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0 mică lămurire. s
Ne-am ținut fhrte reservațl fată 

cu cele ce s’au scris în special în 
afacerea „pactărilor" cu Românii de 
foile maghiare ca și de acele foi 
române, cari se căsnesc, nu mai cer
cetăm de ce și pentru ce, a-le ține 
cât decât isonul, și am avut căușele 
ndstre întemeiate. Am semnalatînse 
destul de accentuat și hotărît carac
terul nouelor manevre pentru a ameți 
și a încurca pe Români.

Nici n’au meritat espectorările di
feritelor foi maghiare vre-o atențiune 
deosebită, fiind-că tot ce au scris și 
de rendul acesta cu privire la Ro
mâni și la viitorea lor atitudine po
litică, nu este de cât a o sută și 
una reeditare a părerilor lor înve
chite despre ceea-ce ar trebui să 
facă Românii, ca să fiă frați de 
cruce cu Maghiarii dela putere.

Totuși aflăm de bine a reflecta 
puțin la unele afirmări, ce le face 
din incidentul amintitei disensiuni 
organul partidei poporale „Alkot
many", care vre se trecă de mai 
drept și nepreocupat în ce privesce 
cestiunea naționalităților. Intr’un nu
măr al seu mai nou „Alkotmany" 
fiice între altele: „Noi așa credem, 
că causa Românilor trebue se o deo
sebim forte de causa agitatorilor ro
mâni; interesul poporului român este 
altul decât al procatorilor și fiiariș- 
tilor români. Poporul român are 
lipsă de administrația și justițiă 
promptă, eftină și consciențiosă, 6r 
procatorilor și fiiariștilor români le 
trebuesc sgândăriri și sumuțări".

Mai departe fiice aceeași fbiă: 
„Decă Românii au plângeri și pos
tulate, atunci se nu le accentueze 
în mod amenințător prin fiiare și 
adunări, ci se pășescă pe terenul ac
tivității seriose, se trimită în dietă 
astfel de bărbați, cari acolo se des- 
fășure pe față, liber și sincer, fără 
de nici un cuget reservat postulatele 
lor. Statul ungar le dă modru de 
a face acăsta și atunci ne vom pute 
înțelege".

Ne pare rău, că cei dela „Al
kotmany" tocmai într’o cestiune, pe 
care s’arată apune așa mare temelii, 
documenteză o memoriă atât de 
slabă, încât se espun inconvenien
tului, de a ajunge în contrazicere 
cu ei înșiși.

Statul ungar, fiice afii „Alkot
many", le dă Românilor modru de 
a-șl trimite bărbații lor în corpurile 
legiuitbre.

Cum așa? De când și-au schim
bat părerea onorabilii gazetari dela 
foia partidei poporale, părerea, căreia 
i au dat espresiune atât de viuă și 
clară în diferite rânduri, mai ales 
dela venirea la cârmă a ministrului 
președinte Szell încoce?

Se binevoiâscă numai a răsfoi 
în colecția fiiarului lor și vor găsi 
în numărul dela 6 Maiu 1899 al lui 
„Alkotmăny" un articul cu privire 
lo cestiunea arondării cecurilor elec
torale, ce se lansase pe atunci, în 
care se fiicea din cuvânt în cuvânt 
următârele:

„Foile guvernului publioă soirile cele 
mai absurde. Vorbesc de înființarea în orașe 
a trei-fieul de cercuri electorale noue etc. 
și în fine scriu, că Românii vor părăsi pa
sivitatea.

_Din tote acestea este adevărat nu
mai atât, că armadia liberală șl-a pierdut; 
capul în mijlocul minoiunilor cu carlj e 
amețită lumea acum.

„Naționalitățile nu vor pută părăsi pa
sivitatea chiar nici atunci, decă ar 
voi, căci pentru ele nu esistă drept de 
întrunire și ori-ce acțiune politică, care ar 
fi pornită de naționalități, este sugrumată 
în cel mai necruțător mod. Naționali
tățile n’ar pută arangea o adunare n’ci când 
ar voi se proclame un program dia cele mai 
moderate deore-ce o ordonanță a lui Banffy 
opresce imediat ori-ce adunare politică dc na
ționalitate.

„Guvernul se teme de revisuirea iegii 
electorale mai mult decât de foc. Spiritele 
însă trebue mistificate, oăcl minciuna este 
o însușire esențială a liberalismului".

Acesta este modrul, ce-1 dă sta
tul ungar Românilor de a trimite 
representanții lor în dietă?

Și ca se nu ni-se reflecteze cum
va, că acele măsuri s’au adus nu
mai din causa „agitatorilor", invi
tăm pe cei dela numita foiă se re- 
cetâscă articolul publicat în „Alkot- 
many" dela 28 Ianuarie 1899 înti
tulat „cestiunea naționalităților," în 
care vor găsi următârele pasage :

„...Naționalitățile nâstre nu sunt din 
firea lor fiii mâniei, ci ura ce le stăpânesce 
afii s’au năsout din neareptățile politice și 
persecuțiunile de păna acum.

„...Sclavi ar merita să fiă naționalită
țile, dăcă după atâta apăsare neechitabilă nu ar 
fi țipat', n’ar fi vrednice de numele de om, 
dăcă n’ar fi pretins libertatea, ce domnesoe 
în jur de ele și peste ele... Prăpădit ar fi 
fost sufletul cugetării și al simțirii lor, dăcă 
nu s’ar fi vătămat pănă la măduvă prin 
eschiderea lor dela libertatea mult vestită, 
fără vr’un păcat său greșălă politică...

„.... Nu infectați sanctuarul consti
tuției cu minciuni, ci poftiți și stăpâniți 
asupra țării „din grația lui Dumnefieu", 
dăcă nu se pote în mod constituțional, 
înse nu faceți cu forța din cetățen 
tiran asupra cetățenuluiu.

Unde rămân „agitatorii", d-lor 
dela „Alkotmany", când țipă întreg 
poporul? Și ce modru li-a rămas 
Românilor și celorlalte naționalități 
de ași desfășura postulatele în dietă, 
când acâsta, după propria d-vostră 
afirmare, nu este, decât cetățuia de 
unde se nutresce tirănia cetățânului 
asupra cetățânului?

Dăcă „Alkotmany" vrâ să fiă 
siucer și cu intențiuni curate făță 
cu naționalitățile, cum n’am încetat 
a fi noi. nici odată față cu statul 
ungar, atunci ar trebui să rămână 
consecuent în părerile sale basate 
pe realitate, cum au rămas conse- 
cuenți în politica și sistemul lor 
nenorocit cei ce au adus lucru
rile aci.

Bosniacii și conferența inter- 
parlarnentară. Mohamedanii și Bosnia 
și Herțegovina, despre cari soim, că au 
fost refusațl mai în primăvară de-a fi pri
miți într’o audiență la palatul din Buda, 
s’au decis să-și adune plângerile într’un 
memoriu, pe oare să-l presenteze în 31 Iu
lie congresului interparlamentar din Paris.

Din Serbia.
(Noul guvern — Amnestiarea oondamnaților politici — 

Regele și armata. — Milan.)
Din Serbia soseso soiri interesante. 

După stăruințe și capacitărl, cari au durat 
trei fiile, regelui i-a succes a avă un nou 
luinisteriu, oare e lipsit de oolorit de 
partid. Etă lista noului guvern: Președinte 
și esterne Alexa Jovanovitâ; interne Lazar 
Fopovicl; justițiă Nastas Antonovicl', finanțe 
Dr. Mika Popovicl', resboih Milos Vasici; 
lucrări publice Andra Jovanovicl; comeroiu 
Dușan Spasicl', culte și instrucțiune publică 
Paul Marincovicl. Se acoentuâză în Belgrad, 
că noul guvern va continua politica gu
vernului trecut, că politica esterioră nu va 
suferi nici o schimbare, mai ales față cu 
Austro-Ungaria. Tot-odată se crede, că în 
urma demisiunei lui Milan ddla comanda 
supremă a armatei, se va îmbunătăți mult 
raportul între Serbia și Rusia.

Făia oficială serbesoă a publicat un 
ucaz al regelui, prin care din incidentul 
logodirei sale, se dă amnestiă tuturor 
condamnărilor politici implicați în aten
tatul contra ex-regelui Milan. Actul de 
clemență al regelui, a produs o forte bună 
impresiune atât în Belgrad, cât și în cer
curile politice din Viena. Amnestiă fiind 
generală, toți emigranțil politici șerbi se 
vor pută reîntărce în Serbia. Prin ucaz se 
fac reduceri și schimbări de pedepsele ur- 
mătâre; pedăpsa de 20 ani muncă silnică 
a colonelului Vlaico Nwolicl, a lui Petru 
Kovacevicl și a lui Mihail Dimicl pentru 
participare directă la atentatul în contra 
lui Milan, a fost redusă la 10 ani-, pedăpsa 
de 20 ani muncă silnică a protopopului 
Milan Ghiuricl, a avooatului Liuba Zivko- 
vicl, a țaristului Stoian Proticl și a avo
catului loan Pavicevicl, osândiți pentru 
înaltă trădare, a fost schimbată în 8 ani 
înohisâre; pedăpsa de munoă silnioă a fos
tului ministru Costa Taușanovicl, a fost 
sohimbată în 3 ani de închi ore. Ceilalți 
condamnați, printre oarl miniștri Veșnici și 
Milovanovici, au fost grațîațl.

Evenimentul fiilei de alaltăerl în 
Serbia a fost și o vorbire, ce a adresat’o 
regele cătră armată. îndată după com
punerea noului guvern, ministru de răsboitt 
Vasiol a provocat pe toți ofițerii activi, în 
reservă și pensionați, să se presenteze 
grabnic la conac. Cam 500 ofițeri îu uni
formă de gală s’au și presentat înaintea 
regelui, care apăru în uniformă de general. 
După salutul obicinuit, regele a scos din 
buzunar legea militară și fiise:

„Domnii mei! Vă fac atențl la jură
mântul, ce mi l’ațl făcut ca rege." Se ceti 
din ouvânt în cuvânt jurământul, după care 
regele continuă în ton de o rară energiă:

„Ml-a venit la urechi, că mai mulțl 
din cercul ofițerilor sunt de părere se-ml 
retrag proclamația, ce am dat ou privire 
la oăsetoria mea, fiind-că tatăl meu Milan, 
e contra. Mai aud, că s’au născut îndoell 
față de starea sănătății mele. (Aici regele 
arată prin un gest al manei spre cap.) De 
aceea Vă comunic, că ori câtă gratitudine 
îi datoresc tatălui meu, ale oărui merite 
nimănui nu-i este permis să le nesoootâscă, 
eu totuși țin neclintit la căsătoria mea, nu 
permit nimănui să se amestece în acâsta, și 
aștept dela D-v6stră să luațl la cunoscință 
cu cuvenită supunere decisiunea mea ne
schimbată. Asta o doresc și dispun".

Vorbirea regelui a făcut adâncă im
presiune asupra oelor de față.

încât privesce pe Milan, se fiioe, oă 
nu va suferi căsătoria fiiiui său și va face 
tot posibilul să o zădărnicâscă. Milan se 
află de-ocamdată în Viena, unde pentru 
„ași arangea afaceri însemnate", va mai 
rămâne vr’o patru fiile. El nu se va re
inforce în Serbia. ^Narodne Novineu spune 
chiar, oă lui Milan i-s’a dat să înțelâgă, că 
D’are ce mai căuta în Belgrad, acâsta fiind 
dorința și porunoa fiiului său.

Gestiunea economică în Bucovina.*)
IV.

Acum treoem ârășl la obiect. Clerul 
rural este doră strîns legat cu enoriașii prin 
comunitatea credinței și a intereselor eoo- 
nomice de fie-care di. Intimitatea și soli
daritatea de interese comune, misiunea 
înaltă îi garantâză preotului atima enoria
șilor. In manifestările vieței de fie-care fii 
a satului, parochul ocupă locul prim, ca 
povățuitorul iubit de sat și înzestrat cu 
autoritatea cea mai mare.

Din nenorooire în unele locuri, dâr 
numai în unele puține, legătura acâsta nu 
esistă. Preotul duce acolo o viață ou to
tul separată, înfățișând pe preotul amplo
iat al satului, pe oând preotâsa se trans
formă îu cocână, domnă, tînără domniță 
cu dor de târg.... mai sciu eu ce? trânca- 
flânoa, drept conseoință a unei cresoerl gre
șite și culturi superfioiale, er fetele sunt 
gingașe duducuțe, numai de pus sub sticlă.

Pentru aosst tip de preot țărauii n’au 
decât frică și ură, care se manifestă în mii 
și mii de anecdote poporale despre popă, 
preotâsă și fetele popii.

Este însă și mare vină a partidului 
român, că nu stările, oa independența ma
terială a preoților să devină fapt; căol fon
dul religionar nici sfii nu contribue în mă
sură pe deplin satisfăcătâre pentru susține
rea preoților gr. or. El trebue să contribue 
atâtea, încât poporul sărăcit să nu mai dea 
nici o lețcae preotului, căruia în unele lo
curi i-s’ar lua posibilitatea de a esploata 
poporul.

Preoții ar trebui să-și vadă odată si
tuația bine regulată, pentru-oă ne mai fă
când apel la ofrandele poporului, oi dân- 
du-i gratuit ajutorul sufletesc,- să pâtă avâ 
o influență în tâte cașurile ferioită și pro
fundă asupra țăranului. Este un semn bun, 
un semn de nobile impulsiunl, oă tocmai 
însa-șl majoritatea clerului esprimă tot mai 
des și mai olar acâstă dorință.

Tot-odată și la faoultatea teologică ar 
trebui să se câră o oonsiderare mai mare 
pentru disciplinl practice, oarl ar putâ 
fructifica viața naținnei prin predicamentul 
de tot negligeat. O cercetare mai profundă 
ar proba afii fie-oăruia, oă poporul nu e 
oonvins de eternele adevăruri morale, oi 
e stăpânit numai de-o frică superstițiâsă 
folositâre numai unui păstor netrebnio.

Rolul cel mai frumos l’ar avâ, oum 
am amintit, preoțimea inițiând o politică 
agrară luminosă și plină de iubire pentru 
țăran, căci o administr&țiă energică price
pută și un sistem serios urmărit în tote mă
surile, oe trebue luate pentru îmbunătățirea 
agriculturei, nu așteptăm dela guvernul ac
tual, nici dela lacheii săi. Din contră, po
litica miserabilului sindicat va avâ de ur- 
urmare spoliarea agricultorilor români și de 
ultimele resurse economice. Căci de altmin
trelea administrația ar prefera pe aoei pri
mari, cari garantâză progresul comunei în 
tote privințele. Intre agendele comitetului 
comunal s’ar pune la primul loc suprave
gherea eoonomiei, venind în ca9 de nevoe 
obștea în ajutorul unuia și altuia.

Ridicarea poporațiunei băștinașe însă 
nici când n’a fost obiectul ocupațiunei se- 
ridse a guvernului local, măcar că după 
anexare se esplicau promisiunile făoute 
poporului analfabet și prin o mulțime de 
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tablouri, oe simbolisau bogăția viitore a 
câmpurilor, învățarea de carte etc, etc.

Principiul de asociația în agricultură 
trebue concretisat multiplu, âr seria ideilor 
stabilite trebue realisată. Trebue să se cre
eze și să se răspândâscă reuniuni agricole, 
cu organe ambulante și bine instruite. Por- 
nindu-se anchete în întrâga țâră, s’ar cu
lege date esacte asupra tuturor lipselor din 
tbte comunele.

„Deșteptarea" ar face bine dâoă ar pu
blica date asupra modului de arendare a 
realităților fondului religionar, ca să scie 
fie-oare, oe vandalism se săverșesce pe pro
prietatea românesoă sub ochii consistorului 
și ocrotirea guvernului.

In distriotul Câmpulungului se prac
tică un metod de arendare, de esploatare, 
care oontribue aprbpe esolusiv la întărirea 
elementelor străine. In a. 1890 se aflau în 
Câmpulung oraș 1165 de Jidani, âr prin 
comune 3465, încât dâcă s’ar repartisa în 
număr egal, ar veni pe fie-care comună 
câte 119. Der de atunci s’au înmulțit.

Trebue fără întârejiare înființate reu
niuni de oonsum și de credit. In fie-care 
comună e pe lângă cabinetul de lectură de 
neapărată trebuință înființarea unei bănci 
după sistemul Raiffeisen. Intemeiarea ca
selor de păstrare și a institutelor de bani 
trebue să fiă obieotul prinoipal al întregei 
inteligențe, grijind astfel pentru oreditul 
agricol și industrial.

Căol toomai lipsa de capital ’1 împe- 
decă pe țăran de ași pune basa pentru o 
gospodăria bună. Necesitat a-șl angaja bra
țele la munoă în alte locuri, lasă ogorul 
propriu la voia întâmplării, părăsindu-1 în 
fine cu desăvîrșire, după ce a perdut liber
tatea din causa datoriilor, înșelăciunei și 
asuprirei celei mai criminale din partea 
Jidanilor. —

O luptă cu Jidanii e deci inavitabilă, 
căci ei se consolidâză imediat, pentru a 
nimici tbte institutele de bani, de credit 
agricol, tote băncile și cassele de păstrare, 
ca să rămână numai Jidanul unicul isvor 
de bani pentru împrumut. Cine voesce însă 
să apere țărănimea de nimicirea totală, tre
bue să ducă lupta păn’ la ultimele conse- 
oențe.

Seneca.

Dela adunarea din Abrud 
a Societății pentru fond de teatru 

român.
(Raport special al „Gaz. Trans.11)

Abrud, 12 (25) Iulie.
C o nc ertul.

Festivitatea cea mai frumosă a cjUsi 
a fost concertul, care s’a dat Duminecă 
sera, în sala hotelului „Detunata1*.  Numele 
domnului G. Dima, care a venit din Brașov 
ou corul său, a atras lume imensă.

taurantul otelului să prâncjesc, și aici mi-a 
oădut în mână un jurnal german, în oare 
am cetit un forte interesant cas juridic, pe 
care pentru variațiune îl oomunic la căl
câiul epistolei mele, crerjând, oă te va in
teresa, atât pe tine, cât pote și pe alțl ce
titori ai „Gazetei1* de aceia, a căror profe
siune este întocmai ca și a nbstră: juris- 
prudența.

Un fabricant din Chemnitz, adeoă, a 
călătorit pentru nisce afaoerl la Berlin, pe 
cari în grabă le-a regulat, și înoă în aceeași 
di cu trenul dela 6 bre 40 minute sâra 
avea să plece cătră casă. După-ce însă pănă 
la plecare mai era timp, a întrat într’un 
restaurant din apropierea gărei, ca să guste 
ceva. Și fiind-că orologiul său stătuse, așa 
s’a orientat ou plecarea după orologiul, ce 
se afla în restaurant, despre care chelnerul, 
care servea la întrebarea lui, a afirmat, că 
umblă bine. Conformându-se după aoel oro
logii!, fabricantul a pleoat din localul res
taurantului ou 20 minute înainte de ora 
prescrisă pentru plecarea trenului. Ajun
gând în gară, vede însă spre marea lui 
spaimă, că orologiul de-acolo arată deja 
6 ore 39 minute; mai avea dâră pănă la 
plecare o singură minută. Acâsta i-a și fost

Sala cea măricică atât era de plină, 
încât numai dbmnele aveau loo să șâdă, 
domnii steteau în picibre, umplând și sala 
învecinată.

La aoest conoert a fost o însuflețire 
mare, el a fost o frumbsă dovadă, că tea
trul român nu mai e o utopiă, acuma când 
fondul e de un sfert de milion de corone 
și când artiștii români se înmulțeso din cji 
în 4*.  Ceea-oe au făcut Abrudenii, ar trebui 
să facă toți cei cari vor mai învita Sooie- 

tatea în sinul lor, oăol un cor atât de bine 
organisat ca al d lui Dima, pote să deștepte 
audendu-1 mai multă mândriă națională, de
cât sute de vorbiri. Și aoâsta mai ales prin 
părțile în cari limba românâsoă și senti
mentul național sunt sugrumate de vecină
tatea imediată a idiomului unguresc.

Corul d-lui Dima s’a purtat cât se 
pote de bine, deși consta numai din 24 de 
cântăreți. Cântecele „Păstorul1*,  „La mijloc 
de codru des“, „Dor de călătoria1*,  dâr mai 
ales „Fântâna cu trei isvore1*,  „Doue inimi 
nu-mi dau pace1* și „Hora1*,  tote de d-1 
G. Dima, precum și „cântecele de iubire1* 
de Brahms, au fost viu aplaudate. D-1 Dima 
a primit ovațiuni binemeritate și corul a 
trebuit să mai cânte două cântece („Cucuie cu 
peană sură" și „Nu-i dreptate1* amândouă 
de d-1 Dima).

La acest concert și-au dat patru ar
tiști tineri concursul lor.

D-șora Adelina Piso, absolventă a con
servatorului de musică din Viena, a eseou- 
tat la violină piesa „Aus der Heimat1* de 
Smetana. Fiind viu aplaudată a mai cântat 
„Chansons populaires“ de Wieniavsky.

D-șora Piso scie să mânuescă cu măes- 
triă arcușul. Interpretarea densei denotă o 
aprofundare a pieselor, aprofundare, care a 
eșit în relief mai ales în partea din urmă 
a piesei lui Smetana.

D-șora Valeria Pop, absolventă a aca
demiei de musică din Pesta, a cântat „Re
citata și Arie din opera Rinaldo1* de Haen- 
del, „Ultima dorință1* de Șorban și cânte
cul poporal „Codrule de ce tot plângi1*.

D-șbra Pop posede o comoră nepre
țuită în vocea sa. Puternică, dulce și mlă- 
diosă, ea ouoeresoe pe toți, cari o ascultă. 
Numai tremolatul e prea tare și esprimarea 
e prea neprecisă, două defecte, pentru cari 
de altfel nu d-șora Pop, ci șcbla pe oare 
a avut’o portă vina. Credem, că nu ne în
șelăm, dâoă prorocim tinerei artiste un vii
tor strălucit.

De remarcat e și că unul dintre cele 
trei cânteoe era composiția tînărului nos
tru componist G. Șorban, care a fost îm
piedecat să-și dea însuși concursul, precum 
promisese.

D-1 Vasile Popoviei del a Conservatorul 
din BucurescI, a oărui voce devine din an 
în an tot mai frumbsă, tot mai plină, tot 
mai admirabilă, a stors aplause frenetice 
prin tenorul său rar în esecutarea pieselor 
„Tu ești odihna1* de Schubert, „Nufărul**  
de Schumann și „Mugur mugurel1* de G. 
Dima. Mai ales în buoata din urmă și mai 
ales în repetarea ei, d-1 PopovicI a stârnit 
în noi sentimentele înălțătbre ale plăcerii 
estetice, pe cari numai un mare artist e 
în stare să le stârnescă. La dorința espri- 
mată de mulțl, a mai pășit ou o cântare 
afară de program.

Aplause generale a stîrnit și vocea 
simpatică a d-șorei Virginia Gall. Deși încă 
crudă și lipsită de un timbru hotărît, vocea 
dânsei e une-orl atât de dulce, totdâuna 
atât de limpede, încât suntem siguri, că o 
șoolă bună îi va da încă aceea ce i lip- 
sesce, pentru-ca să fim apoi mândri de o 
mare cântărâță a neamului nostru. D-șora 
Gall a cântat „Recitatio și arie din opera 
Linda de Chamouix1* de Donizetti și cân
tecul poporal „Torce lele1*.  După aplause 
îndelungate a mai cântat un cânteo po
poral.

Deși numai diletantă, fbrte mult ne-a 

plăcut drăgălașa d-șoră Lucreția David în 
esecutarea „cântecului de tort1* al lui Litolff, 
la pian. Frumușică, ca și densa, a fost pre
darea, fără pretenții dâr cu mult talent, a 
drăgălașului cântec. Intre diletantele ro
mâne d-șâra David ocupă un loc de frunte 
și ori de câte-orl se va aședa la pian, pre
darea dânsei va fi „schneidig1*,  ca se între
buințez o vorbă nemțâscă.

Acompaniamentul la pian l’a ținut 
talentata domnă Maria Branisce. Un astfel 
de acompaniament nu se observă de cele 
mai multe ori, fiind el bun numai când ar
tistul e consciu, că are să fiă discret și oă 
n’are să fiă observat. Și totuși acest acom
paniament e ca sarea în bucate, substanța 
care le dă adevăratul gust.

Când deci d-nul Dima a venit cu 
d-na Branisoe la rampă, o salvă de aplause 
a isbucnit în sala întrâgă, deși cei mai 
mulți niol nu presupuneau, că d-na Bra
nisce sosind în momentul din urmă a acom
paniat adeseori prima vista, uneori ohiar 
după manuscript scris cu creionul. In cân- 
teoele de Brahms, acompaniate cu patru 
mâni, a ținut acompaniamentul și d-șora 
Leonora Dima.

După concertul acesta, care din tbte 
punctele de vedere (și cel material !) a fost 
atât de succes, a urmat petrecere ou dans, 
care a ținut pănă la 3 diminâța. Și multe 
corde aie inimilor au vibrat mai departe în 
melodii dulci... necântate.

Depestraje.

1
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Congres pentru cliemia aplicată. 
Aflăm, că d-lNicolae Teclu, profesor la Aca
demia de comerciii în Viena, fiind trimis 
de oătră institutul său să-’l represinte la 
oongresul internațional pentru chemia apli
cată, din capitală, a plecat înainte cu câte
va 4ile dimpreună cu comisarul de curte 
Ludwig la Paris. D. Teclu va ținâ la amin
titul congres și o conferență despre o lu
crare, ce a terminat’o numai de curând.

Bancă nouă în Bistriță. Cu tbte-că 
în Bistriță esistă deja cinci bănol, boerii 
jidani din acel oraș au înființat încă una 
sub firma „Bistritzer Handels und Gewerbe 
Aushilfsverein als Genossenschat1* ou ca
pital social de 25,000 cOrone. In timp ce 
Sașii scăpătâză și sărăoesc pe di ce merge, 
Jidanii se îmbogățesc și boereso în Bistrița, 
încât acuși totul va fi al lor. In hotarul 
Bistriței cooonii Suse Rohrlich și David 
Brecher dispun deja de peste 1000 ju- 
găre catastrale, er în oraș palatele și ca
sele cele mai frumbse sunt jidovescl cele 
mai multe.

Emigrarea Evreilor. Cetim în „Dra
pelul1* : Marți sera a sosit în Galați Dr. 
Rosenbaum, predicatorul comunităței din 
Brașov, care a visitat oâte-va orașe din 
țeră, unde a ținut oonferențe, îndemnând 
pe Evrei să nu părăsâscă locurile uudes’au 
născut. Probabil, că fruntașii evrei din 
Galați vor opri pe predicator să țină orl-oe 

conferență, avendu-se în vedere agitația, ce 
domnesoe printre Evreii din acel oraș. De 
două 4’10 o mare fierbere a domnit printre 
Evrei, din causă, oă la prefectură nu s’au 
eliberat pașaporte de emigrare la aceia, 
cari s’au presentat să solicite. — „Ellen- 
zâk" din Clușiil spune, oă o grupă de vre-o 
360 Jidani din România sosiră alaltăerl 
acolo cu trenul dela brele 7’15 a. m. Fiind 
dinainte înounosoiiințată despre asta po
liția, li-a eșit înainte, dâr nu pentru a-le 
face vre-o primire, oi pentru a nu le da 
voiă să se dea jos din tren, ci să-și con
tinue mai departe calea. — Tot astfel co
munică foile din Budapesta, că și alte oete 
de Jidani emigranțl din România au fost 
opriți pe la gări de-a se da jos din tren.

U11 fenomen extra ordinar. Un fe
nomen estra-ordinar s’a produs pe cbsta 
septentrională a insulei Texel. Pe o liniște 
mare și o căldură tropicală, un val enorm 
s’a ridicat de-odată din mare rostogolindu-se 
cu sgomot cătră țărm și spărgându-se la 
jumătate metru de-asupra cbstei. Cei mai 
bătrâni pescari nu-șl aminteso să fi văcjut 
vre-odată așa csva pe țărmul insulei.

Sciri economice. In România, după 
soirile diarelor de aoolo, starea cucuruzului 
e escelentă în totă țâra. Intre porci nici o 
bblă molipsițdre nu mai esistă în întrâgă 
țâra. Esportul rîmătorilor se face în Aus
tria pe o scară întinsă.

Viitorea apă a Bucurescilor. Mer- 
curl d'ariștii din Bucuresol au fost invitați 
de cătră d-1 primar Delavrancea, oa să vi- 
siteze lucrările de alimentare ou apă po
tabilă dela Bragadiru, a orașului Buoures- 
oilor. Un șir de 11 trăsuri, în cari se aflau 
d nii Delavrauoea, primarul capitalei, Paul 
Arion și I. Bărbulescu, ajutori de primar, 
Ilie Radu inginer inspector, Davidescu, 
directorul corpului technic, D.utour, in
giner, colonel Gherghel, consilier comunal, 
Rooo directorul aosizelor, precum și' repre- 
sentanții tuturor cjiarMor din Capitală, au 
pornit spre Bragadiru.

înainte de a visita luorările apei, s’au 
oprit la usinele electrice la capătul Bule
vardului. Aceste usine cuprind trei mașini 
dinamo-electrice, fiă-eare cu o putere de 
130 cai. Deol o putere de 360 cai va servi 
să transmită apa dela isvbre, prin oanalurl 
subterane în Bucuresol.

După visitarea usinelor, au pornit la 
CotrocenI, unde a visitat reservarul, o lu
crare importantă. Aoest reservar subteran 
pbte cuprinde 7000 metri cubl de apă. 
Apa e adusă prin conducte dela isvbre în 
reservar, de unde e distribuită în oraș. Dis
tanța dela isvore la reservar e de 11 kilo
metri. Reservarul are o suprafață de 3000 
de metri pătrațl și păstrâză în timpul verei 
răcâlă.

De aici ou toții plecară la Clincenl- 
Bragadiru, unde sunt isvorele. Un puț 00- 
leotor adună apa din alte 10 puțuri. La 
primul puț visitatorii au gustat din apa, 
care e adevărată apă de isvor de munte. 
Paharul se aoopere de brumă, apa e oât 
se pâte de bună.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.U

Scrisore dela băi.
Schărcling (Austria de sus), 15 IuHe 1900.

— Fine. —

Și acuma se trec la oura de apă, ce 
se practioă aici după sistemul părintelui 
Sebastian Kneipp, de oătră medicul Eben- 
heefit, a căruia este institutul, care aprae- 
tisat lung timp lângă Kneipp în Woris- 
hofen.

Intr’o frumosă grădină imediat lângă 
oraș, de unde se deschide un prat verde 
întins, provădut cu alee, cărări cu iârbă 
de-a umbla desculț prin rouă, cărări cu 
nisip mărunt tot pentru de-a umbla des
culț, se află institutul de cură cu întoc
miri fbrte bune. Aici se fac aplicări de apă 
după prescrierea medicului, ce se întroduo 
pe timp de 5 cjil0 într’un libel, pe care-1 
capătă fiă-care pacient.

Aplicațiile de apă, parte au chiăma- 
rea ea să întărescă corpul, parte însă ser
vesc pentru de-a oura bre-care bălă. Cele 
de natura primă sunt: umblatul desculț, 
umblatul în iârbă udă, pe petrii ude, în 

apă rece, ba ohiar și în neauă prbspătă ; 
âră oele de-a doua natură sunt: oompres- 
siile, scăldile, aburi, udăturl, spălare, învă
luire în lepedeie ude și beutul apei. Apa 
nu se aplică numai rece, ci după natura 
bolelor și caldă, câte odată ohiar și fier
binte.

Kneippiștii adecă sunt de părere, că 
bblele mai cu sâmă se nasc din aceea, oă 
se mestecă în sânge materii stricăcibse, cari 
îl împiedecă în regulata lui oiroulațiune, 
pentru aoeea ei urmăresc prin aplicațiunea 
apei un scop triplu: a disolva și a depărta 
materiile bolnăviciose, apoi a întări orga
nismul. Cum se lucră spre ajungerea aces
tui scop, despre aoâsta Kneipp a scris mai 
multe cărți.

La aplicările de apă reoe este prima 
regulă igienioă, că nu este iertat să mergi 
la aplicația atunci când simți răcâlă în 
trup, ori la pioiore, ci mai întâii! trebue 
prin mișcare, ori gimnastică să te încăl- 
(jeeol. Trebue să te desbracl și îmbraci iute, 
și înoă cu trupul ud, iute, pentru-ca să nu 
te răcescl, âră ud din acel motiv, că după 
părerea lui Kneipp apa oe rămâne pe trup, 
preumblându-te după aplicare atâta pănă 
ce te încăldescl și te uscl, deschide porii și 

pe canalul lor scote din trup materiile 
bolnăvicibse. Aici se portă cămeși de in și 
sandale, în cari umblăm desoulțl.

Mai mult nu-țl scriu despre cura de 
apă kneippiană, căci în fine vei veni la 
cugetul, că eu am părăsit studiul meu de 
jură și m’am apucat de studiu hydropathiei. 
Atâta însă pot afirma din cele ce am vă- 
<jut, oă mai vârtos la bble reumatice și de 
nervi, apa se aplică aicea cu forte bun 
succes.

Sohărdingul e un loc plăcut, liniștit 
și totuși nu e monoton. Odăi se capătă 
forte bune și bine arangiate, atât la pri
vați cât și în oteluri. Prețul pe (ji 40—80 
or. cu lumina eleotriță împreună. De esem- 
plu eu am în otel un salon mare cu patru 
ferestri, două la stradă, două oătră o gră
dină, elegant mobilat: canapea, 6 fotoliurl, 
masă de salon și de scris provedută ou tote 
utensiliile, cu două lampe electrice și alte 
neoesarii, și plăteso, afară de servioib, la di 
80, cji opt-cjecl crueerl v. a. Fă, te rog, 
puțină asemănare cu odăile, ce le capeți 
pe la noi cu 80 cr., bunăoră în Elopatak, 
Tușnad și Borsec.

Aici voiam să-mi încheiii epistola, 
fiind însă timpul ametjei, m’am dus în res
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T<5te lucrările sunt oât se pote de in
teresante de văflut. D-l inginer inspector 
Radu a dat visitatorilor diferite esplioații 
asupra sistemelor de lucrare. După consta
tările făoute, resultă că în 24 de 6re se 
pdte pompa 4000 de metri oubl de apă. 
D. Radu a deolarat, că oel mult peste 3 
luni, toți Bucureștenii se vor buoura de 
acestă binefacere a unei ape bune și sănă- 
tose. Visitatorii s’au întors ia ora 8 în 
oraș, aducând fiă-care laude d-lui Dela- 
vrancea, primarul Capitalei, și d-lui ins
pector Radu.

Cultul de eroi la Unguri. Cu cât
va timp înainte orașul Seghedin a lăsat să 
•se picteze portretul oăpitanului de bandiți 
Rozsa Sândor, pentru a-1 păstra în pinaco
teca orașului. Acum e vorba, oa în tdmna 
viitore să se ridice răposatului lăutar-,,vă- 
tav“ al musicei țigănescl loan Salamon 
chiar un monument de piatră. Acest mo
nument, se dice, va înfățișa bustul în re
lief în marmoră de Carrara al Țiganului 
lăutar de odinioră. S’a constituit și o co- 
misiune pentru monumentul lui Salamon.

Muraview — jertfa veninului. Pe 
urma foiei polone „Gzas*  din Cracovia 
seim, că s’a strecurat în pressa din lumea 
întrâgă soirea, că fostul ministru rusesc de 
esterne Muraview, n’a murit de morte na
turală, ci prin venin. „Fremdenblatt*  din 
Viena încă a publicat soirea acâsta. Acum 
vine „Daily Express*  din Londra o’o nouă 
variantă. Corespondentul ei din Petersburg 
■a avut o convorbire c’un distins diplomat 
rus asupra morții lui Muraview. La între
barea, dâcă n’ar soi să-i dea lămuriri, di
plomatul a răspuns, că soie numai atât, oă 
Muraview nu suferia de nici o bolă. In 
<jiua morții sale încă se buoura de cea mai 
deplină sănătate . și tot în acea cji a avut 
un vehement conflict de vorbe cu ambasadorul 
chin"s. — Corespondentul s’a dus îndată să 
•cerceteze pe unul din medicii lui Muraview 
și l’a întrebat, dâcă cadavrul contelui a fost 
seoționat, la ceea-ce medicul răspunse: 
„Nu! Contele a fost sănătos și sciu, oă la 
8’/2 ore a luat cafeaua în societatea unui 
■secretar dela ambasada chinesă, er la 9 ore a 
murit. D-ta cunoscî dor’ Orientul*.  Foia en- 
glesă lasă a-se presupune, că Muraview a 
fost otrăvit.

Un defraudator invențios. Pe la 
începutul lui Maifi a. o. apăru în Buda
pesta un străin, oare spunea, oă el e di
rector de panoramă, oă e originar din 
Viena și oă s’ar numi Kronau Harten Leo. 
El deschise o panoramă, care înfățișa lupta 
dela Zenta și un joc de șao viu. La în
ceput panorama era forte cercetată, dâr 
dela o vreme, vedend, că visitatorii tot mai 
mult se împuțineză, direotorul pentru ca 
«ă câștige bani începu să angajeze oât mai 
mulțl funcționari și servitori, înoheiând ou 
ei oontraote și luându-le cauțiuni strajnice. 
La cassă avea 4 funcționari, fiă-oare cu 
cauțiuni de oâte 800—1000 oordne. Mare 

destul să alerge pe peron și să va4ă, cum 
trenul plâoă din gară fără de el. A trebuit 
deci să dârmă în Berlin, căci trenul proo- 
sim pentru Chemnitz pleca altă cji la 8 6re 
diminâța, și prin acâsta i-s’au causat spese 
de otel 5 mărci și 25 fenicl, peutru a că
ror rebouifioare, prin mijlocirea unui ad- 
vooat, așa numai ex principio a înprocesuat 
pe ospătarul, a cărui orologii! i-a causat 
întârzierea.

E respunfetor ore față cu publicul un 
■ospătar pentru corectitatea orologiului din res
taurantul său? Acâsta este întrebarea juri- 
dioă, întrebare cu atât mai greu de re- 
solvat, căci este de toți cunoscut, oă oro
logiile din ospătării, pretutindenea întârdie. 
Ar fi interesant, decă vre-un advocat ro
mân, âoă așa numai pentru studiu, ar des- 
ohide o disousiune asupra acestei întrebări 
în oolouele „Gazetei1*.  Argumentele pro și 
contra pot fi forte interesante!

Cred, că ți-am scris destul: tutti 
frutti, cum cjice Italianul, dâră să nu te 
miri, că în caniculă, când te ferbe căldura, 
mintea omului ușor aiureză.

Să audim de bine!
Sivul de pe Ampoift. 

era și numărul adunătorilor de bilete, al 
controlorilor etc. și fiă-care cu cauțiuni. 
Când „d-l direotor“ simți, că bani nu mai 
vin și din cauțiuni și că are 20,000 corone la 
buzunar, o luâ la sănătdsa, lăsând pe toți 
cu buzele umflate. Sunt vre-o 2 săptămâni 
de atunci și nu i-s’a mai dat de urmă.

Chines bătut în Berlin. De când 
„Gazeta Cruoei“ a dat puterilor sfatul să 
aresteze pe toți ambasadorii chinesl din 
Europa, drept chezășiă pentru viața repre- 
sentanților lor din Peking, Berlinesii pârtă o 
mare ură contra Chinesilor. Ura acâsta șl-a 
aflat espresiune dilele trecute pe stradele 
Berlinului. Doi tineri germani au atacat 
diua mare pe un Chines aplicat la o ne- 
guțătoriă de oeaifi. Mai întâii! i-au strigat 
Chinesului vorbe urîte, apoi l’au înhățat 
de chică pănă când bietul om, împiedecân- 
du-se în haina sa lungă, a căcjut. Atunci 
răsbunătorii s’au arunoat pe el ou genun
chii și începură să 1 sugrume și să-l bată 
eu pumnii. La țipetele nenorocitului, „bravii“ 
răsbunătorl fugiră, dâr li-a eșit în cale un 
polițist și i-a dus legați la secțiă.

Dela comună. In ședința de Mier
curi a representanței ndstre comunale pri
marul Hiemesch a oomunicat, că Alteța, Sa 
ces. și reg. Archidticele Iosif a fost primit 
în aceea c]i A0 cătră căpeteniile autorități
lor din loc la gară și că a răspuns la bine- 
ventare, oă pănă acuma încă în tot deuna 
s’a simțit bine între zidurile orașului nos
tru. — Cu aoeeașl ooasiune primarul a 
făcut o oomunioare ou privire la întrebarea 
ce i-a adresat’o Dr. Lurtz în ședința tre
cută despre Emigrarea Evreilor din Bomânia. 
Din partea căpităniei orașului, spune, că 
i-s’a raportat, că Evreilor, ce emigrâză din 
România numai în oașul acela li-se con- 
oede trecerea peste granița Predeal, decă 
sunt în stare a dovedi, că posed mijlocele 
de trail! necesare. Petrecerea lor în Unga
ria este numai de natură trecătore, deore- 
oe ei sunt duși în Canada de o societate 
privată, a „Uniunei generale evreescl1*,  pen
tru oolonisarea de teritorii în Canada.

Resboiii în China.
Ce-5 cu ambasadorii ?

Se cjioea, că au pleoat spre Tien-Cin 
sub escortă chinesă; aoum însă cetim, 
că soirea acâsta nu se confirmă. Sosesc însă 
cu grămada telegrame, cari asigură pe tâte 
tonurile, că trăeso și sunt sănătoși. Dâr 
ce-i, că tote aoeste soiri vin din isvor chi
nes. Lumea începe să se dedea cu credința, 
că ei trăeso și ohiar la Berlin, unde publicul 
înoepuse să devină forte sceptio, nu-șl 
pot înohipui oa Chinesii să mintă cu atâta 
cutezanță spunând, oă bieții ambasadori sunt 
în viață, pe oând n’ar fi așa. Rămâne însă 
cu tâte acestea constatat, oă pănă aoum 
dela nici unul din ambasadorii din Peking n’a 
sosit nici o iotă măcar despre aoeea: cum 
se află, unde sunt, ce să face cu ei, în 
fine trăeso ori nu?

Dâr să vedem, ce se mai petrece în 
China.

Boxerii invingetorî.

„Times*  din Londra primesce o tele
gramă dela corespondentul său din Shan
ghai în care spune, că Boxerii continuă 
să se agite la Peking. Ei au opus o resis- 
tență înverșunată trupelor trimise în oon- 
tra lor și au eșit invingetorî.

Cam tot acâsta se ouprinde și într’o 
soire telegrafică, ce i-se trimite biroului 
„Reuter“ din Londra, după care oomandan 
dantul forturilor din Peitang, lângă Takn, 
generalul chines Li a informat pe ofițerii 
englesl, că un masager pleoat în 14 Iulie 
din Peking povestesce, că anarohiă mare 
domnesce în aoel oraș. Intre trupele Chi
nese și Boxeri au fost lupte înverșunate și 
Boxerii ar fi eșit învingători.

Acțiunea Rusiei.

Din Petersburg se telegrafeză, că tru
pele rusesol din Nioolak și de pe marginea 
fluviului Sungari (Mandsuria) au plecat grab
nic să deblocheze Șarbin. Se afirmă, că 
mai multe alte puncte din Mandsuria ar fi 
în primejdiă. După o depeșă a consulilor 

Ruși din Kulosoha, Trugușak și Zianzin, 
guvernatorul toritoriului a permis trimite
rea a două escadrone de Cazaci pentru a 
protege consulatele. — Generalul Grodekov 
telegrafeză, că bombardarea Blagovensoen- 
kului de cătră Chinesl a încetat; peste 
nopte trupele rusescl au trecut rîul Amur 
și urmăreso pe Chinesl. — Chinesii au tras 
asupra vasului „Vojdodeu, oare se du
cea la Saohasu. Pilotul și o femeiă au fost 
uciși.

Certă între Englesi și Ruși.

Biuroul „Reuter“ primesce din Tien- 
Cin soirea, cu data de 21 Iulie, oă admi
rabil Seymour se împotrivesoe cu hotărîre 
se dea Rușilor învoirea de a restabili linia 
de cale ferată dela Oudela la Tien-Cin. 
Seymour pretextâză, că aoâsta lucrare tre- 
bue să se îndeplinâsoă de cătră Englesl.

Declarațiile lui Li-Hung-Cîang.

Marele diplomat Li-Hung-Ciang, supra
numit Bismarok-ul Chinei, om fârte influent 
și care dispune de averi enorme, a avut 
dilele trecute o convorbire cu coresponden
tul din Shanghai al diarului londones „Ti- 
mes“ El a declarat, că dâcă partida Man- 
dsu a omorit într'adevăr pe ambasadori, la 
nici un oas nu va lua asupră-șl oonduoerea 
tratărilor ou puterile. După Li-Hung-Olang, 
oficiul de esterne ohines are intenția de a 
ruga pe împărătâsa să trimită ambasado
rilor de-ale mâncării, apoi să se îngrijâscă 
ca ambasadorii oondușl de un general să 
mârgă la Tien-Cin, unde pot fi în siguranță 
A mai (Ț3 Li-Hung-Clang, că starea finan
ciară de adl a Chinei nu-i permite a plăti 
despăgubiri, âr poporul nu lasă să se cedeze 
teritorii.

ULTIME SC1KL
Londra, 26 Iulie. „Standard*  pu

blică din Shanghai următorea scire : 
Un distins funcționar chines din 
Cifu a adresat în 19 1. c. o scrisore 
unei rudenii, după care în urma lup
telor continue numai 300 streini au 
măi rămas cu viață în Peking. — „Daily 
News11 comunică o telegramă spu
nând, că un dragoman dela amba
sada englesă din Peking a reușit se 
scape cu fuga, el istorisesce, că în 
Țiua în care a plecat din Peking 
cea mai mare parte a ambasadorilor nu 
mai trăiau.

Be’grad, 27 Iulie. Cununia rege
lui Alexandru se va sgvîrși Dumi
necă.

Foia oficială face cunoscut, că 
Țarul a felicitat pe rege din inci
dentul căsătoriei sale. Ambasadorul 
rusesc a făcut o visită de gratulare 
miresei Regelui.

Londra, 26 Iulie. Din Canton sete- 
legrafâză cu data de 24 1. c.: Loc
țiitorul guvernurului, a publicat o 
ordonanță, care face cunoscut un 
decret împărătesc, datat în cjiua 23 
a lunei 6 și care Țice între altele: 
„Tien-Cinul l’am pierdut. In Peking 
se fac mari pregătiri. Nu vom pute câș
tiga pacea înainte de a avă resboiu.... 
Provinciile trebue se grăbescă urgent 
cu apărarea și atacul*....

Petersburg, 26 Iulie. Guvernul 
rusesc nu crede, că ambasadorii trăesc.
— Ministerul de finanțe a primit 
soirea, că Chinesii au pustiit calea 
ferată mandsuriană, au desfăcut și
nele și au nimicit întreg materialul.
— 3000 de soldați vor pleca în 
curând în China.

E3 ă > fiii £•« H .
Istoria unor memorii needitate. 

Oând marea actriță englesă Lily Langtry, 
al căreia bărbat se prăpădea de geiosiă — 
acum doi ani — s’a măritat un an mai 
târejiu cu tinărul domn Hago de Batthe, 
tote diarele comunicară soirea, că tinăra 
părechiă a căpătat dela prințul de Galles 
(walles), mare amic al damei, o telegramă 
espresivă de felicitațiune. Acâsta a fost 
forte flatant, fără îndoială, dâr puț’n cam 
sărman cadou de nuntă. Vre-o câteva (Jile 

după aceea, frumâsa aotriță anunță, că va 
publica memoriile sale. Raportorii se îm- 
bulziau la locuința frumâsei. — „Da“, de
clară ea, „am început deja să scriu cartea. 
Mi-se oferă 10,000 punți sterlingl, der stau 
Ja îndoială1*....  — „Nu maiesitez**,  (fi3e ° 
lună mai târejiu. „Un editor din New-Jork 
îmi oferă 20,0C0 punți sterlingl!1* —Reîn- 
torcendu-se din America, unde a fost să 
facă un turneu artistic, Mme Langtry, în
trebată din nou, a c|is : — „Am sohimbat 
editorul. Mi-se oferă aoum 40.000 de livre, 
dâr cu condițiunea, ca să nu ascund nimic, 
absolut nimic. E fârte seducător ofertul, 
dâr mă tem să nu supăr anumite persons. 
Voi vede1*...  — Eaavăclut. Mme Langtry 
declară în fine, că nu va publica memoriile 
sale. E întrebarea, dâcă darul de nuntă cel 
întârziat nu va fi sosit ore la destinațiu- 
nea sa ?

Asfixiarea pescilor din Sena. Un 
fenomen din norocire destul de rar, care 
a desolat însă pe pescarii din apropierea 
Parisului, a fost mortea pescilor din Sena, 
în după amiada de Sâmbătă și Duminecă. 
Mai ales la țermii insulelor se putea observa 
fenomenul acesta ourios. Diferite soiuri de 
pescl în cantități mari înotau pe spate pe 
suprafața apei și erau mulțl de mărime 
considerabilă. De sine se înțelege, îndată 
se răspândi faima între locuitori, oă Seina 
a fost înveninată. Dâr nu e adevărat. Causa 
a fost numai căldura cea intensivă și ne 
mai pomenită a celor din urmă cjh0. Tem
peratura cea urcată, causând evaporarea 
de mulțime considerabilă de apă, i-a răpit 
pescelui puținul aer, ce’l conține apa, în 
deosebi la suprafață, și aoâsta a causat as
fixiarea pescilor. Serviciul navigațiunei de 
altoum a luat imediat măsurile necesare, 
ca să curețe de acolo tot pesoele. Omeni 
suiți pe barce, servindu se de greble și de 
lopețl, adunau aceste cadavre în fundul 
barcelor, pentru ca să le ducă în urmă să 
le arunce într’o grâpă, unde se vor preface 
în gunoill escelent. Și pănă aoum erau 
pescl rari în Sena, ce va fi de acum îna
inte, după estirparea acesta neașteptată ?

Rochii de paie fac acum sensațiune 
mare la esposiția din Paris. In palatul lui 
Tissus din Paris este espusă o rochie fă
cută cu totul din paie. Tînerul croitor Șu- 
baț a inventat acest fel de haine. Condus 
de idea, că din paie se formâză diferite 
pălării și că este ușor a lucra cu paie, a 
încercat a face o rochie întrâgă din împle
titură de paie, ceea oe i-a succes de minune, 
Parisienele îl și grămădesc cu comande de 
tot felul; ast-fel se pot vedâ în atelierul 
acestui croitor rochii, jacheturl, mantile, 
pălării și alte lucruri făcute din paie, ou 
oarl haine se vor primbla Parisienele sigur 
încă în sesonul acesta pe bulevardele Pa
risului. Vorba Românului: âmenil îșl fac 
pălării de pae, de aoeea n’au vitele destul 
ernatio.

Papagalul și trenul electric. Aprope 
de Lipsea s’a întâmplat o nenorocire pe un 
tren electric din causa unui papagal. Față 
în față ou casa unde se află papagalul este 
gara unui tren electric. Țilele trecute pa
pagalul imita forte fidel pe călăuz, stri
gând: „gata, pote pleca!1* Mașinistul a 
crecjut, că signalul de plecare a fost dat 
de călăuz și numai decât și puse trenul 
în mișcare. O damă, care tocmai voia să 
urce scările cupeului, a căcjut din tren, ră- 
uindu-se greu.

Literatură.
Dietetica poporală, cunoscuta și 

mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de viâță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 160 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

Proprietar: Dr. Âure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Dregoriu Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ISrașwv.

se pot. procura următârele cărți:
Cărți de rugăciiuni și predici,

Anghira Alântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletăscă a drept credincioșilor creștini, 
Edtfiunea IV corectată. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 c.r. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora1* A. Todoran 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. „Aurora1* A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

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

Predici pe tete Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elefterlscu, 
ounosont atât de bine în cercurile româ
nesc! diu uuwSrdseie sale scrieri atât de 
mădudse, instructive și o>; atâta gust ce
tite. E o carte mare, de 350 psg. Prețul 1 
fi. 50 or. (4 lei).

Curentăm bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Ioan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță

istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

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

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

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

Cursul Ia bursa din Viena.
Din 26 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%...................... 115.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.90
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.25
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/o 99.35
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.—
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr........................... 97.45
Renta de hârtie austr............................97.25

Tren 
de 

persân. 

ToVi

8.30
11.21

1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.31
7.16
8.06
8.33
8.50
9.07 

10.14 
10.44 
10.56 
11.03 
11.12 
11.34
11.52 
12.24
12.53

1.02
1.14
1.45
2.01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5.35
6.13
6.43
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

11.55

Tren

accel.

10.-
6 50
8 46

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.50
tr. prs.

4.20
4,41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32

ld’

O.
'1 O
& 
fx

ti

cp 
B' 
E 
P

6 40
7.30
8.00

10.05
Sinaia

Renta de aur austr.................. 115.60
LosurI din 1860...................... 133.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.01
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 688.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.50
Napoleondorl.......................... 19.53
Mărci imperiale................... 118.55
London vista......................... 242.75

Paris vista........................................... 96.57
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene.......................................90.55

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 liL se vinde 
la Eremîas Nepoții.

U.

Antreprise de pompe funebre

SBrasov, Strada Porții Wr. 22.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sabâdeami.) 
Recomandă Onor, public la. cașuri de mârte, așezământul 

asortat în cari tote obiectele, 
mai tine, se pot că-

seu de înmormântare bogat 
atât aortele mai de rând, cât și cele 
păta cw gsrei&ara âef^me.

Comisiune și depou. dC sicriul*!  de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor SÎCrîuril®!*  de leBBlBî, de 
metal și imitațiunu de metal și de lemn de ștejarn.

Depou de CURlBli pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copâiy precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de marți in "străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
U_*  E. Tutsek.

ILersul trenurilor
pe liniile orientale sie căii ferate de stat r. u. valabil din § 1900

Budapesta — Predeal — Bucuresct.

Tren 
mixt,

5.10
S.(M)
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13
7.04

8.40 <■
9.09

10.40
11.25
11.40
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.07
2.26
2.36
3.14
3.33
3.48
4.08
4.45
5.27
5 47
6 08
7.54
8.32
9.09
9.40

10.25
11.—
12.26

1.11
6.05

Tren 
de 

persdn. Dccel.

5.45
9.27

1J.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4.06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. aco,

•S’ O
CD O
C~ —

>T
J»
Q.
-TJ
CD 
s-
CD .. 
po_ cr

1L45

" B
B 
s

‘L’. o' 
&

o 
Q

12.28
12.29

1.05
1.07

4.16

Tren

2.10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4 16
4.52

5.55
6.11
6.27
7.26

7.50i
7 52/

8.16
8.32
8.37

9.04-1
9.051

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

9.31
9.43
9.47

10.01
10 25
10.53
11 — 
11.14 
12.26 
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3.01
3.31
9.10

/

Viena . . ,
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .

aOS.
A

1
2

Tren 
de

TronTren

niiiit persdn. a-ccel.

1 50
7.10

Tron 
do

SOS.
pl.

Mezd-Telegd
Rev .
Bratca . .
Ciucia , .
B.-Huiedin

> Ghârbăv. .
' j Clușiu . .

li
A

a
Gbiriș

■ n
• » «

Cucerdea . d
Uiuora • •
Vințul 0 e sus

V Aiud
80S. 1 
pl.

}

V

7.16
4.36

7.11
6.21
5.26
4.51
3.25
5.41
4.01
3.00

z—
2.54
5.02
3.40

Teiuș
Crăciunel

bu> a(ungh. Târna rei)
Blașiv . . .

. Micăsasa . .

I
Y

SCS.

I pl.

ISGS.

A

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora
Brașov . .
Timiș . .
Predeal 
BucurescI .

| pl. 
jsos.

A

jpl.
1808.

A

I
M»

pl.

2.68
2.51
2.29 
2.07
1.42
1.09

112.58 
(12.56
12.49
12.11 .
11.50
11.14
10.55
10.24
19.45
19.35
9.12
7.44'
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3.Ud

3.v2
12.54
11.04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

—z
12.07
11.45
10.24

9.58
9.43
9.37
9.30
9.07
8.45

7.20
1.10

11.12 
Arad 
~8.18

8.08 
Maria- 
Rodna 

~30
7.28 

Oisci 
~.O5

5.^5

Tren

accel. persan.

1.50| 6.20
7.50
5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

.8
~ L: o. . CD cq

=S -i-Oo Ț*  rt 
- — Oj .
o *-=IO.< 
a
° S-s u ca h
3.33
3.181

2.52
(2.51

tr. prs. tr. <lpr.| tr. prs.

C’wpșa.-mhieă, — Sâbma— Avi’ig — SFăgăiraș

d

<D
Q

t» 
o
(Iz 
ce

os

cț ® 
OCfl

2.16
2.14

9.23
8.54
8.49

823
8.06
8.00
7.35
7.34

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58
0.57
5.11

11 11

10.26
10.14
9.36
9.12
5.40

7.08
6.56
6.50
6.37
6.16
5Â9
5.42
5.28
4.23
3.50
3.35
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

6.20
3.25
1.12

11.36
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2 21
2.26
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.57
8.27
7.48
5.00
4.15
3.32
7.50

C.'Jl
3.50
4.12

tr. mxt.

11.30
12.58

1.20
tr.mixt

tren | mixt

7 52
«.18

7.10
8.50
9.15

pl.

sos.

4.33
5.23
6.15
8.34

2.-
2 54
3.59
6Ă5

.«; -
« 

s -aM
2 -

V

Tren mixt și de pers.

4.-
5.01
6 57
7.55
8.47
9.24

10.1411 4.55

= 9.06
|10.29 
£12.48 
C 1.56 
“ 3.02 
« 3.52

i 4.251
' 5.39

7.19
Bald
6.35 

Giro 
Marțag

pl.

sos.

Oftpșa mică . s08-
Ocne. . . ,

■ Sibiiu . . .

Tălmacii! man 
Avrig . . .
Făgăraș

tr. pra.

~6V5
5.07
4.40

tr. mixt

9.3z
8.08
7.41
7.33
6.45
6.01

tr.dprt.

3.25
1.50
1.21

£ C8 
». <D 
c3
3 £

___
3.321 o

tren do persân

T—i

pl.

12.35
11.01
10.30
tr.mixt

8.57
8 04
7.15 

“Ă25

Tr. miiet și de pers.

Mureș-Ludoș . . . 
Z a u........................
Țagu-Budatelic , .
St.-Mihaiu de câmpie 
Lechința. . . . .
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

6 6.49
5.52
4.10

Numai
Marț.e, 
Viner , 
Dum.in 
circulă

7.30
6.35
4.54
3.44
2.48
2.05
1.16

•55. bâmb. 
•g circulă

H13

"că
5S3
6

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

©fiocerdea — O^®B’Jaeiua — Kegli.-s&sesc.

Dej - IBislrit a

1.40 8.10 3.16 9.00 pl. Cîicerdea . . aos. «Ai 7.42 2.38 8.30 12.31
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . r

6.59 1.55 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Oipău . . 6.24 1.19 6.51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 sos. 1

Oșorhei f pl. 5.30 12.25 5.43 9.30!
4.50 10.42 5.45 pl. j • Isos. 8.36 5.04 9.15|
6 19 12.16 7.14 9 sos. Regh.-sns.. . pl. k 7.15 3.30 7:54

G is î r i ș - T «fi «• «8 a

7 33
7.55

10 50 6.- 10.23 Ghiriș
Turda

5.05 7.— 3.20
11.12 6^7 10.45 4.45 6.40 3.00

6.06

5.30
5.42

2.15 8 25 ol. Sibiiu s. 7.10 3.55
2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42
2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21

10.9
9.56
9.35

9.12
8.52

9.50 7.24 Dej. . 6.48
10.49 8.30 Boolean 5 58
12.50 9.56 Bistrița 4.291

3.25
2.25

12.55

Tren mixt
e o i* g — <lifific-®yifiaaes — (8Daiafifica).

Tren mixt
5.19 8.50 3.15 Brașov ........ 8.25 1.51 6.48

-4.58 2 27 Cesdi-Oșorheiu . ... . 8.53 6 50
7.10 11.05 4.57 Sepsi-Sângeorgiu .... A

6.30 12.05 4.31
7.54 11 57 5 41 Mai naș.................................. % 5.48 11.24 3.47
8.14 12 22 6.01 Băile Mainaș.................... 5.36 11.;2 3.35
8 57 1.09 6 43 <? Băile Tușnad........................ 4.53 10.30 2.48
9.18 1.32 7.08 Tușnad .................................. 4.36 10 14 2 31

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda . .................... 3.20 8 56 1.08
1.35 5 57 80S. Ciuc-Gyimeș................... ..... pl. 5.40 9.50

*) N<3 t ă: Orele însemnate în stânga stațiunilor, sunt a se ceti do sus în jos;
arată eu s’gna direoția, încătrău

Slșhișera—© dorheiu-s&ctBesc
Tren mi't Tren mixt
3 22 11.10

11.40
1.59

Sighișora . . .
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3.54
“eVo

fll r a & 0 v — K e i*  n e ș t i
8.35
9.57

10 28

5.10
6.12
6.431

9.15
10.07
D.38

Brașov 
Reșnov 
Zernești

1.2^
6.3
6.00

1.32» 8.34
’12.41 7.47

12.05| 7.20

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

Clușiu - Z&lau.

9.29
9.07
7.38
7.03

4.38 Clușiu . . . 5.45
5.25 ? Apahida . . A 5.26
6.41 | Gherla . . . Ț 3 42
7.07 D ej ... 1 , 3.57 

î. 3.42
Zelau . . . 10.45

Aiba-îjafiâe — ZIatna.

4 37 9.40 4.36|| Alba-Iulia 7 22 11.01 6 16
7.28 12.25 7.47| Zlatnn . 5.— 8 22 3 50
Timâșora — M .-Itodna-Iiippa.

r a * o v - C li i*  r, (î s - O ș o r h c i i!

5.19
5.53
6.35
6 50
8.03
8.53

8.50
9.33

10.31
10 49
12.33

1.37

3.15
3.50
4.34
4.52
6.05
6.50

pl. Brașovă . . sos.
Prejtueră .

■ Sepsi S.-Georg. |
Govasna . . «Y

SOS.

J
1

10.04
9.34
8.47

C.-Oșorheiu . pl.

33 co 
«O — I »£> 

i—i
t/j c>3 că
O ’<0 ”7 

a

8.25
7.55
7.04
6 49
5.37
4.58

1.51 6.48
1.21 6.10

12.30'
12.15
11.01
10.22

e însemnate în drepta da jos în 
merge trenul.

5.0'-
4.51
3.16
2.27;

sus.—Numeri înouadrațl | | ou linii m-i negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


