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Alianța israelită și România.
Pe lângă calamitățile, de cari 

are se sufere România în urma cri- 
sei economice și finauciare, este fără 
îndoială o mare plagă și cestiunea 
emigrării Evreilor. Și nu pentru-că 
de un timp înedee Evreii părăsesc 
țera în masse mai mari, deore-ce în 
împrejurările actuale nu mai găsesc 
în ea terenul de esploatare de pană 
acuma, ci pentru-că emigrarea, cum 
se face astăzi, este în cea mai mare 
parte pusă la cale tot de Evrei, cari 
prin sgomotul ce-1 fac împrejurul ei 
țintesc a ațîța opiniunea publică eu
ropeană în contra României, spe
rând, că astfel le va succede de-a 
pune din nou la ordinea cjilei ces
tiunea evreâscă în România.

Au avut dreptate foile de din
colo de Carpațî, cari încă de pe la 
începutul emigrărilor, ce se datâză 
acuma aprope de un an, au vec[ut 
în afacerea acestor emigrări vîrîtă 
mâna alianței israelite. Acum nu mai 
pbte suferi îndoială, că așa este. 
Agenții alianței israelite au lucrat 
în România sub masca compătimi- 
rei pentru sortea coreligionarilor, ca 
se-i îndemne se emigreze în masse 
mai mari, ca se pbtă scrie apoi prin 
toile ce stau la disposiția „alianței41, 
că etă cum fug Evreii din România 
mâncând pământul din causa ne mai 
pomenitelor „persecuțiunl barbare44, 
ce trebue se le sufere acolo.

Și cum-că celor dela „Alianță44 
nu 11-a fost și nu le este atât de 
sortea celor câte-va mii de Evrei 
emigranțl, cât mai mult de efectul 
ce voesc se-1 producă în lume în 
defavorul României, o dovedesc 
destul de bătetor la ochi faptele 
întâmplate cailele acestea cu câte-va 
grupuri mai mari de emigrant!. 
După-ce filiala Alianței israelite din 
Viena, în apelul publicat în organul 
seu „Neue Freie Presse44 pentru aju
torarea „coreligionarilor nenorociți44 
din România a aruncat atâtea in
sulte asupra acestei feri, — care 
numai prin ospitalitatea și prin na
tura indulgentă a poporațiunei sale 
a ajuns se aibă ac|î pe capul ei ca
lamitatea elementară a unei popo- 
rațiuni în partea ei covîrșitdre ne
cultă de un pătrar de milion de Evrei, 
— acum când i-a venit rândul să 
ajute de fapt pe emigranțil evrei 
„peste măsură persecutați44, a refusat 
de a-le da ajutore ca se călătorâscă 
mai departe dela Viena.

Ce s’a întâmplat mai departe, 
se scie. Cei 640 de Evrei emigranțl 
car! au trecut alaltăerî pe la gara 
din Brașov, fuseseră opriți de poli
ția din Viena și retrimișl la Buda
pesta din motiv, că n’aveau mijloce 
de ajuns pentru a călători mai de
parte. Unde era alianța israelită ? 
De ce nu i-a ajutat, de ce n’a făcut 
nimic pentru ei, ci i-a lăsat se fiă 
trimiși îndărăt cu tren separat?

De sigur, că motivul purtării 
pretinșilor protectori ai jidovimei n’a 
fost altul, decât a produce încurcă

turi în cestiunea emigrărilor și a face 
astfel sgomot cât mai mare, pentru 
a pută apoi mai ușor pescui în tur
bure.

Numai înainte cu c|ece c|Ue „N. 
Freie Presse44 cjicea într’un articul 
tendențios și forte ostil Românilor, 
că • prin emigrarea Evreilor „s’a 
sdruncinat și creditul moral și cul
tural af*Românieia, și plângea sortea 
acestei țeri, care tratâză pe Evreii 
săi ca „străini44, că-i „tortureză44 pănă 
la sânge prin „legi escepționale duș- 
mănose44 și prin „prigoniri44 directe;, 
da tot-odată a-se cunăsce, că li-se 
refusă drepturile cetățenesc!, că nu 
sunt aplicați la lucrările publice și 
că, în urma curentului antisemit din 
țâră, muncitorii evrei nu capătă ni- 
căiri de lucru. „Așa44, esclamă numita 
foia, „acești proletari goniți de 
fome și de desperare fug din patria 
lor străbătând Europa ca nisce acusatorz 
muți.

Și âtă, că tot cei cari au stri
gat ast-fel în contra României, întorc 
acum cu de a-sila pe aceiași proletari 
emigranțl în țera „nămolită în bar
baria asiatică44, cum a numit’o tot 
organul evreesc amintit.

Dela Viena au fost retrimișl emi- 
granții evrei fără multă gălăgie, căci 
acolo demonstrațiunile evreesc! nu 
mai au trecere. Dâr la Budapesta 
— aici în acâsta metropolă a evreis- 
mului din Ungaria — avea să se 
spargă bomba. Insultele mișelesci și 
minciunile, ce s’au scris în foile ji- 
dano-maghiare despre tractarea, ce 
ar întâmpina-o Evreii în România 
trec peste tote marginele. Evreii din 
Budapesta cu numele maghiarisate 
și-au oprit acolo vr’o 300 de emi- 
granți ca se demonstreze cu „gene- 
rositatea44 lor față de ei; pe ceilalți 
vr’o miie cinci sute însă guvernul i-a 
trimis la graniță.

Contrarii acestuia s’au folosit 
de ocasiunea acâsta, ca să-l acuse, 
că ar sta în înțelegere cu giivernul 
român, pe când era învederat, că 
nu putea se fiă dorința guvernului 
român ca Evreii odată emigrați să 
se reîntorcă în țâră,

Dâr patrioții perciunați au vrut 
se facă mai mare gălăgiă și au și 
provocat printr’asta o intervenire a 
guvernului unguresc prin ministeriul 
de esterne din Viena la guvernul 
român. Resultatul acestei interveniri 
se fi fost, că guvernul român a de
clarat, pote pentru evitarea unui 
conflict diplomatic, să primescă ârășl 
în țâră pe emigranții evrei, cari au 
fost întorși la graniță din causă, că; 
n’au mijlâce de ajuns pentru călă-' 
toria în țările depărtate.

Așa stă astăzi afacerea emi- 
granților părăsiți de alianța israelită. 
Dâcă printr’asta i-se va. putâ lua 
tăișul îndreptat în contra României, 
nu putem se seim. Ne temem însă, 
că agitațiile alianței israelite nu se 
vor opri aici.

Asasinarea Regelui Umberto.
Lumea a primit cu grâză și în

fiorare soirea despre blăstematul aten
tat din Monza. Glonțul unui anar
chist scelerat a lovit inima nobilă a 
regelui Umberto, a stîns viața urma
șului vrednic și generos al lui Victor 
Emanuel I. și a făcut, ca Italia se 
îmbrace haină cernită, tocmai pe 
când cea mai mare și liniște dom
nea în frumosul regat.

Ltă — după soirile din urmă 
— cum s’a întâmplat atentatul mon
struos :

Borna, 30 Iulie. Regele Umberto a 
primit alaltăerî invitarea primarului din 
Monza și a promis să asiste la serbarea 
gimnasticilor. ErI pe la 8*/2 6re sera a apă
rut în sala de gimnastică din Monza și se 
deleota privind serbarea. După producțiune 
rândurile gimnasticilor au defilat pe dina
intea lui, apoi s’au împărțit premiile. Re
gele a împărțit însuși premiile și, după obi
ceiul său, a adresat cuvinte amicale fiă-că- 
rui dintre premiațl.

Regele era forte bine dispus și mai 
multora li-a spus, că anul aoes’ta se simte 
estra-ordinar de bine, așa încât medicul 
l’a dispensat dela cura din Carlsbad, care 
de obioeiil o făcea în Iulie.

La 10 bre serbarea s’a încheiat și re
gele a părăsit tribuna, șl-a luat adio dela 
primar și însoțit de adjutantul său marchi- 
sul Ponziovaglio, a plecat spre trăsura 
curții.

In momentul, când caii erau să plece, 
eși din mijlocul massei de popor un om 
tinăr cu față palidă îmbrăcat în negru, 
grăbi spre trăsură și descarcă trei glânțe de 
revolver. La prima pușcătură regele sări in 
sus, la a treia pușcătură și-a dus mâna în 
dreptul inimei, recâdu și cjise: „S’a sfîrșit 
cu mine, mi-a nimerit inima44. Vizitiul, care 
abia putu să-și dea sâmă de ceea-ce se pe
trece a dat bioe cailor și trăsura a plecat.

Cei ce se aflau în apropierea trăsu- 
rei se aruncară asupra ucigașului și se pro
duse o mare învălmășală, lovindu-se unii pe 
alții. In fine le suocese gendarmilor a pune 
mâna pe atentator. Când l’au prins el avea 
hainele sfâșiate, sângera din mai multe răni 
și gendarmii numai cu greu au putut să-l 
libereze din manile poporului și să-l ducă la 
cel de mai aprâpe post de gendarml.

La înoeput poporul oredea, că regele 
n’a fost deoât rănit, după câte-va minute 
însă a aflat trista realitate: un glonț al asa
sinului a străbătut inima regelui, care a 
și murit. Marchisul Ponziovaglio a rămas 
oâte-va olipe lângă rege și, după-ce s’a con
vins, că mortea a urmat îndată după puș
cătură, a plecat la castelul regesc din 
Monza, unde cu multă precauțiune a împăr
tășit reginei Margareta soirea înfiorătâre.

Borna, 30 Iulie. Asasinul se numesoe 
Gaetano Bressi, născut în Prato la 1869. 
La interogator a declarat, că a venit din 
Peterson (America) și n'are complici. Aten
tatul l’a comis din ura centra instituțiuni- 
lor monarchice. Când a aflat, oă regele a mu
rit, el a dis : — y,Așa am voit.. Că ce se 
va întâmpla cu mine, e indiferent". Când 
îl căutau să-l prindă, el ridicând revolve
rul, strigă: — „No e bisogno di cercare! 
Ecco me!.... (Nu e lipsă să înă căutațl.AioI 
sunt).

Borna, 30 Iulie. Ministru-președinte 
Saracco a plecat la Monza pentru luarea 
cașului de morte. Cadavrul regelui va fi 
adus în Roma și va fi așecțat spre veclnică 
odihnă în Pantheon. Președintele guvernului 
a adresat o oiroulară tuturor prefecților, în 
oare le face cunoscută uoiderea regelui și-i 
provocă tot-odată să îngrijâscă de susține
rea ordinei si Uniatei.

Borna, 30 Iulie. Moștenitorul de tron 
Victor Emanuel a primit vestea despre uci
derea tatălui său în Antivari. El a adresat 
următârea telegramă ministrului președinte : 
„Sârtea tristă a tatălui meu mi înfioriză. 
Sunt în drum spre Monzau. — Pănă la so
sirea lui Victor Emanuel, regina Margareta 
va ave regența,

*
Despre atentator se mai dice, că e de 

35 ani, de profesiune pălărier. Un frate al 
său servesce ca sublocotenent în regimen
tul 11 de artileriă. Bressi s’a reîntors c’o 
lună înainte din America și de două săp
tămâni petrecea în Monza, unde nimeni nu 
l’a cunoscut. La comiterea atentatului a 
fost de-o liniște neînchipuită și când a puș- 
cat, se dice, oă nici un muschiu al feții nu 
i-se mișcase. In mâni purta mănuși albe. 
Nici când poporul l’a bătut, nici când a 
fost arestat, el n’a opus resistență. S’a lă
sat să facă cu el oe vrâu. înfățișarea lui 
face impresia unui om sălbatec. înaintea 
judelui instructor a declarat, că mărturi- 
sesce principiile anarchiste și că a ucis pe 
regele numai din ură contra monarchilor.

„Mediațiunea“ guvernului unguresc.
Să nu credeți cum-va, că e vorba de 

o mediațiune în oonflictul dintre China și 
marile puteri. Așa ceva ar fi nu numai ris
cat, dâr chiar și primejdios. Se tratâză 
dâr cu totul de alt-ceva.

Am arătat erl în liniamente generale 
asupra sgomotului soandalos, oe-1 face o 
parte din pressa maghiară în jurul oestiu- 
nei emigrării Evreilor din România. Văzu
răm apoi, oum sute și sute de peroiunațl 
au fost reîntorșL pe la Predeal și Orșova 
ârășl în România. Eoile de dincolo spun, 
oă de pildă, la Predeal 30 de vagâne erau 
încărcate ou acest- bagaj călător, apoi, că 
prin Veroiorova s’au înapoiat 800 și dilele 
acestea e vorba să reintre în România, tot 
prin Veroiorova, alțl 1200 de emigranțl.

Va se dioă comedia ou emigrările abia 
acum începe să se desvălâsoă în tâtă „spien- 
dârea44 ei.

Intr’aceea este fără îndoială remarca
bilă o descoperire, ce o face fâia filosemită 
„Pești Naplo* în nr. dela 30 Iulie n. Sub 
titlul „Sschimbare în sârtea Evreilor din 
România44 publioă un articul, în oare se 
ocupă de sârtea „oetelor rătăcitâre44 și deja 
la început face constatarea, că numai 1—2 
cjile mai sunt pănă când „se va pune oa- 
păt gonei nenorocite, oare de un timp în- 
câce alungă din România pe oăile mării 
nordice înooce și ’ncolo cetele călătâre ale 
Jidovilor români44.

Oum adecă?
Răspunsul este oât se pote de ușor. 

„ Guvernul unguresc a provocat pe guvernul co
mun de esterne din Viena si adreseze in ces
tiunea emigrării Evreilor note diplomatice la 
Bucurescî. Resultatul a fost, oă România re- 
primesce pe emigranțl.
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„P. N." afirmă acesta ou totă hotărî- 
rea și pentru sprijinirea afirmării sale se 
provâoă la declarațiunile secretarului de 
stat din ministeriul de interne Iuliu Gulner, 
care interviewat de un oolaborator al fdiei 
din cestiune, a cjis: „România primesoe pe 
emigranții reînapoiațl, căoî cu privire la 
acesta s’a făcut un schimb de note". Apoi 
continuă: „Ministeriul de interne (unguresc) 
a făcut o representațiă asupra situațiunei 
absurde, ce pote să se nască pentru Ro
mânia din atitudinea manifestată față cu 
supușii săi, deoă nu-i va reprimi în oas 
când ei sunt espulsațl din vre-o țâră stră
ină. Guvernul a transpus representația la 
ministeriul de esterne pentru a negocia cu 
guvernul român. La acesta guvernul român 
a răspuns și ministeriul de esterne ni a oo- 
municat răspunsul, cjioend, că reintorcerea 
emigranților nu se va mai isbi de greutăți.'1

Este interesant să mai spunem, că în 
oomentarul ce-1 face „P. N." declarațiuni- 
lor secretarului de stat, esclamă: rMedia- 
țiunea umanitară a Ungariei a decis sortea 
emigranților'1. Vorbele acestea au de sigur 
pretenția de-a nasce în Jidovii rătăcitori 
„sentimente de gratitudine" față eu guver
nul ungureso, oare a „intervenit" în causa 
lor, îooât o parte să se potă reîntorce ârășl 
în România.

*
Pe oând se lansâză acestea, foia 

„Nagyvâradi Naplo" publică o scrisore 
deschisă adresată ministrului președinte Co- 
loman Szell de un anume Dr. Deși Geza. 
Autorul vorbesce în numele „liberalismului" 
maghiar; sorisorea geme de invective la a- 
dresa României de-oparte și la adresa lui Colo- 
man Szell de altă parte. Autorul ei a pu- 
blioat’o din inoidentul ordinului circular, 
oe l’a dat ministru-președinte ungureso ca 
ministru de interne, în afacerea emigranților 
evrei din România. Cităm din acesta scri- 
sâre următorele pasage, drept ilustrare a 
fanatismului jidovesc:

„Ești mai rău deoât Românul din Ro
mânia, șl nu ești mai bun oa Chinesul din 
China.... România a schingiuit pe locuitorii 
săi jidani pftnă când aceștia, împinși de 
instinctul naturei, s’au refugiat, și-au pără
sit vetrele, morminții și tot ce este istoria 
vieții lor. Au plecat din țâră ca frații lor 
din Spania înainte cu 408 ani, au pleoat 
în lume spre Canada.... Și guvernul român, 
care acasă i-a prigonit ou neîndurărările 
lui rafinate, vrednice de închisițiune.... 11-a 
permis cel puțin să se refugieze, D-vâst.re, 
d-le ministru, bărbat de stat liberal, aimers 
mai departe, a-i alungat îndărăt în România 
pe jidovii refugiațl, i-ai alungat în brațele 
prigonirei, în gwc& fiarei sălbatice.... Dâcă hin
gherul persecută pe oâne, nu se află om 
de bun sentiment, care n’ar sări în aju
torul oânelui, âr nu al hingherului. D-ta, 
grațiâse d-le, ai ajutat hingherului. Se pote 
înse, oă d-ta, considerând aotivitatea hin
gherului de o pasiune venătorâscă, său even
tual de o aotivitate de ordine publioă, în 
calitate de prim polițaii! al țerii urmezi 
și ajuți pe hingher ou paloșul scos al pu
terii. Bine, aoâsta e gustul D-tale. Dâr acei 
Jidovi refugiațl aveau pașaporte și bilete 
pănă la Viena; pe ce basă ai cutezat dâr 
a esoorta cu șupa pe acești călători provă- 
(juți cu bilete ?.... Nici Lueger, aliatul D-Tale, 
n’a oomis un astfel de atentat ; oeea-ce a 
făcut Lueger, a fost o neumanitate, dâr nu 
o ilegalitate."

In tonul aoesta oontinuă sorisorea pănă 
la fine. Nu vom mai reproduce din ea.

Constatăm însă, că nu în cuvinte sbu- 
burătdre, ci prin tipar un „oetățân" ungar 
cutâză se oalomnieze și înegrâscă ast-fel un 
stat vecin.

Gestiunea economică în Bucovina.*)
V.

Datoria tuturora e de a crea noue de- 
bușeurl pentru producțiunea agricolă și a 
stărui di și nâpte pentru luarea tuturor în
treprinderilor din mânile Jidanilor. Numai 
ast-fel va fi plătită munca țăranului cum 
se cuvine, devenind prin chiverniselă și 
sîrguință un financiar liber și independent.

E caraghios de tot, că, pe când s’au 
înființat muîte stipendii pentru bacalau- 
reațil, ce se dedioă silviculturei, nu 
esistă nici un stipendiu pentru agro
nomia. Statul nu simte așa-dâră necesita
tea aprofundării în studiul aoestui ram din 
Bucovina.

•i A se vede Nrii precedențl 149, 150, 151,
153, 156 și 157 ai „Gaz. Trans."

Deocamdată suntem necesitați a pro
paga cunosoințele agronomioe prin reco
mandarea broșurilor poporale, ce trebue 
efectuite și lățite în totă țâra. Un rol în
semnat au în privința acâsta cabinetele de 
lectură. Ast-fel s’ar oimenta o legătură ne
înfrântă între popor și inteligență. Țărăni
mea simțind ajutorul real s’ar simți și 
obligată la contraservioii, atunci n’ar scrie 
nimeni despre Bucovina, oă cum nu i-a 
păsat boerului de țăran, așa nu i-a păsat la 
nevoiă nici acestuia de boer, refusându-șl 
dragostea, refusându șl ajutorul și au făcut 
unul altuia pagube.

Scepticismul și nestatornicia țăranului 
au deci motive profunde. Aci trebue să 
începi lucrarea, și în urmă nu vor fi posi
bile surprinderi, ca la ultimele alegeri die- 
tale. Ce se atinge de șcâla elementară din 
Rădăuți nu se scie încă ce fructe și când 
le va aduce. Instrnarea celor mai în verstă 
cari lucră deja la pământ e de neapărată 
lipsă pe lângă prepararea copiilor.

In strînsă legătură cu progresul agri- 
culturei stă ocuparea meseriilor și a comer- 
ciului de cătră poporațiunea indigenă, 
mai ales de euprapoporațiunea creată la 
țeră prin dărăbuirea pământului. Dâoă po- 
liticianii noștri ar fi urmărit vre-odată o 
țintă reală seriosă ar fi descoperit acâstă 
necesitate din capul locului. Paralel cu 
progresul material al țărănimei ar fi ocupat 
și orașele. Ast-fel nu ar fi depus un scrib 
al reptilei „Timpul" utopiile sale în numă
rul 4.

Trebue numai organisată în întrâga 
țâră o mișcare puternică pentru îmbrățișa
rea meseriilor și a comerciului. Trebue for
mate societăți și oomitete esolusiv cu pro
gramul acesta, Neînteresându-se nimeni 
de comersanții români, cari nu puteau țină 
singuri pept puhoiului strein ocrotit și îm
pins de guvern, evident, că a fost siliți să 
se desfacă de daraverile lor comerciale, să 
părăsâscă țâra, său să se ocupe de aite În
deletniciri, pănă și micul negoț, de bâlciîl, 
au trebuit să’l cedeze Jidanilor.

Țeranul e lipsit momentan de capaci
tatea industrială, întreprinderi industriale 
lipsesc, âr industria casnică decade mereu 
fiiud și acesta nimicită de Jidani. Țărancele 
cumpără mai lesne în târg materii, cari ar 
trebui să le efectuescă singure mai frumose 
și mai trainice. Despre acesta s’a scris mult, 
dâr nu ajută nimic pănă oând inteligența 
nu vine singură în contact nemijlocit cu 
poporațiunea dela țâră, pentru a-i dovedi 
clar și nerăsturnabil folosul industriei cas
nice.

Apropiarea de păduri ar trebui să fiă 
legată de meșteșuguri felurite. In tote lo
curile aflăm însă numai rudimente; o parte 
de tot neînsemnată de materiă brută se 
transformă în obiecte de manufaotură, par
tea covîrșitdre e importată.

La 1864 află Aurelian în oapitala Bu
covinei limbi străine, servitori străini, stă
pâni străini, dâr Românii nicăirl.

Aparițiunea cea mai bolnăviciâsă este, 
că dela țâră nu vine nimeni în orașe în 
condițiunl de serviciu, meseriași, scriitori, 
comercianțl etc... Acâsta are asupra țării 
efectul cel mai desastruos.

Esistă o luptă între comunele rurale 
și orașe, cari nu-șl au în țâră reionul de 
admigrare. Orașele sunt dușmane forte pe- 
riculâse pentru buna stare materială a po- 
porațiunei dela țâră. Scribul dela „Timpul" 
plânge, că servitori români nu se primesc 
de nimeni în orașe; uită însă, că în orașe 
sunt acu și mulțl amploiați români, uită 
oă tocmai oiocoimea a causat inundarea 
țării cu venetici.

Să se lapede mai întâii! Românii de 
servitori străini, și apoi vom vorbi de apli
carea lor și în alte locuri. Cine a comis în 
privința acesta mai mari greșeli, decât oo- 
miletul țării, în care Românii au majori
tatea? Veneticii nu primesc Români în ser
vicii!, ar trebui să procâdă și Românii ast
fel. De ce nu o fao ?

Meseriașii străini sunt oea mai mare 
parte susținuți de Români. Aceștia trebue 
înlocuițl cu de ai noștri: dâcă scribul dela 
„Timpul" se teme, oă copiii noștri nu 
vor fi primiți la învățătură de măeștrii din 
Bucovina, esistă și alte locuri în cari con
curența eventuală din partea meseriașilor 
români nu va fi combătută în modul acesta. 
Amintim numai de Viena, unde colonia 
română dă de present mereu semne de viață. 
Ne-am putâ pune în înțelegere cu ea și 
suntem siguri, că ne-ar sprijini din răs
puteri.

Etă o problemă, care ar trebui să con
centreze mulțl bărbați în jurul său, cari 
și-ar câștiga mai mari merite, deoât pe alte 
terene, unde din oausa insuficienței, încurcă 
luorurile ast-fel, încât adese inconsoiențl, 
devin pedecile cele mai detestabile ale pro
gresului.

Am scris aceste șire pe de o parte 
ou privire la frasele gole cu cari opor

tuniștii și strînsura din jurul reptilei „Tim
pul" intenționâză a specula naivitatea po 
porului, pe de alta însă ca să dovedeso 
ou unele date situația nefastă, în care se 
află Românii din Bucovina și pe terenul 
economic, în urma politicei conduse de 
oosmopolițl fără simț, fără minte.

Deși aflăm din capul locului în em
brionatele orașelor de adl un amesteo de 
limbi, totuși o politică rațională putea pune 
stavilă înaintării străinismului, care răstornă 
totul, ce se află în cale.

Toomai colonisarea orașelor cu străini 
apuseni, care acjl se praotioă cu o febrilitate 
ne mai pomenită, nu e dovadă pentru drep
tate și considerarea indigenilor din partea 
guvernului. E evident, oă o desvoltare a 
băștinașilor și pe terenul economic are de 
urmare colisiunea cu interesele venetioilor. 
Guvernul e prea consciu de acâsta și de 
bună sâma îșl va asigura armata sa, care 
ocupă tot mereu la teren pe spatele Ro
mânilor.

Numai nisoe creerl seci, dâr tot-odată 
în mare parte și mișelescl, precum sunt 
cei ai mamelucilor dela „Timpul", pot să 
se opintâscă pentru a deștepta în Români 
speranța, că oel puțin pe terenul economic 
guvernul va înceta prea grațios ou prigo
nirea.

Vom începe o mișcare și pe terenul 
aoesta și vom vedâ, ori de vor combate 
laoheii contra stăpânului, oând vor pretinde 
interesele națiunei române.

Seneca.

Emigrarea Evreilor în consiliul 
de miniștri. S’a scris,' oă în consiliul de 
miniștri ținut Marți în BucurescI s’a hotă- 
rît să se dea pașaporte de emigrare și să 
se acorde o reducere de preț personelor, 
cari emigrâză. „Timpul" desminte acâsta 
soire, scriind între altele:

...Dâcă nu ne înșelăm, în acel oonsiliu 
de miniștri s’a hotărît din oontră, ca să nu 
se acorde nimănui pașaport în mod gratuit, 
întru cât legea prevede o taxă. Se va face 
acâsta favore numai acelor persone, care 
vor poseda acte de paupertate în regulă — 
de asemenea oonform legilor.

Nici vorbă nu a fost despre reduce
rea de taxă de transport, întru cât se presu
pune, oă aceia, cari emigreză, au cel puțin 
oheltuelile de drum și de întreținere pentru 
oât-va timp.

Chiar țările unde se duo emigranții 
reclamă, ca condițiă de debaroare, posesiu
nea din partea emigranților a unei sume de 
bani, — în Canada se cere, dâcă nu ne 
înșelăm, 50 de lire sterline.

Acâstă disposițiă este în însu-șl inte
resul emigranților, oa să aibă cu ce trăi 
pănă vor găsi mijloce de susținere, âr nu 
să mărâscă numărul cerșitorilor în țările 
străine.

O altă disposițiă, discutată în consi
liul de miniștri, se referă la plimbările pe 
cari le fac emigranții dintr’un oraș la altul, 
lucru care trebue, firesoe, oprit de a se 
mai repeta. De asemenea s’a mai hotărît 
pentru ourmarea orl-cărui soandal și a unor 
abusurl, să nu se mai libereze pașapârte 
pe grupuri, ci individuale.

Luptele Burilor.
Din Transvaal sosesc cjduio soiri des

pre luptele Burilor cu Englesii. Acum în 
urmă mareșalul Roberts telegrafâză, că 
după un raport al generalului Buller, în 
nâptea de 26 Iulie Burii au ataoat de două- 
orl garnisâna englesă dela Vlaklaagt?, dâr 
înainte de ce să fi făcut Englesilor pagube 
mai simțitâre, Burii au fost resprinșl.

Biroul „Reuter" anunță de altă parte, 
oă generalul French a OGupat Middleburg, 
âr Polecarew a ajuns cu brigada sa în 
Bruyspruit, situat la 50 chim, de Middle
burg.

Luptele acestea dovedeso din nou, că 
răsboiul din Africa sudică, care durâză de 
10 luni, nu e sfirșit încă. Burii continuă cu 
bărbățiă luptele lor de guerillă și sunt de
ciși a le continua cel puțin pănă la alege
rea noului președinte în Scatele-Uuite nord- 
americane. Ei nutresc încă speranța, că 
contra-candidatul demoorat Bryan, ajun
gând să fiă el președinte în Statele-Unite, 
va interveni în favorea lor și va mijlooi 
paoea. <

Cine scie însă, dâoă Burii vor putâ 
să lupte încă pănă atunci. Anglia are aȚ 
în Africa-sudică — după propriele mărtu
risiri ale miniștrilor săi — 218,000 soldați. 
In fața acestei puternice oștiri, numărul 

luptătorilor buri e cu totul disparent. E 
drept, că Burii apar în cete mici și ici și 
celo, dau năvală peste garnisonele englese, 
oulcă la pământ număroșl EnglesI. și fao 
strioăciunl unde numai pot. Dâr luptele 
acestea mid sunt împreunate, mai multsâu 
mai puțin și cu pierderi în âmenl pe par
tea Burilor.

Acum se vestesce din Paris, că de- 
putațiunea transvaaliană, care a outrierat 
America și diferitele capitale europene, se 
află în oapitala francesă. Ea a fost presen- 
tată și președintelui Loubet, oare a primit’o 
cordial. Deputațiunea a luat într’aceea mă
suri, ca în oonferența de pace interparla
mentară să se faoă vorbă și despre oausa 
Burilor. S’a înaintat oonferenței un memo
riu în oausa acâsta și se afirmă, că însă-șl 
deputațiunea va participa la ședințele oon
ferenței. Ei vor cere ca națiunile și parla
mentele Europei să-i salveze de situația 
grea, în care se găsesc, să pretindă dela 
Anglia sistarea răsboiului și pacea.

Puțin însă vor folosi și aceste espe- 
diente. Chiar de și-ar ridica oonferența in
terparlamentară cuvântul în favârea păcii, 
pasul acesta însemnă mai mult un protest 
moral, de oare Salisbury, Balfour și Cham
berlain nu se vor prea speria, deși li-ar fi 
ceva neplăcut.

De altă parte nu trebue să se trâcă 
cu vederea, că nici pentru Anglia răsboiul 
aoesta provocat din pofta de ouoerire, nu 
pâte să aibă urmări bune. Eruotele lui se 
văd deja acum din incidentul încurcăturilor 
din China. Fiindu-i mânile legate în Trans
vaal, Anglia se vede osîndită la rolul de 
spectatoră neputinciosă, ea nu pote să des- 
fășure o forță militară mai însemnată, oa 
bună-oră Rusia și Germania.

Răsboiul din Africa-sudică a costat’o 
pe Anglia deja pănă acum 600 milidne fi. 
peste oheltuelile ordinare ou armata, și o 
va mai oosta încă sume colosale — căci 
cine scie, când i-se va pune capăt.

Flori de teiu.
V.

Singură... Vremea-i târijie și vântul 
adie pe la geamuri, liniștit.

In pioiore, în fața oglindei îșl des
prinde a lene părul, oare-i cade ca o manta 
peste umerii desvălițl. De-asupra capului 
îi suride luna reflectată șl-o împodobesce 
cu melancolia ei. Pare 6 zînă venită din 
țerile primăverii sâu o nimfă eșită din va
lurile mării. Un pictor, dâcă ar fi copiat’o 
în momentele aoestea, ar fi devenit stăpân 
peste veacuri..., nemuritor. A, aouma bag 
de sâmă, de oe vântul pribeag șl-a moloo- 
mit mersul prin dreptul ferestrii; vrea să-i 
spue oeva, pe semne, dâr sub farmecul ochi
lor ei, îi fug tote gândurile.

Zâmbesce... și oum să nu zâmbâsoă, 
când în fața ei, în oglindă îi surîde o gu
riță așa de drăgălașe șl-o desmârdă nisce 
ochi dulci, atât de dulci, de ar învia și 
morții din morminte. Cu mânile împreunate 
de-asupra capului, cu ochii pe jumătate 
închiși, dornică îșl întinde fragedele-i buze 
spre... La ce s’o fi gândind?... La oe?... 
Un fior îmbătător îi străbate corpul..., of- 
teză..., tresare... și buimăcită se uită lung 
la chipul drăgălaș din oglindă și ’noepe să 
rîdă; e ea însa-șl!

Sfiâsă... ou mâna tremurândă ridică de 
pe-o măscioră portretul lui. II privesce și 
se simte îmbătată de-o sensațiă dulce, nes
pus de dulce..., adormitdre. II privesce și 
trecutul îi răsare ’n suflet ca o grădină, oa 
un paradis... II privesce și ’n minte i-se 
aprinde frumosul vis din vremile senine, 
care atâta timp a licărit ca o candelă pe 
un mormânt. II privesce și nu se mai sa
tură privindu-1. II potrivesce apoi alături 
de fața ei și se uită ’n oglindă. Oohii i-se 
împăinginesc și pe obraji i-se așâcjă o ro- 
șâță ușâră, ca zâmbetul aurorii. După câte
va secunde un oftat sfâșietor îi ese din 
piept; portretul îi oade din mână și două 
laoțime i-se preling pe față ca două pică
turi de rouă pe-o flore.

Obosită apoi cade pe-un fotei și’n- 
gână pierdută un cântec:
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Cât ași da s’aud și-acuma 
Cântul tău de serafim !...
Scris ni-a fost în cartea vieții 
Amândoi se suferim1
Cine scie ce minune 
Va luci prin alte zări ? ... 
Pănă-atuncea lumina-vei 
Ca o stea prin depărtări...

Uitată cântă mai departe... Vremea-i 
târzie și vântul adie pe la geamuri liniștit.

Veturio.

SC1R1LB piLEL
- 18 (31) Iulie.

„Lucru mare!“ Chiar în Budapesta, 
centrul șoviniștilor și netoleranței maghiare, 
se întâmplă „minunea11, că la pertractările 
deia judecătorii, la cas dăoă aousatul, 
martorul, ori acusatorul nu soiu unguresce, 
pertraotarea decurge in limba germană. 
Acesta o spune foia „A tdrvânyszâki âsRen- 
dori Ujsâg", care în numărul său mai nou 
scrie un articul în care constată, că în Bu
dapesta se află mulțl dintre oei oe figurâză 
în procesele penale, cari deși s’au născut 
în Budapesta și deși locuesc aoolo de cât» 
30—40 ani încă tot nu sciu ungurește și 
astfel ajungând ei înaintea judecătoriei 
li-se dă voiă (mare „grațiăl") să vorbâscă 
nemțesoe. Dâr pentru oe este tălmaoiul? 
întrâbă fâia unguresoă și cere, ca — deși 
costă bani — în tot oașul să se aplioe tăl- 
maciu și „președintele nici intr’o împreju
rare să nu comunice cu partida altfel, decât 
în limba ungurâscă, și n’ar trebui permis 
nimănui, nici chiar apărătorului, ca să pună 
vre-o întrebare acusatorului sâu martorilor 
în altă limbă, afară de cea maghiară11.
— Minunați mai sunt șoviniștii dela foia 
ungurâscă ! Lor nu le pasă de cheltuelile 
făcute cu tălmacii, și ou atât mai puțin de 
neîndreptățirea cetățenilor prin restrîngerea 
libertății dreptului lor de apărare, numai 
limba ungurâscă să se audă oă sbărnăe prin 
sală. Câtă răutate și netoleranță sunt în 
stare să dovedâscă aceste reptile față de 
cetățenii nemaghiari!

O scire întl’istătore ne sosesoe dela 
Abrud. Tînărul jurist român loan Moga, 
originar din Sibiiu, care se dusese la Abrud 
spre a lua parte la adunarea generală a 
Societății pentru fond de teatru român, 
muri repentin Dumineca trecută, înainte 
de-a fi apuoat să se reîntâroă aoasă. El a 
fost unul dintre aoei tineri ai noștri dela 
universitatea din Clușifl, cari au înoununat 
mormântul fericitului Avram fanou și care 
pentru aoâsta și densul a fost eliminat dela 
universitate alături ou ceilalți tovarăși ai 
săi prigoniți. — Fiă amintirea iui bine
cuvântată !

Logodnă princiară. Fâia oficială 
anunță, oă arohiduoele Petru Ferdinand cu 
consensul Majestății Sale împăratului și re
gelui, s’a logodit ou Maria Cristina prin- 
cesă Bourbon de Sioilia și fiioă a prințului 
Alfons Bourbon da Sicilia.

Din Bucovina. Cetim în „Deștep
tarea11 din Cernăuți: D-l Dr. lancu cav. de 
Flondor — așa se vorbesce prin Cernăuți
— șl-a dat dimisia din clubul dietal român. 
Causa demisionării domnului deputat Dr. 
Flondor să fiă ținuta deputaților români 
-împăcațl ou bar. Bourguignon. Se soie, oă 
d-l Dr. cav. de Flondor, fiind contrar al 
■aoelei împăoărl fără rost, s’a retras dela 
conducerea „Patriei11 și a îngăduit apu- 
nerea vonioei gazete, oa să lase curs liber 
întâmplărilor și acținnei de împăcare. De
putății împăcațl însă, în loo să grijâsoă de 
îndreptarea trebilor spre binele Românilor, 
dânșii s’au dat de-au înființat o nouă ga
zetă „Timpul11, prin care în loo să limpe- 
cjâsoă, mai rău au încurcat trebile româ
nesc! din aoâstă țâră. Cu acest preț d-l 
Dr. Flondor n’a putut să se învoâsoă. 
Domnia Sa iubesoe luorarea cinstită și 
lipsită de șarlatanii. Cu oei întinați nu-șl 
face de luoru. De aoeea noi nu ne-am mira 
de loo, oând s’ar adeveri, că demisia d-lui 
Dr. Flondor din club e fapt împlinit11.

Loubet la secția agricolă română. 
Președintele Republice! francese, Loubet, a 
visitat Joi secția agricolă română dela Es- 

posiția din Paris. El a fost primit de d. 
Olănescu și de persoualul comisariatului. 
D. Loubet și-a esprimat admirația sa pentru 
produsele espuse și s’a arătat forte satis
făcut de sucoesul obținut la Esposiție de 
secția română.

„El Mundo latino". La 1 Ianuarie 
1901 va apare, cum s’a mai anunțat, ma
rele cjiar intercontinental ou acest nume. 
Și pănă atunci, scrie „Apăr. Națională11 din 
Bucuresol, directorul său d, Mariano Iosâ 
Mandueno va publioa de două-orl pe lună, 
cu aoelașl titlu, o edițiune preoursoriă a 
„Lumei latine11, destinată a face ounosoută 
organisațiunea marelui diar c’un fond de 
4 milione de duros (20 miliâne lei) și a lua 
act de tâte nouăle adesiunl primite din 
ambele continente la programa cjiaruliai. 
Nr. 1 al cjiarului precursor, imprimat la 
Barcelona în 10 Iulie st. n., ouprinde între 
allele varii și numărose materii și un ar- 
ticul în limba română de d-l V. A. Ure- 
chiă întitulat „Resureoțiunea popârelor la
tine11 și publicat în amintitul <flar buoures- 
cean. In numărul viitor „diarul precursor11 
va publica un articul despre cestiunea Ro
mânilor din Ungaria.

Un pictor român distins. D. Ștefan 
Popescu, student al Academiei de piotură 
din Miiuchen, a obținut la esposiția aoelei 
Academii cea mai înaltă distinoțiune, anume: 
marea medaliă de argint. Tânărul Popescu 
este bursier al M. S. Regelui.

Recolta tutunului în România se 
anunță anul aoesta forte bogată. După ra- 
pârtele sosite la direoția generală a mo
nopolurilor, se constată, oă produoțiunea tu
tunului va fi anul acesta aprâpe de oinol- 
orl mai mare ca anul trecut.

Grozav! Așa ar trebui să esolaml 
oetind rapârtele foilor jidano maghiare des
pre „suferințele" Evreilor escortați dela 
Viena peste Budapesta, Oradea-mare, OlușiG, 
Brașov pănă la Predeal. La Oradea-mare 
trenul, care-i ducea, a sosit Sâmbătă la 6 
ore. La gară i-au primit membrii celor două 
comunități israelite. Una din perciunatele 
din Oradea scrie: „Plângând cu hohot ne- 
norooiții au părăsit vagânele. Sârtea înfio- 
rătâre, oe-i aștâptă în România, a făcut să 
le isbuenâscă durerea în țipete sfășietâre 
(ah! —). Pe căldura tropioă, piața unde 
s’au aședat era teatrul unor soene teribile. 
Smulgându-șl părul, sfășiându-șl îmbrăcă
mintea se văetau nenorociții de ei și co
ceau, oă nu vor să se mai reîntorcă în Ro
mânia, unde nu-i aștâptă decât chinuri 
orude, miseriă și mârtea prin fome" etc.— 
Mari meșteri sunt Sahreib-Moritzii dela 
pressa maghiară vândută. Ți-o sucesc și în- 
vârteso pe tote părțile numai ca să apară 
lucruri în colorile cele mai negre. Ar tre
bui într’adevăr să (jiol> că e grozav a vedâ 
sortea târtanilor pribegi, dâoă n’ar spune-o 
chiar gazetele maghiare, oă emigranții sunt 
toți pănă la unul veseli, sănătoși, robuștl 
și nu se oundsoe la ei vra-o urmă din „su
ferințele", de oarl se plâng raportorilor 
perciunați dela pressa maghiară jidovită. 
Cel ce sufere și tângesoe nu ara pohtă 
chiar de ghiscă și tiltUn, cum au domnișorii 
din oetele emigranților. Năoăjitul și amărî- 
tul se mulțumesoe și c’un codru de pâne 
și nu prea îșl face plăcerea de-a sări în 
Dunăre, eo’ așa numai, ca să facă sgomot 
ou pretinsele-i suferințe. Nu-i grozavă sor
tea acestor emigranțl, dâr grozavă este în
tr’adevăr fățărnicia și cutezanța sgârietori- 
lor dela pressa jidovită, oarl umplu lumea 
eu minoiunl.

Vestitul gimnastic român Traian 
Lupu, oare aoum se află augagiat la „Em
pire Theatre" din Londra pentru trei ani 
de cj'la, a angagiat pentru trupa sa pe un 
tînăr și talentat gimnastic Ivanciu Rusă- 
nesou, care numai de câte-va luul este 
elev al șcâlei de tir și gimnastioă. Tînărul 
Rnsănesou pleoă mâne diminâță la Londra, 
unde va debuta îu ourând în trupa d-lui 
Lupu.

Victimele căldurei. In Budapesta 
oăldura s’a urcat treptat și aprâpe în fiă- 
care d' se întâmplă înbolnăvirl de insola- 
țiune. — Din Paris comunică o telegramă, 

că aoolo Duminecă s’au ivit 40 înbolnăvirl 
de insolațiune, dintre acestea 15 s’au ter
minat cu morte. — Din Triest se oomu- 
nică, că aoolo temperatura e de 35 grade 
și mulțl au fost loviți de insolațiune.

0 singură speranță. Pentru căutarea 
cutezătorului aeronaut Audrâe s’au trimis mai 
multe corăbii în regiunea polului nordic. 
O telegramă din Copenhaga comunică, că 
s’au reîntors pănă aoum oorăbiile „Biking", 
„Samson", „Hekla" și „Vega", dâr tâte 
fără nici un resultat. Singura speranță mai 
este aoum în vaporul „Oapelle", oare a 
plecat în luna lui Aprilie spre pământul 
„Francisc Iosif" și oare e singurul, oare 
încă nu s’a reîntors și nici vre-o soire 
despre aoest vapor n’a sosit.

Avis publicului brașovean! Mâne, 
MerourI în 1 August n., se vor faoe în 
Poiana din partea batalionului I de hon
vezi eserciții cu glonțe înainte de prânej de 
diminâță pănă la 12 ore din <}'• Umblarea 
prin Poiană este în timpul aoesta strîns 
oprită.

Congres internațional al Negrilor. 
Inourend se va aduna la Londra primul 
congres internațional al Negrilor. Vor lua 
parte 300 de delegați din tâte țările, unde 
locueso Negri, și printre aoeșt.ia multe per
sonalități distinse. Au sosit deja în capitala 
Angliei d. Straker, cel mai important 
personagiu negru din Statele-Unite; un 
aghiotant al lui Menelik și alții. E așteptat 
și un musicant negru. Conferința va dura 
trei <}ile.

Bogăția unei cerșitâre. In Alba- 
regală a murit cjilele acestea pe neaștep
tate femeia Eva Kalman, care trăia din 
cerșit și din oăratul de apă pe la case. 
Locuința ei fu sigilată, dâr mai pe urmă 
poliția ajunse la presupunerea, oă dela ră 
posata au putut să rămâDă sume mai mari 
de bani, deâreoe înaintea mai multora ea 
s’a esprimat, că la prima lunei viitâre îșl 
va face testamentul, prin oare va lăsa cunos- 
ouților bani buni ai săi câte 1—2 sute flor,, 
âr pentru înmormântare 400 fl. In urma 
aoâsta poliția porni cercetare și resultatul 
a fost, că în casa răposatului s’au aflat as
cunse printr’o mulțime de haine murdare 
vre-o 50 de albituri pentru femei oarl de 
oarl mai frumâse, mai multe haine de mă
tase, 82 oor. bani, o obligațiune despre 
500 fl. și un libel de depunere la oassa de 
păstrare a orașului de 3953 cor. 97 bani.

Canada și Jidovii emigranțl. Din 
Viena se anunță, oă guvernul din Canada 
a încunoeciințat telegrafio autoritățile vie- 
nese, că nu permite Jidovilor emigranțl 
din România să între în Canada.

Logodna Regelui Serbiei.
După cum soim, logodna Regelui 

Alexandru al Serbiei s’a săvârșit Sâmbătă 
sâra la 6 bre, la locuința în mod festiv 
împodobită a miresei. Aotul l’a îndeplinit 
Metropolitul în presența preotului din cir- 
oumsoripțiunea miresei. Afară de rudele 
cele mai apropiate ale Regelui miresei, 
apoi a casei civile și militare, a tuturor 
miniștrilor și a soțiilor lor, a președintelui 
Soupștinei și a președintelui oonsiliului de 
stat, au fost de față toți membrii oorpului 
diplomatic, oarl după o sfătuire prealabilă 
s’au deois a lua parte la logodnă.

In decursul cjilei au sosit telegrame 
de felicitare fârte numărose și deputațiunl 
din tâte părțile țării. Vineri a felioitat pe 
Rege o deputsțiă de 300 învățători, âr 
Sâmbătă o deputațiă a studenților univer
sitari.

Și Sultanul a adresat o telegramă de 
felioitare Regelui Alexandru.

Sâra orașul a fost iluminat și s’a 
aranjat un mare conduct de torțe, la care 
au luat parte 10,000 persone.

La vorbirea .consilierului comunal Io- 
koviol, a răspuns Regele Alexandru, tjicând, 
că locuitorii din Belgrad nu l’au salutat 
nicl-odată într’un moment mai scump ini- 
mei sale, oa astăcjl, când s’a îndeplinit ao
tul bisericeso, oare-1 lâgă pe tâtă viața sa 
cu o ființă pe oare o iubesoe din adâncul 
sufletului său. Regele arătă motivele, cari 

l’au îndemnat la acest pas și declară, că 
înainte de tote a urmat șâptei inimei sale, 
fiiind-că el, ca și poporul sârbesc, a sciut din 
esperiență ce mari stricăciuni a causat cârta 
in casa regăsea, cât de mult țâra și poporul 
au fost împedecate printr ensa in desvoltarea 
lor. El însă și ca om a avut dreptul de a-șl 
alege o soția, pe care s'o iubâscă și care să-l 
fericâscă. Pănă acum întâmplările in v>ața con
jugală a domnitorilor serbescl au înfluințat și 
politica. Acesta nu mai e permis să se în
tâmple. Politica să-și mârgă drumul său. El 
vrâ să aibă mulțumire în oasa sa și de aci 
încolo se va dedioa cu totă puterea și cu 
inimă veselă binelui țării sale.

Producțiuni și petreceri.
Inteligența romană din Benic în vită la 

petrecerea de vară, ce o va arangia Dumi
necă în 12 Aug. n. o. în o grădină privată, 
âr la cas de timp nefavorabil în școla ro
mână. începutul preois la 6 âre d, a. In
trarea: de persână 1 oor., de familiă pănă 
la 3 membri 2 oor. In pausă se va juca 
„Călușerul" și „Bătuta." Venitul curat e 
destinat pentru cumpărarea unui clopot 
mare la s. biserioă gr. cat.

Suprasolvirile se primesc cu mulțu
mită) și se vor ouita pe cale cpâristică. P. 
St. familii sunt rugate de a se îngriji de 
viptualii, âr de beuturl bune și eftine pre
cum și de incuartirare se îngrijesce comi
tetul arangiator.

Benic, în Iulie 1900.
Ar. Beteoui, not. cerc., Nic. Betecui, 

înv., G, Spataceanjînv., V. Dregan, înv., I. 
Stan, praoticant, ’Am. Frânou, preot, L. 
Frânou, tutor oerc., R. Cristea, primar, I. 
Betecui, stud, abs., Al. Mastici pădurar.

ULTIME SSCIRL
Roma, 31 Iulie. Regele Victor 

Emanuel 11 s'a reîntors din căletoriă. 
Armata i-a jurat credință.

Literatură.
Din „Cura de apă* ed. IV, apărută 

de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scârță și eu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Gura 
lui Kneipp e cunoscută în tâtă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în tâtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 690 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bălelor și povețelor de cari se trac- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

O I IE sg. 8 fE .
Câștig din omorîrea de șerpi. 

In partea de sus a ținutului Loire din Fran- 
cia se află șerpi veninoși în număr extra
ordinar de mare. Fiind-oă guvernul ofere 
un premiu de 25 centime pentru stîrpirea 
fiă-cărui șerpe omorît, în acel ținut se află 
fârte mulțl loouitorl, cari trăeso numai din 
omorîrea de șerpi.

Cel mai renumit între aceștia este 
Courtol, al cărui nume e cunoscut în tote 
Franoia. Când s’a hotărît să-și agonisâscă 
pânea din omorîrea de șerpi, era un sim
plu băiat țăran. El Se ocupa ani de dile 
ou studiarea șerpilor veninoși și ounosce 
tâte obiceiurile lor, scie în ce âră și cum 
are să sufle vântul pentru ca șerpele se 
ese din gaură.

De obiceiîi Courtol plâcă diminâță în 
pădure, având un simplu baston în mână 
și, dâcă are cji cu noroc, omoră câte 30 de 
șerpi și alțl mai mulțl îi duce vii acasă. 
In oaloul rotund nimicesce câte 4000 dă 
șerpi în fiă-oare an și câștigă prin asta 
8—10 mii de franol. Atât de mult cunosce 
șerpii veninoși în tâte amănuntele lor, în
cât direotorul institutului „Paeteur" din 
Lille, oare a inventat și serum în oontra 
veninului de șerpi, a invitat pe Courtol ca 
soț de muncă la institutul condus de el.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorâs fâaa/r.
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Dela „Tipografia A. Ehireșianir 
«Hîbs IBira^ov, 

se pot procura, următorele cărți:

Scrâes’i istorice.
Memorii din 184=9 — 4:9 de' Pas. 

Moldova”, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. |(cu posta 55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel'* 1, 
(r. Coșbuc. In istoria acbsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătdre 
și însuflețitdre. Cartea e provăcjută cu nu
merose portrete și ilustrațium. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

CmfsmS Sa bursa dm Viena.
Din 30 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0....................115.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2°/0 . 120.40 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 99.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75

„Jlesboiul pentru neaternae, de 
George Coșbucu, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgâtore, 
ddr tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria Uimii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B.gWeltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere AeSilvestru Mol
dovan, Cu 9 ilustrați uni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâiîi. Recomandăm și acâstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țera și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

„Pintea Vite&uP, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 

ieganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tot.e păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la 6steu 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„David Almășianu“, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acăsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică. 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

„Țera nâstrăP. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-diși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de înfrega diaristică română. Ou 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 168.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr....................... 97.60
Renta de hârtie austr....................... 97.20
Renta de aur austr............................ 115.80
LosurI din 1860.................................. 97.40

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 705.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.75
NapoleondorI .......................................19.33
Mărci imperiale..................................118.52
London vista.................................... 242.80
Paris vista........................................... 96.62
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene..................................   90.40

85 bucăți 3 fl. 05 cr
In viață nu se mai dă rara

numai css

1

1

2

următorea splendidă
pompos orologfu de bu
sunar Ancker-ăemontoir de 
nickel, care me-ge regulat.;
garanție 3 ani.
lanț Goldin adevărat, său
nickel.
inele goldin imit. în fa
sonul cel mai nou cu bri
liante imit.

1 părechiă de cercei de argint, cel mai
To te aceste 15 obiecte de podobă, la olaltă cu orologiul Anoker-Remontoir costă 

numai 3 fl. 05 cr.
Aceste 15 obiecte, der în locul ciasornicului Ancker-Remontoir, un alt orologiu 

Patent-Jubileu de Goldin, care înlocuesce pe deplin un orologiu de aur, și garanță de 
3 ani, costă numai 6 fl. 10 cr. Ceea ce nu convine, bucuros ce înscbimbă seu se înapo
iază banii astfel că e eschis ori-ce risic. — Asemenea anunciurl sunt imitate.

Comandele se pot face cu bani gata ori cu rambursă (Nachnahme) dela
™f*,*Ț* "F""» deposit en gi-os «Ie

erold^e și giuvelii 
în CRACOVIA (Krakau, Stradum 18) în Austria.

Liferantul Asociației oficianților de stat austriacl ces. reg. 
Prețuri curente ilustrate gratis și franco. 2-3

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Iulie 1900. 

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 1 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.

19.10 Vend. 19.14
18.80 Vend. 18.90
19.28 Vend. 19.32
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
. 58.50 Vend. —.—

10.72 Vend. —.—

ocasiune de a pute cumpăra
fl. ce».
colecțiune de obiecte :

2 nasturi pentru mangete,

3
1
1
1

aur dublu cu mechanism, 
nasturi de chemisettes, 
nasture pentru guler, 
ac eleeant de cravată, 
etui pentru Oiasornio- 
Ancker,
Oglindă de busunar, cu 
etui.
nou facon.

1

*

Mersul trenurilor

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din f Maiia !f$OO
■macă, ■— S'ifents- AvH

Tren 
de 

oersdn.

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.&0
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

Tren
accel.

10.-
6 50
8 46

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.50
tr. pra.

4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32

2- §■ >-< p Sg
®oq 7’

’c fi.
w’1 g2 v & P -j ax

3 g u
g

P-cn E.— b
6.13
6.43
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

LI.55

6.40
7.30
8.00

10.05 
■Sinaia

Tren 
mixt-

Tren 
de 

person.

Tren

accel.

Tren
mixt

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Tren 
accel.

5.10 
w

7 22
12.20

1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13
7.04

8.404'
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

Tos
7.54
8.32
9.09
9.40

10.26
11.—
12.26

1.11
6.05

Tren mixt

5.45 
“T27 
11.33

1 48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32

2.10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

6.24
6 59

oc
B
£ 
p 
o’ 
£

&
CD 
O

5.55
6.11
6.27
7.26

7.50.
7 52J

8.16
8.32
8.37

12.28
12.29

9.04)
9.051

1.05
1.07

4.16

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

5.19 8.50 3.15
4 58 2 27
7.10 11.05 4.57 w
7.54 11 57 5 41
8 14 12 22 6.01
8 57 1.09 6 43
9.18 1.32 7.08

10.39 3.00 8.17
1.35 5.57 sos.

*) N o t ă: Orele
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sos,
p].

y

sos.
pl-

■CV

Viena . .
Budapesta
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev .
Bratoa . 
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău

Citiși u .
Apahida
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud

SllS

8OS.
6

7.16
4.36

[pl.
Isos.

A

Teiuș
Crăciunel

Blam (ungi, Târnavei)
Blașiu . . .

| Micăsasa . .
| Oopșa-mică . j

Mediaș , . .
Elisabetopol .
Sighișdra . .
Hașfalău. . .
Homorod . .
Agoștonfalva .
Apața .
Feldiora

I pl.
1308.

2.58
2.51
2.29
2.07
1.42
1.09

112.58
I L2.56
12.49
12.11
11.50
11.14
10.55
10.24

Brașov .
Timiș 
Predeal 
BucurescI

9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3.U5

oâ
oC/' cB

«■ as 
P -S 
£ ® 
d£

7.20
1.10

11.12
Arad
"8.18

8.08 
Maria- 
Rodna 
"7 30

7.28
Pisoi

6.05
5.45

12.52
12.20

11.01
10.46
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rs .h cx. CQ m ** . ■ oi ■ -c 
° m
0 0-5. 
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3.33
3.18

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58
7757
5.11

2.52
|2.51

2.16
2.14

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

11.11

10.26
10.14
9.36
9.12
5.40

9.23
8.54
8.49

8.23
8.06
8.00
7.35
7.34

Tren 
de 

persdn. 

~6)20 

-R20

7.08
6.56
6.50
6.37
6.16
5M9
5.42
5.28
4.23
3.50
3.35
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

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
4.05
3.32
7.50
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Cezdi-Oșorhetâ 
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Malnaș- . . 
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Băile Tușnad 
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Ciuc-Gyimeș
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îrs mueză orțle de nopte. — Semnul ț-

8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.53
4.36
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11.24
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10.30
10 14
8 56
5.40 

sus în
■g> arată cu sigriR direoțÎR, încătrău

ras

'ren mixt și de pers.

tr. prs. tr.dpr. tr. pra. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persdn |
2.21 4 43 11.30 7.10 pl- Cepșa mică . 80S. 6.25 9.32 3.25 12.35
3.50 6.36 12.58 7.52 8.50 Ocna . . . 5.07 8.08 1.50 3.29 11.01

I 4.12 7.04 1.20 8.18 9.15 ’OS. j I P‘- 4.40 7.41 1 21 3.- 10.30
tr. mxt. a tr. mixt ț Sibiiu . . . • 08 «8 tr.mixt

4.33 <_*co m co o 2.— pl. ( | 808. 7.33 5 S'173 8.57
5.23 1— cE nJ 2 54 1 Tălmaci» mare 1 6 45 a £ •d iO rH 8 04
6.15 ° E 3.59 Avrig . . . 1 6.01 1 7.15

I 8.34 6.35 o w <9 Y sos. Făgăraș . . pl.
A 3.32 o ** o a 4.25

iVK u r e ș ■■ Si t’li - a Pi I, f■ița.
Tr. mizei și de pers.

4.—
5 01
6 57
7.55
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' x 4.253 
5.39S 
7.19?

Bald b
6.35 j 

Circ | 
Marț«j

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budateîic
St.-Mihaiu de câmnie
Lechința ...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița . . . . .

6.49
5.52
4.10

Numai 
MarțA 
Viner , 
Dumin 
circulă

7.30
6.85
4.54
3.44
2.48
2.05
1.16

•g. Sâmb. 
■g circulă

a- 9.44
3 8.46| 
•a 7-43[ 
§ 6.52j

5.55

Cucerdea. — — MegBa.-sâsesc.
1.40 8.10 3.16 9.00 PJ- Cucordea . . sos. A 7.42 2.38 8.30 12.31
2.32 8.51 3.57 9.42 Lud-. ‘Ș . . e 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 fl- 5.30 12.25 5.43 9.30
4.50 10.42 5.45 pl. J Oșorhei • l sos. 8.36 5.04 9.15
6.19 12.16 7.14 9 80S. Regh.-«âs.. . pl. 7.15 3.30 7:54

h I r i ș -T T ii r <d a B> e j —BBisti'il a.
7.33
7.55
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11.12 O7 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00
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8.52
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Tren mi -1

5.30 2.15 8.25 t>l. Sibiiu s. 7.10 3.55 10.9j
5.42 2.27 8.37 Seiemb. „ 6.57 3.42 9.56
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9.07
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7.07 9 D ej ... 1 , 3.57
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Zel au . . . 10.45
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3.54
6.20

11.10
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1.59

Sighișora . . . 
Hașfalen . . .
Odorheîa-săeuese.

8.35 5.10 9.15 Brașov
9.57 6.12 10.07 Râșnov

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

437 9.40 4.36 Alba- Huliți 7.22 11.01 6.16
7.28 12.25 7.47 Zlatna 5.- 8.22 3.50

1.32 «.34
3.20 9.05 3.15 Timișora .

6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.48
2.31
1.08
9.50

10.28 6.4310.38 Zărnești r.oo 12.05 7.20 7 08 12.43 6B?|| M.-Bodna
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5.19
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6.35
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8.03
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pl.8.50 3.15
9.33 3.50

10.31 4.34
10 49 4.52 f
12.33 6.05
1.37 6.50

jos; cele însemnate în drăpta de jos în 
merg-' trenul.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


