteso ou anii birul, păzind oca- 
siunea pentru a se subtrage.

Din causa inexactității matriculelor 
jidovescl primăria nu e în stare a-i controla 
temeinic, oeea ce le înlesnesce Jidanilor 
scăparea de asentare. La locul asentării 
apar chipuri artificios mutilate; în locul 
celui citat, care se preumblă liniștit în altă 
țâra, apare altul nedesvoltat, schilod său 
cretin, în de comun un organism bolnav. 
Abstragem dela corumperea comisiunilor, 
mai ales a medicilor, cea mai mare parte 
Jidani.

Acbsta este rassa, care a pus jugul 
solăviei de multă vreme în gâtul țăranilor 
bucovineni. Lupta în contra Jidanilor tre- 

bue purtată, tăiând energic în relațiunile 
mai vechi ca de un secol. Lupta econo
mică trebue să atragă atențiunea în prima 
liniă când este vorba de raportul poporu
lui român cu Jidovimea.

Aci nu pote fi pace, d-le baron Mus- 
tatza! Trebue pornite acțiuni seribse pen
tru a lumina poporul asupra aoestei lupte 
și a modurilor, în cari ar pută purta mai 
cu nădejde în reușită.

Sunt neoesare acțiuni conoentrioe, ac
țiuni generale si principiare contra Jidanilor. 
In fața primejdiei cumplite nu sunt sufi
ciente mijlbce paliative, ci trebue o cură 
radicală, cu scopul de a tămădui întregul 
organism.

Aci are un rol important „Deștepta
rea14, care de present se află în mâni bune 
și energice. Ea trebue să facă propagandă 
în tbtă țâra pentru conoentrarea tuturora, 
oarl posed aptitudinea de a afla și repara 
tote cusururile. Un metod sigur trebue să 
ilustreze cu date esacte raporturile actuale 
dintre marea proprietate și micul proprie
tar. In fiecare district, în fie-care sat tre
bue constituite comitete pătrunse de în
semnătatea economică a cestiunei, înoepend 
o acțiune generală în tbte ramurile,

Ast-fel se pote redeștepta țăranul din 
letargie. Crearea în tbte comunele a unei 
clase mijlocie de proprietari, ce progresbză 
acomodat recerințelor timpului, pentru deș
teptarea emulațiunei în olasa micilor pro
prietari, e de neapărată trebuință. Moșiile 
trebue gospodărite de înși-șl moșierii, căci 
pănă trăiau boierii prin satele lor și se ocu
pau de agricultură, viața patriarchală legase 
strîns interesele ambelor părți, încât pro
prietarul moșiei veghia în interesul său pro
priu la propășirea gospodăriei țărănescl. 
Boerii pământeni părăsind satele lor, stră- 
mutânduse în orașe și tergușore, parte 
arendând moșiile, parte înstrăinundu-le la 
Jidani, Poloni și Armeni, s’a deschis între 
ourtea boerbscă și sat un abis fără fund.

Cel mai frumes rol l’ar avă preoțimea 
punendu-se în fruntea acțiunei generale 
pentru desrobirea țărauului. Sesia trebue 
să devină o șeblă pentru țăran. Speranța 
în preoțime e îndreptățită, căci orl-ce luptă 
îmbrățișată de ea trebue să reușâscă. Amin
tim numai d. p. agitațiunea contra alcoo
lismului, care deși puține, dâr totuși a avut 
resultate mulțămitbre, cu tbte împedeoările 
prefecților stăpâniți de Jidani, cu tbte ame
nințările unui consistor putred și tîrîtor 
pe la pragurile puternicilor din guvern, în 
ciuda tuturor neghiobiilor baronului Mus- 
tatza.

Rare sunt cașurile aou, în cari un 
păstor sufleteso ar stbrce poporul mai rău 
decât Jidanul, abusând de funcțiunea sa. 
Astfel de „boaită*  trebue dată imediat pu
blicității, drept rușinea cea mai mare a 
oierului Nu voim să amintim de păcătosul 
din Cuciur, său de nemernioul din Voitinel, 
care desgropase mariașele, sbu în districtul 
Sucevei de un cămătar oare vinde singur 
poporenilor lumini, colaol, pomene și miere 
pentru biserică; abeleașl lucruri însă nu 
odată, oi de atâtea-orl, pănă putreejeso.

Țăranul, în bigoția-i nutrită sistematic, 
crede, că-șl împlinesce datoria față deatot- 
ternicul, ajungând și la sapă de lemn, pe 
când un mic popă miserabil se îmbogățesoe 
nenorocind sute de suflete. Seu precum 
mi-s’a scris ârășl din districtul Sucevei des
pre un preot, oare e considerat de enoriaș 
numai oa o pacoste.

Pe oând acest preot în biserică se 
sparge predicând despre tbte din lume, țî- 
nend poporenil pănă târdiu după amiadl, 
când întră în coliba țăranului îl jupesce 
fără milă. Pănă și dela cantorul său săr
man și lipit pământului să fi; luat pen
tru îmormentarea unui copil mic 10 fl. (deoe 
florini v. a.) Astfel, dâcă nieăirl, atunci aci 
e la loc dioala poporală: „Să nu ne în
dreptăm pașii după ceea oe face popa11....

Mai intercalăm încă, o mică digresiune. 
La o cercetare disciplinară încredințată din 
partea consistorului protopresbiterului dis
trictual, aoe9ta voia să facă pace între pa- 
rooul din cestiune și enoriașii săi, în urmă
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torul mod. După ce se convocase adunare 
mare a țărănimei, protopopul îl puse pe 
parooul încriminat în fața poporului și ară
tând eu mâna asupra lui adresa țăranilor 
ouvintele: „Dați-i paoe omeni buni 1 Nu 
vedeți, oă e smintit?u Apoi plecă protopo
pul, oă șl a împlinit datoria. Caveant consi- 
liarii bene nutritil

(Va urma.) SeiieCCb.

Resboiu în China.
Sortea ambasadorilor.

La Paris, Berlin, Londra, Bruxella și 
Washington au sosit telegrame nouă, spu
nând, că toți ambasadorii din Peking, afară 
de cel german și de secretarul legați unei 
japoneze, trăesc, și în 18 Iulie erau neatinși 
Ba după cum am semnalat erl, după o te
legramă din Bruxella, personalul ambasa
delor ar fi în drum spre Tien-Cin.

Guvernul german — cjice o telegramă 
din Berlin —nu prea dă însă credăment afir- 
mațiunilor ambasadorilor Chinei din dife
ritele capitale europene, cari susțin într’una 
că representanții puterilor în China trăeso. 
Nu-șl pot esplioa acolo mai ales împreju
rarea, de ce guvernul chines nu permite 
ambasadorilor se comunice direct cu cabine
tele lor.

Imperatul Chinei cere ajutorul 
Germaniei.

„Nordd. Allg. Ztg.*  din Berlin anunță, 
că ministrul Chinei la Berlin a remis la 21 
Iulie ministrului afacerilor străine german 
d-1 de Billow o depeșă a împăratului Chinei 
(Kvang-Su) cătră împăratul Wilhelm, cerend 
ajutorul Germaniei, ca singurul mijloc de 
a face să înceteze orisa, și rugând pe îm
părat se ia inițiativa pentru restabilirea stării 
de pace de mai înainte. — Telegrama portă 
data de 19 Iulie și e semnată de Kvang Su.

La depeșa acâsta s’a dat următorul 
răspuns în 24 1. c. ministrului chines din 
Berlin :

„Ministrul de stat, contele Bălow, se
cretarul de stat al oficiului de esterne, a 
primit nota telegrafică a ministrului chines 
cu data de 21 Iulie, notă, ce cuprinde oe- 
reraa adresată de Majestatea Sa împăratul 
Chinei Majestății Sale împăratului și rege
lui. Contele Billow nu este în posiția, de a 
presenta aoâstă depeșă Majestății sale îm
păratului și regelui, pănă când nu se va fi 
lămurit starea ambasadelor străine încinse in 
Belting și a străinilor de acolo, pănă oând 
guvernul chines nu va da satisfacția pen
tru uciderea oriminală a ambasadorului îm
părătesc și pănă oând nu va da garanții 
suficiente cu privire la viitdrea sa atitudine 
față de dreptul ginților și a oivilisațiunei".

Intervenirea lui Mac Kinley.

0 telegramă cu data de 24 Iulie din 
Washington spune, că președintele Mac 
Kinley dând răspuns la cererea guvernului 
chines, a încunosciințat pe ambasadorul 
chines din Washington, că e gata a primi 
să intervină. Guvernul american doresce însă 
ca ambasadorii din Peking să fiă salvați. 

Indată-ce se va întâmpla aoesta, America 
îșl va rechema trupele sale de pe uscat și 
apă trimise în China și va sta reservată 
față cu eventualele conflicte ale puterilor.

Răspunsul acesta a produs o forte rea 
impresiă la Berlin.

China și Japonia.

„Pol. Corr.u din Viena publică o tele
gramă, ce i-s’a trimis din Tokio ou data de 
20 Iulie, cuprinzând telegramele, ce le-au 
schimbat între ei împăratul Chinei și îm
păratul Japoniei.

împăratul Chinei spune în telegrama 
sa, că pe când imperiul chines era în ra
porturi de sinceră amioiță cu imperiul ja- 
pones, secretarul ambasadei japonese a fost 
atacat și ucis. In urma acestui eveniment, 
9’a dispus prinderea și pedepsirea crimina
lilor. Puterile au atacat și ocupat forturile 
din Taku și în urma acesta s’au început 
inimicițiile, situațiunea și raporturile cu.pu- 
terile devenind as-fel complicate. Apusul 
și răsăritul iși stau față ’n față ca inimici 
și privirile puterilor nu sunt îndreptate nu 
mai în contra Chinei, oi esistă temerea, oă 
dâoă China nu va fi în stare să-și păstreze 
posiția, și pentru imperiul japones situația 
devine gravă. Interesele aoestor două împă
rății fiind strîns legate, împăratul chines 
speră, că Japonia va merge mână ’n mână 
cu China pentru apărarea intereselor lor 
egale. China este actualmente prea îngreu
nată ou suprimarea răscâlei, așa că ea nu 
este in stare a face față pericolului amenin
țător din străinătate; e avisată dăr la spriji
nul acelei țări, care ca și imperiul chines, 
formăză o parte a Asiei. In ast-fel de îm
prejurări împăratul chines adreseză împă
ratului Japoniei cuvântul acesta, rugându-1 
să ia măsurile, ce le crede neoesare, pentru 
restabilirea păcii și a ordinei. (Telegrama 
portă data de 3 Iulie și e iscălită de Kvang 
Suj.

Răspunsul împăratului japones dice între 
altele: Aucjim, că trupele Majestății Tale 
nu sunt în stare a respinge și a suprima 
răsoola....... Dâoă însă guvernul vostru
e firm decis a sugruma răscola și a elibera 
pe ambasadori, atunci situația se îmbună- 
tățesce relativ.... In ultima lună puterile 
au transportat numărose trupe la Tien-Cin 
și Japonia încă ș’a ținut de datoriă a tri
mite trupe. Ținta acestei acțiuni militare 
este sugrumarea răscâlei și mântuirea repre- 
sentanților diplomatici, precum și a celorlalți 
străini. In afară de acăsta puterile n'au in 
vedere alt scop... Guvernul meu nutresce 
sentimente binevoitâre față de țâra vdstră, 
și dâoă raporturile vor permite, nu voiii 
esita a ridica cuvent amicabil în interesul ei. 
Mai întâii! însă aștept, ca guvernul Majestății 
Vostre să suprime numai decât răscbla și să 
libereze de fapt pe representanții străini din 
situația lor. Numai atunci Japonia pâte fi 
înduplecată de ași validita influința sa în 
interesul imperiului Vostru.... (Telegrama 
portă data de 15 Iulie).

Foile japonese scriu, că o alianță în
tre China și Japonia este imposibilă și sfă- 

tueso pe guvernul ohines, să renunțe la 
acest vis.

Rescola se estinde.

„Novoje Wremja*  anunță din Cifu, că 
legătura telegrafică cu Tien-Cin s’a între
rupt, linia ferată a fost nimicită.

Lui „Newyork Journal" i-se oomunioă 
din Shanghai, că din Port-Arthur au sosit 
3000 de soldați ruși la Niuclvang. înainta
rea lor este împedeoată de 10.000 ChinesI 
bine înarmați. O cioonire e în ajun. Chi- 
nesil au o atitudine defensivă, dersunt de
ciși să împiedeoe înaintarea Rușilor.

400 Englesî căduți.
Soirea acăsta o aduce fbiă englesă 

„Daily Express*  într’o telegramă, ce i-se 
comunică din Mahadodorp, în Transvaal. Ea 
varsă o lumină destul de viuă asupra lup
telor dintre Buri și Englesî la Derbepoort, 
lupte în cari au cădut cei 400 ai Albio- 
nului.

Răsună ârășl pe teatrul răsboiului din 
Afrioa-sudică un mare sgomot de luptă, ar
mele se încruoișâză din nou și jertfele oad 
dilnio, rărindu-se șirurile armatei lui Ro
berts, acjl ou 10, mâne cu 50, apoi cu su
tele de omeni.

Lupta decurge mai înfooată în statul 
Oranje, care fusese declarat de „teritoriu 
engles'1, fiă chiar și numai după nume. La 
Betlehem s’a oioonit, oum soim, o mare 
trupă englesă ou Burii, aceștia însă au bă- 
tut’o și respins’o, fi Englesii au luat tăl
pășița.

Decât ciocnirea aoâsta, s’a întâmplat 
oevașl mai însemnat. Spre nord dela Ho- 
ningspruit, Burii au tăiat la rîul Vaal oo- 
munioația telegrafică ou Pretoria, adecă ou 
Transvaalul. De aici vine, că despre lucru
rile acestea nu Roberts trimite avisurl la 
Londra, oi generalul Broadwood din Ho- 
ninspruit și Kelly-Kenny din Bloemfontein. 
E fireso, că în ast-fel de împrejurări ma
reșalul Roberts a ajuns de-odată în mare 
înourcătură, oăcl nu mai soie, oe se întâm
plă în Oranjo.

Faptul, că Burii au întrerupt comu
nicația telegrafului și a trenurilor, nu în- 
însâmnă alt-ceva, decât că trupele engle- 
sescl din Oranje nu pot s’o biruâscă ou ei. 
Efeotul acesta se va simți și mai mult în 
Transvaal, după-oe Roberts va fi silit să tri
mită trupe auxiliare celor din Oranje,

Ar face de sigur oea mai penibilă 
impresiă în Anglia întrâgă, dâcă Roberts 
s’ar vedâ silit să se reîntorcă din Pretoria 
la Bloemfontein, oa să oonducă de acolo 
operațiunile, adecă s’o încâpă ârășl de unde 
a pornit după „viotoriau dela Paardeberg.

Cei 400 Englesî căcjuțl în luptele dela 
Derbepoort, spre ost dela Pretoria, sunt 
cea mai strălucită dovadă, oă Burii se țin 
bine și că sunt oeva mai disciplinați și mai 
devotați causei lor deoât bună âră Chinesii 
dela Tien-Cin.

SC1RILE DILE1.
— 13 (26) Iulie.

Archiducele Iosif în Brașov. Ieri, 
ou trenul dela 2 âre și 9 m. d. a., a sosit 
în Brașov arohiduoele losif, ou scop de-a 
face o revistă peste regimentul 24 de hon- 
vedl, care e ooncentrat aici. In suita archi- 
ducelui se află generalul major Palkoviol, 
comandantul de brigadă Csalanyi ș. a. La 
gară i-au eșit înainte spre întâmpinare fiș- 
panul comitatului Brașov, protonotarul 
Panozel și oficerii superiori din garnisona 
honvecjimei din loo. Intrând în oraș archi
ducele s’a instalat la hotel „Bucuresolu. 
Astăzi înainte de amiaZl archiducele a fă
cut revista regimentului 24 de honvedl.— 
Mâne, Vineri, archiducele va pleca cu tre
nul dela 11 ore a. m. spre a face o visită 
Majestății Sale Regelui Carol la castelul 
Peleș în Sinaia. In ondrea archiducelui se 
va da un prânZ, după oare săra la dra 10 
și 14 m. se va reintdroe cu trenul accele
rat, mergând direot spre Budapesta.

Primul consiliu de miniștri, sub 
preșidența d-lui P. P. Carp, s’a ținut Marți 
săra în Bucuresol. In acestă primă ședință 
a consiliului scrie „Constit." la oare au 
luat parte toți d-nii miniștri, s’au discutat 
în special, chestiuni de resortul ministerului 
afacerilor străine: tariful vamal pentru 
Turcia și emigrarea israeliților din țâră. 
Viitorul consiliu de miniștrii va avâ loo 
Marți, 18 Iulie. In acest consiliu se va 
discuta asupra mișcării administrative, oe 
va faoe noul guvern; pănă atunoea nu va 
fi nici o schimbare de prefecți în județe.

România premiată la esposițiă. 
Privitor la succesul produselor române la 
esposițiă din Paris se comunică următo- 
rele: In privința oerealelor România a fost 
clasată a patra din întrega lume. Din 333 
esposanțl de cereale din România au fost 
premiatl 307. Juriul esaminator li-a acor
dat 9 mențiuni de onore, 6 mari premii, 
80 medalii de aur, 129 de argint și 83 de 
bronz. Dintre produsele românesol cerea
lele au fost olasate întâii!, vinurile al doi
lea, obținând mare premiu, apoi minele, 
sarea și petroleul. Pădurile Statului de-a- 
semenea au obținut marele premiu. Do
meniile Cordnei au obținut media 19 pen
tru agricultură. Un singur Franoes, produ
cător de vinuri, a obținut media 20, cea 
mai mare.

Noua ordine a esamenelor rigo- 
rose, pentru facultățile de medicină din 
Ungaria, va primi, cum se anunță, în cu
rând sancțiunea monarchului. Dispoaițiunile 
principale ale acestei nouă ordine au în 
vedere a eonstrînge pe viitorul medic a 
faoe praxă în spitalurl înainte de a întră 
în praxa vieții. Numărul esamenelor și nu
mărul obiectelor se vor împuțina după noua 
ordine a rigoroselor. Aoâsta e fdrte im
portant în ce privesce studiile pregătitore 
ale medioiniștilor și spesele esamenelor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Scrisore dela băi.
Schărding (Austria de sus), 15 Iulie 1300.

— Urmare. —

Făoând mai sus mențiune de bătaia 
dela Lipsea și de ounoscințele mele eoono- 
mioe, ml-a venit în minte un episod din 
copilăriă, pe care îl voii! reproduce aici. 
Absolvasem a șâptea clasă gimnasială și 
mă aflam în ferii acasă la părinți, unde 
îmi petreoeam timpul cu studiul limbei 
italiene, cărui studiu am se mulțămesc, că 
astăZl îmi petrec aici cu „La divina co
media di Dante Alighieri", pe care am 
împrumutat’o dela un bărbier italian cu 
numele Bartessi, oare îșl are oficina vis-â- 
vis de otelul Lorenz, în oare locuesc, ou 
a cărei cetire trecând peste „infern" am 
ajuns la „purgatoriu" și cred, că pănă mai 
stau aici voia fini și ou „paradisul".

Era într’un timp, oând se grămădesce 
lucrul de câmp așa, cât eoonomul nu soie 
încătrău să dea. Noi aveam în mai multe 

părți lucrători, și tatăl meu m’a trimes la 
viia din deal, ca să păzesc de săpători. 
Eu mă așeZasem, câud la umbra unui cireș, 
când sub un nuc; ceteam din gramatica 
italiană, dâră din când în când îndemnam 
și pe săpători să dea bărbătesce ou sapele.

Cine va fi pScjit vr’odată pe luorătorl, 
va fi făcut esperiența, că ei oaută și află 
deosebite titule, ca să întrerupă luorul, sâu 
oum Z>o fii: să mai răsufle puțin. Ba oă 
i-a întrat o petricieă în opincă și trebue 
să se desculțe, ba că trebue să bea apă, 
ba oă trebue să-și ascută cosa, ba că tâcă, 
ba că pungă, ca să trâcă Ș> să-și
capete simbria. Mai sunt apoi unii, cari 
întind povești și spun minciuni cu cari fac 
rîs, și apoi pănă rîde omul nu pote și săpa, 
ori trage cu câsa.

Intre săpătorii noștri, — erau opt la 
număr, — încă se afla unul tare povesteț, 
era mai în etate ca ceilalți, căci era un 
opșitar cu groșiță, de pe vremea împăra
tului Francisc 1, și a luat parte la unele 
lupte on Napoleon I, numit de popor Bu- 
năparte. Pe acesta îl provoca, câDd unul, 
când altul din ceilalți luorătorl, se le spună 

câte ceva din cătănia lui, oe ținuse vre-o 
15 ani. Și el le spunea buouros, ca să pâtă 
mai des răsufla, âr eu ascultam ou plăcere 
la spusele lui.

II întrâbă unul: „departe ai umblat, 
bade Nioolae, și multă lume vei fi văZut?" 
— „Da, nepâte, am fost ou armadia neam
țului în lumea întrâgă și încă in trei sate“.

Mare mirare între lucrători, asupra 
acelor trei sate, oe cad afară de lumea 
acâsta; într’o altă lume, oare unde este, 
badea Nioolae n’a vrut să-o spună.

M'am amestecat apoi și eu în vorba 
lor, și l’am întrebat pe badea Nioolae să-mi 
spună, că fost’a în bătaia dela Lipsea?

— Cum nu, domnișorule, am fost și 
noi acolo cu Muscalii și cu burcușii și 
l’am și bătut pe Bunăparte, ba de nu-1 
scăpa un Jidov, îl și prindeam," — apoi 
îmi trase una cu oohii, de unde am dedus, 
că va urma âră vr’o minciună înoornurată, 
âr el continuă: — „Să veZl, domnișorule, 
Bunăparte s’a îmbrăcat cu oiâreol, suman 
și opinci, așa oa noi, și a venit cu donițl 
și ciubere în armadia nâstră să ne spio
neze, însă l’a vândut o oâroiumăriță la 

care a durmit, dâr el a luat de veste, că 
i-or dat de urmă, și a dat cinci galbeni lâ 
un Jidov, care a venit o’o bute de vinars 
în lagărul nostru — pe care pănă bați în 
pălml noi am golit’o, — ca să-l scape, și 
Jidovul a desfundat butea, l’a înfundat pe 
Bunăparte în bute, și o’o mârțâgă de oal, 
âță așa, l’a dus printre nOi la armadia lui.

Conticuere omnes intentique ora tenebant. 
Săpătorii au amuțit de mirare, âr eu am 
rîs din inimă asupra invențiunilor inge- 
niâse ale lui badea Nioolae!

Dâră să mă întorc la obiectul aoestei 
seisorl, dela oare m’am abătut puținei.

Poporul din Sobărding și din satele 
oele frumose, ce-1 înounjură, este forte 
moral, religios și laborios. Câmpurile sâ- 
mănă mai mult a fi nisoe grădini bine în
grijite, căci sunt presărate și ou tot felul 
de pomi roditori. Palmă de loo nu afli ne
cultivat, ogorul pe aici nu-1 ounoso. Și 
căile de hotar sunt tâte bine prunduite și 
bătute, așa încât nu te pote prinde mi
rarea, oând veZl, că un singur bou pus 
în ham, âr nu în jug, trage câte un că- 
roih mare așa tare înoărcat de fen, încâ5 
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Noua ordine a esamenelor nu cundsoe esa- 
menul fundamental (Mineralogia, Zoologia și 
Botanica), printr’asta se economisesc 21 fl. 
din oheltuelile esamenelor. Mai 4sPar^6 
cele opt obiecte ale esamenului al doilea 
fundamental și a primului esamen practic 
se reduc la patru și adecă prin aceea, că 
Chemia și Fisica se eliminâză total, er esa- 
menul de fisiologiă și anatomiă se oere 
numai odată. Al doilea esamen rigoros 
practio rămâne ca pănă acum, pe oând diD 
al treilea se eliminâză medicina foreuză și 
higiena publică. Aceste două obiecte se 
vor cere în viitor dela medicii tribunalelor 
și dela fisicii orașului.

Numire. In looul d-lui Dr. Emil Puș- 
cariu, secretarul general la ministerial cul
telor și instruoțiunei publioe, careșî-a pre- 
sentat dimisiunea din aoest post, va fi nu
mit secretar general la aoelașl minister d-1 
Dem. Aug. Laurian. Decretul pentru numi
rea sa s’a și trimis la Sinaia pentru a fi 
semnat de M. S. Regele.

Favor personalului dela tren. Mi
nistrul unguresc de comeroiîi a ordonat, oa 
în cașul, când unor slușbașl dela tren, oarl 
nu pot conta la pensiune seu la alt mijloo 
de traiîi, li-se abcjioe serviciul din causa 
împlinirei etății lor de 60 ani, să li-se dea 
drept despăgubire salarul pentru un an în
treg, la oas, dâoă sunt funcționari, er dâcă 
■sunt servitori, atunci numai pe o jumătate 
de an.

0 invenția românescă. Un tînăr me- 
•canio, Teofil Teodoreanu, oare trăesoe în 
BuourescI și e originar din comuna Offen- 
baia (Transilvania), a inventat o pompă 
perfecționată, ou ajutorul căreia un singur 
om pote ridioa apa pănă la 1000 de metri. 
I-s’au oferit pentru brevetul acestei invenții 
500,000 lei de oătră o mare casă din Ger
mania.

Nouă linii ferate în România. D-1 
I. Grădișteanu, ministrul lucrărilor publioe, 
a acordat autorisația de a-se construi ur- 
mătorele linii ferate: D-lui Balș linia dela 
Tergu Ocna la Slănie; d-lui Iosif Bunesou, 
Athanasie eto. linia Ruoăr-GăeștI cu rami
ficația Luoienl-Târgoviște; d-lui inginer 
Torooeanu, linia DrăgăneștI-Giurgiu ou o 
ramificațiă; d-lor O. G. Vernescu, N. Ca- 
targiu și Popoviol, linia Târgu-Nâmțu la 
Pașcani.

Jidani, cari nu sciu ce vreu. Cu 
titul acesta publică „Alkotmany*  următorea 
soire caracteristică : „Se pregătesoe un eve
niment remarcabil în „Erzsebetfalva" cel 
renumit pentru praful său mare, pentru 
vagabuntjii săi, pentru tâlharii lui, pentru 
fabrica lui de rachete, pentru banda lui de 
falsificatori de bani. In Erzsebetfalva se 
află 150—170 Jidani de aceia, cari nu 
soiu ce vrău. Sunt nemulțămițl ou primăria 
lor, cu prea mare dare de cult, și altele. 
De aoeea au hotărît să țină un meeting în 

pe la noi în Transilvania, unde-s căile de 
hotar desfundate, de multe-orî, abia patru 
boi l’ar pute duoe. Aici am văcjut și fe
meile trăgând cu edsa în brazdă cu băr
bații, ba înoă ele conduc brazda. Așa ceva 
în Transilvania numai într’un loc am văcjut: 
în Dedrad, sat săseso lângă Reghin.

Dâr pe aiol la lucrul de câmp și fe
meile trag alăturea cu bărbații binișor din 
urciorul ou bere.

Vinarsul aici nu se bea, oi numai 
berea, âr bere să bea multă, oăcl numai în 
Schărding sunt patru fabrici de bere. Unde 
■nu se bea vinars, apoi nici un Jidov nu afli I

Pe oâmp unde te învârțl dai de oâte 
o cruoe, său de ioâna Preacuratei Vergure 
Maria, pe lângă oarl neamțul când treoe, 
stă și se închină. Ba și pe malul, Innului, 
acolo unde âre-oineva a oăcjut în apă și 
s’a înecat, se află câte o oruoe ou insorip- 
ția: Aiol s’a înecat cutare, — atunoia, tre- 
■oătorule, rogă-te pentru sufletul lui: un 
tatăl nostru și o născătdre. Acest act oreș- 
tinesc involuntar l’am împlinit și eu, la 
prima cruce, ce am aflat’o ou astfel de vo
ii valii.

(Va urma.) 

causă de convertire. Aoest meeting se ține 
acjl (Joi), și autoritățile au permis ținerea 
iui. Acum e întrebare, deoă vor trece la 
vre-o religiă creștină, ori că vor rămână 
fără confesiune? Acesta e o alternativă ad
mirabilă, dâr vrednică de Jidani*.

Directorul serviciului maritim ro
mân, d-1 colonel Coandă, a plecat la Car
diff, spre a stabili în acel oraș o agențiă 
românâscă pentru încăroatul cărbunilor ne
cesari servioiului maritim și căilor ferate 
române. Se scie, că acum serviciul maritim 
român și oăile ferate se aprovisioneză cu 
cărbuni Cardiff, contractul ou sindicatul din 
Westfalia fiind espirat. D-1 colonel Coandă 
se va întorce dela Cardiff la Paris, unde 
în dilele de 4 pănă la 12 August va lua 
parte la congresul marinei oomerciale.

Revistă navală francesă. O mare 
revistă navală s’a ținut la Cherbourg, sub 
conducerea admiralului Gervais. Președin
tele Loubet, miniștrii, deputății și senatorii 
au fost de față la acâstă mare revistă a 
vaselor de răsboiîî, în portul Cherbourg din 
escadra de nord mediteranee. S’au ținut 
disoursurl din partea admiralului Gervais, 
oare a salutat în numele armatei navale 
reunită în Cherbourg, pe președintele Loubet. 
La discursul amiralului, președintele Lou
bet răspunse în numele guvernului, în nu
mele parlamentului, în numele Franciei, 
aducând omagii marinei.

Focul dela mănăstirea Văratic. Din 
Peatra-Neamț, s’auunță, că Marți năptea, 
un inoediu a isbucnit la mănăstirea Vă- 
rateo, ce s’a întins ou o uimitâre repe- 
tjioiune. Casele fiind în majoritate de lemn 
și mănăstirea fiind lipsită de ajutore, a 
fost ușor ca focul să ouprindă întrâga mă
năstire. Au ars vre-o 100 de case, apar
ținând mănăstirei și Arhondăriei. Se orede, 
oă fooul a luat nasoere dela chiliile du
hovnicului mănăstirei. Sunt pagube de 
câte-va sute de mii de lei. Focul a putut 
fi localisat abia pe la ora 1 din ndpte. S’a 
dispus trimitera pomierilor din Piatra N. 
și T. Neamț.

Proclamația Boxerilor. S’a găsit la 
Shanghai prima proclamațiune a Boxerilor. 
Acâstă proclamațiune afirmă, că Dumne
zeul răsboiului oere sângele străinilor și 
amenință China cu cjece plăgi, deoă nu va 
fi satisfăcut.

Șahul Persiei a pleoat alaltăerl din 
Petersburg via Varșovia în Francia. La 
despărțire a fost de față la gară atât Ța
rul, cât și Țarina.

Rugăciunile în școlele francese1 
Intr’o mare parte a șcâlelor Statului fran
cos esistă obioeiul, ca la începutul și sfîr- 
șitul prelegerei învățătorul să reoiteze în 
șoâlă cu șoolarii anumite rugăciuni. Minis
trul instrucțiunei publice a dat acum o or- 
dinațiune, prin care recomandă inspectori
lor școlari, ca să pășâscă în oontra acestui 
obioeiîî și să constrîngă pe profesori și în
vățători la o „mai strictă observare a obli- 
gamentului de neutralitate reciprocă înces- 
tiunl de religiune*.  Se înțelege, acâstă or- 
dinațiune e întâmpinată ou simpatiă de 
foile republicane și anticlericale; ou atât 
mai mare și, sigur, și mai justă este însă 
mâhnirea foilor naționaliste și antisemite, 
cari oombat în modul cel mai îuverșunat 
pasul ministrului.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografa^ e, articolele sale necesare pentrua fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposite în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelemen, Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Milan și fiiul seu.
Organul radicalilor sârbi din Ungaria, 

„Zastava11 scrie următârele referitor la că
sătoria regelui Serbiei:

„Evenimentul acesta va surprinde forte 
mult pe orl-cine în Serbia, cu tote că na
țiunea sârbâsoă este din crescet pănă ’n 
tălpi demooratioă. Scopurilor ei politice i-ar 
fi oorăspuns mai bine, dâcă regele Alesan- 
dru și-ar fi căutat o soțiă în Cetinje. Nici 

unul dintre miniștri n’a cutezat să contra
semneze proclamația regelui de târna lui 
Milan, căci cine ar mai fi îndrăsnit să pri- 
vâseă în ochii acestuia, dâcă a aprobat 
odată ceea-ce tînărul rege face pe după 
spatele tatălui său ? Faptul acesta înoă 
arată, cine a fost pănă acum stăpân în 
Serbia : nimeni, decât ex-regele. Miniștrii 
înfricațl de cătrănirea ex-regelui, s’au tu- 
pilat după demisiuuea lor. Nimeni nu pote 
să spună, ce va mai face ex-regele Milan. 
E sigur însă, că el este capabil de ori și 
ce. Oăcl să fim sinceri : căsătoria aoâsta îi 
dărîmă tâte planurile.

„Milan a căutat o fată bogată pentru 
fiiul său. Chiar și atunci, oând gândia să se 
sinucidă și a încunoeciințat despre acâsta 
pe Natalia în Biaritz, a conjurat pe Natalia 
să oaute pentru Șașa (Alesandru) o fată 
jărte bogată, oăcl banii sunt oe sunt. Na
talia i-a răspuns, că banii sunt lucru late
ral și oă ea, durere, a esperiat, că o oăsă- 
toriă fără de amor, este cea mai mare ne
norocire. Milan nu s’a sinucis, oi a căutat 
și mai departe o fată bogată pentru fiiul 
său. Ani de-arândul a umplut foile ameri- 
oane ou chipuri și gravuri din Serbia. 
Foile aoestea, aduoeau pentru bani scumpi 
desenul conacului din Belgrad, fotografia 
lui Alesandru, corona Țarului Dușan și al
tele. Asta era pe-atuncl, când Milan căuta 
o domnișoră americană milionară pentru 
fiiul său. Căuta adeoă o americană pentru 
Alesandru, oăcl milionelor li-ar fi aflat apoi 
el looul.

„La totă întâmplarea — continuă 
„Zastava*  — mari surprinderi ne-au ajuns 
și stăm în pragul unor evenimente intere
sante, ba pite chiar fatale. Ce însâmnă de 
fapt proclamația oea mai nouă a regelui 
Alesandru? — Tot aoeea ce a însemnat 
proolamația lui din 1 Aprilie 1893. Atunci 
s’a proclamat de majoren, deși de fapt nu 
era. Acum se proolamă a doua oră. In ca
șul prim a făcut’o cu învoirea tatălui său, 
aoum însă contra voinței acestuia și pro
babil cu învoirea mamei sale".

De altă parte se telegrafâză din Bel 
grad, oă între Milan și Alesandru continuă 
o luptă estra-ordinar de înverșunată. Ex- 
regele era să sosesoă alaltăerl în Belgrad, 
dâr s’a oprit în Viena și-și continuă de 
aici campania. El primesce cjiinio sute de 
telegrame din Belgrad și Semlin și se 
crede, că răzimându-se pe armată, va în- 
oerca esiremul posibil.

Căldurile în Paris. In săptămâna 
trecută temperatura în Paris ajunse un 
maximum, ce nu s’a observat în regiunile 
acelea cel puțin de 150 aniîncâce. Termo
metrul arăta 40°! Orașul aoesta mare — 
scrie o foiă parisiană — din care desertâză 
rând pe rând lumea pentru a merge la 
țărmurii mării, a devenit un adevărat oup 
tor. Nu se mai răsuflă, ci se gâfăiă, ohiar 
fiind armat o’un solid evantail — așa nu
mit „micul vânt de nord" — cjicem solid 
fiind-că de 10 flile, neooborând termome
trul sub 30°, s’au abondonat cu totul evan- 
taliile miel.de hârtiă japonesă pentru ase 
folosi marele foi împletite din trestiă, din 
oarl se face acum o consumațiă incalcula
bilă, nu numai pe strade, la promenăcjl, 
dâr și în sinul familiei, aprăpe în tâte oa
sele. Aerul a devenit aprope irespirabil, și 
mirâsele, oare se ridică din strade, ce nu 
sunt regulat stropite cu apă purifioatâre, 
începe să devină aprope insuportabil. Cățeii 
creapă pe asphaltul înfierbântat, și te ia 
mila când vecjl caii cum trag trăsurile și 
omnibusele încăroate, în arșița sorelui, 
torturați de potcâvele înfierbântate și sleițl 
de puteri.

*
Căldurile și esposiția. Timpul cel ne

favorabil pentru esposițiă sunt dilele de 
căldură imensă. După prânrj sunt forte pu
țini visitatorl și ei d’abea întră și se așâcjă 
sub arbori seu pe terasele birturilor um- 
brose și renunță de a umbla mai mult. 
Pănă sera stau acolo, usoându-șl fruntea 
cu batistele și făcendu-șl vânt cu jurnale 
și cu evantaile. Săra e mai bine pentru 
toți, dela 8 ore începând, reînviă anima- 
țiunea și se adună chiar multă lume în pa- 
villionele diferite. Dâr numai săra nu e su
ficientă pentru afacerile aoelora, cari au 
plătit terenele forte scump și perderile 
dilelor rele îi nimicesc încurend. Numai 
într’o di serviciul inspecțiuuei generale a 
închis două chioșcuri, neputând proprietarii 
să plătesoă chiria...

In fine a plouat! Pe la finea săptămâ- 
nei uu cjiar esolamâ: In fine a plouat! Și 
ploia a durat o jumătate de oră întrâgă. 
in bulevarde ea a dat ocasiune la o veri
tabilă esplosiune de buouriă. Birjarii pănă 
atunci roși și aprinși de căldură pe locu
rile lor espuse, au oferit capul lor gol pi- 
căturelor binefăcătore, umbreluțele au făcut 
funcțiunea ploierelor, âmenl pe jumătate 
îmbrăcațl eșiau în curte, pentru ca să se 
bucure de umecjâla ploii. Termometrul a 
căcjut la 23°. Aoum se sperâză pretutinde- 
nea, că efectele ' violente ale căldurilor se 
vor micșora, și după o durată de 10 dile, 
pline de strioăciune, va deveni timpul și 
în Paris suportabil, După o primăvară sâcă, 
după o vară și mai uscată (fiind-că dela 1 
Iulie ne cjic pluviometrele n’au oăcjut decât 
7 mm. de apă), să sperăm, că va veni o 
tomnă, care să ne reoompenseze pentru tot.e 
greutățile petrecute. Fructelor nu li-a stri
cat usoăciunea cea multă, strugurii însă au 
suferit mult.

ULTIME 8C1RI.
Belgrad, 25 Iulie. Regelui Ale

sandru i-a succes a forma acjl un 
nou ministeriu cu caracter neutral, 
sub presidenția lui Alexa Jovanovici, 
președintele supremului tribunal de 
apelațiune. Ministru de resboiti este 
numit adjutantul regelui, vice-co- 
lonelul Milos Vasiei. Noul cabinet 
a depus ac|î jurământul. AȚI apare 
un ucaz prin care se dă amnesiiă 
tuturor condamnațtlor politici, escep- 
ționând pe aceia, cari au parti
cipat direct in complotul contra lui 
Milan.

Viena, 25 Iulie. Ex-regele Milan, 
luând cunoscință despre formarea 
noului cabinet, a declarat, că re
nunță la călătoria sa în Belgrad și 
de-ocamdată rămâne în Viena.

Washington, 25 Iulie. Mac-Kinley 
a răspuns împăratului Chinei, că 
America își ofere bunele sale ser
vicii, dâcă va declara: 1. că amba
sadorii trăesc; 2. le va da libertate 
să comunice neîmpedecațl cu gu
vernele lor; 3. decă va ordona au
torităților să între în contact cu ar
mata de liberare, dându-șl concursul 
pentru apărarea străinilor și pentru 
restabilirea ordinei.

Literatură.
A apărut Seria II din Conferențele 

pedagogice ale oorpului profesoral dela 
școlele medii și superidre române din Bra
șov, ținute în anii școlari 1897—98, 1898 
—99, 1899—900. Reproduse ou unele ada- 
use și multe iluBtrațiunl, de V. Onițiti, di
rectorul șcâlelor.

Cuprinsul: Proieot de modifîoare a 
programei ărelor de lecții la soolele medii 
române din Brașov, de V. Onițiă; I. F. 
Negruțiu: Manual de stilistică, recensiune 
de Dr. Ios. Blaga; Fr. Koos și V. Goldiș: 
Două cărți elementare pentru deprinderea 
limbei maghiare, recens de Dr. Ios. Blaga; 
Kalmar E.: Magyar olvaso konyv II, re
cens de Nio. Bogdan; Lurtz: Aritmetica 
p. II, III, IV rec-ns. de Aurel Ciortea ; 
Memoria1, ț’Nic. PopovicI; ț loan Lăpădat, 
de A. Bârseanu; Despre jocurile de băețl, 
de Petru Roșea; Cestiunea locului de pa
tinat pentru soolarl, de P. Roșoa; I. Pe 
tran: Gramatica română, recens de Nic. 
Bogdan; Pomp. Grigoriță: Geografia, re- 
oens. de Dumitra Lupan; Dr. Ios. Blaga: 
Teoria dramei, reoensiune de A. Bârseanu ; 
f ț)r. Vasilie Glodariu; înființarea mesei 
studenților; Cantată pentru jubileul de 50 
de ani al scolelor centrale, de A. Bârseanu 
înființarea scolelor centrale. Primul dece
niu din viața acelor soole; Nio. Bogdan: 
Gramatica limbei române, recens. de A. 
Bârseanu; Fetter-Vlaicu: Curs complet de 
limba francesă, recens. de Dr. C. Lacea. 
— Estensiunea opului e de 262 pag. for
mat mare 8°

*

In editura „Nouei Reviste Române*  
din BucurescI (Pasagiul Român 20) a apă
rut : Handle de emisiune și Circula- 
țiunea monetară. In special Banca Na
țională română, de A. D. Damianoff. Es
tensiunea noului op e de 136 pag. șioostă 
1 leu 50 bani.

*
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A apărut acum în editura librăriei 
W. Krafft din Sibiiu și se află de ven4are 
la principalele librării din patriă și străină
tate: Partea l-a: Română-germana a Dicțio
narului român-german și german- 
român de Sab. Pop. Barciami, revidat și 
compleotat de profesorul Dr. D. P. Barciami. 
Ediția a lila, 750 pag. în 8° cu litere pe
tit în 2 coline. Prețul: broșurat cor. 6, 
legat în ’/2 franz cor. 7.60. — Acest dic
ționar atât de bine primit în edițiile sale 
auteriore, apare acum în ediția a IlI-a. 
Recunoscut de bărbați competenți, ca cel 
mai bun dintre câte au apărut, ediția pre
sents caută a-1 faoe și pe mai departe vred
nic de acâstă prețiosă recunoscere. Atât 
autorul, oât și editorul și-au pus tote silin
țele întru a aduce luorării îmbunătățirile, 
Q8je șe-Q aduoă la perfecțiune din ce în 
Ce tot mai mare: autorul prin aoeea, că a 
înavuțit în mod însemnat cuprinsul prin 
cuvinte și locuțiuni din scriitorii români 
moderni și mai vechi, voind astfel a înlesni 
publicului străin oetirea și înțelegerea scrie
rilor române, apoi prin însemnarea silabei 
accentuate a ouventului, pentru a face cu 
putință rostirea corectă a cuvintelor ro
mâne și fără a fi silit să-țl iei refugiul la 
regula amănunțite teoretice; editorul prin 
aceea, că a înzestrat cartea cu hârtiă bună 
și cu tipar frumos, îngrijind, ca prin un 
format mai mare și mai potrivit, pe lângă 
totă înavuțirea să nu devie prea volumi- 
ndsă, ci să rămână îndemânatică.

Din partea a 11-a „germană-românăa 
se află încă câte-va esemplare din ediția a 
II-a. Prețul broș. cor. 7.60, legat cor. 9.40.

De aceiași autori a apărut Gramatica 
germană teoretică-practică pentru usul tine- 
rimei române. Ediția a V-a. Sibiiu, 1896. 
Prețul broș. cor. 2.80. — împrejurarea, că 
deși au mai apărut și alte gramatici ger
mane, s’a arătat necesitatea de a scote 
acestă gramatică în o a V-a edițiă, vor- 
besce ea însăși deajuns pentru buna întoc
mire a ei, așa că se pote reoomanda cu 
totă căldura tinerimii, oare voiesce să șl 
însușăscă limba germană.

*
Din „Istoria legii noueu. valorosa 

scriere a d-lui canonic .din Blașiil Dr. Vic
tor Szmigelsln, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiu ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tinențele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod", apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei11, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire11; 
„Nascerea înainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se află urmatorăle capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiă 
a Pascilor11; „Dela cea dintâifl pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor11; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor11. 
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină11; „Testamentul 
lui Mesia11; „G-etsemani11 ; „Osândirea lui 
Isus11; „Calăa Crucii11 și „Grolgotha11, fiind

fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), er tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea. 
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu11, Brașov.

*
In legătură cu „Predicele pentru Du

mineci și Sărbători11, de DY.Em.Elefterenos 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocazionale șifunelrrale*,  care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunl (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.

*
„Țiganiadav‘, seu „Alexandria ai’ 

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

Cursul Sa bursa din Vâesaa.
Din 25 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.35
Renta de corone ung. 4%. • . . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 120.25
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0 99.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.—
Liosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr............................ 97.50
Renta de hârtie austr............................ 97.35
Renta de aur austr.............................. 115.60
Losuri din 1860.................................. 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50
NapoleondorI...................................... 19.33
Mărci imperiale................................. 118.52
London vista..................................... 342.70
Paris vista........................................... 96.55
Rente de corone austr. 4°/0 • . • 97.35
Note italiene....................................... 90.60

Proprietar: Dr. Aurei MureșianH. 
Redactor responsabil: Gregarii; Maior.

Cusssu! pieței Srssov.
Din 26 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump.
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.

19.10
18.80
19.28
11.30

127.—
Mărci germane Cump. 58.50
Lire turcescl Cump. 10.72

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

19.14
18.90
19.32
11.40

Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.-
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se face mas d© swuulte-orL

<3^
H

CcV

M
$

5

Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
Werita.fttiJe numai, «Keeă fiîiciare eutiâ este eu marca de

aperare a Iui A. Moli și eu sufeaeriereu 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, suierinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

5
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Franzbranntwein și sare a lui
'i/gîlP'î'S'Q Jlîhl mimnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

inuuidi, piumbui iui a. m«h.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca nn remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coroue 1.80.

If

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

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

TrimiUerea jBE-luelljeală. piin 
Faiwsacistaul A. UIOSjEi, 

c. și r. ftiraisor al curții imperiale Viena, Tnchlaiiben 9 
Comande din provinciă se efectueze jlilnic prin rambursă poștală.

La deposits se se ceră ani! mit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. *
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A. Mtsreșranu 

ISrasov, Ter-g-ol Inului W. 80.
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 a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST^LTIjTE.

FOI PERfODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

EROGRAMEELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE Mti

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMwriiKi.
Comandele eventuale 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. !

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

CouvercS, in lola măzi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

Plocam și sosirea imurilor do stai reg. ung. în Brașov.
WalaMS clisa fi Mai ii st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

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

Dela Brașov Ia Buciiresci:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim. 

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

(ce vine pe la Olușiu).
IV. Tr. acc. la 6ra 5-14 m. dim. (dela Arad).

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

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

D. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la ora 3T5 m. p. m.

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

Dela Brașov la 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 ia Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la dra 3'15 min. p. m.

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 Olușiu la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. sera.

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal1.
II. Trenul accel. la ora 2-18 min. p. m.

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

IV. Trenul acelerat, la oraJ,0-14m. sâra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

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

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

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

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

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

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

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

Dela Cine-Glumes Ia 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 6-48 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10’04 min. sâra.

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

„Gazeta Transilvanieia la librăria Nic. I. Ciurcu și 
cu numerul ă 10 fiL se vinde la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


