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Acțiunea în contra Chinei.
Mult a trebuit, pănă-ce se se 

potă pune în mișcare trupele inter
naționale concentrate la rîul Peiho 
și se începă cu tbtă seriositatea ac
țiunea, pornind spre Peking în scop 
de a salva pe ambasadorii și creș
tinii de acolo și a da Chinesilor pe- 
dbpsa cuvenită pentru desprețuirea 
și călcarea dreptului ginților și tbte 
faptele crude și barbare, ce le-au 
comis.

E neîndoios, că trăgănarea aces
tei operațiuni, care se putea face cu 
septemâni înainte, se datoresce în cea 
mai mare parte rivalității dintre pu
teri. Se c|icea> ca contingentele di
ferite ale trupelor internaționale erau 
în total prea slabe pentru o astfel 
de acțiune. S’a mai pretins, că tru
pele internaționale au fost ținute în 
loc și din causă, că puterile nu s’au 
putut învoi păn’ acum în cestiunea 
comandei supreme.

De când însă aceste trupe s’au 
pus în mișcare, înaintând spre Pe
king, s’a dovedit prin succesele do
bândite, prin ocuparea localităților 
întărite Pei-tsang și ^Jang-tsun, că 
puterea armată întrunită nu este 
așa de slabă și neînsemnată ca să 
nu potă încerca campania de ocu
pare a Pekingului și de eliberare a 
ambasadorilor și străinilor de acolo. 
De altă parte grava întrebare, cine 
să fiă comandantul suprem al oș- 
tirei internaționale, s’a resolvat în 
fine, și încă într’un mod neașteptat 
de neted.

Alegerea mareșalului german 
conte Waldersee de comandant su
prem al oștirilor aliate din Asia ră- 
săritână s’a făcut în urm a. inițiativei 
împăratului Wilhelm II, cu ajutorul 
Țarului Rusiei și cu consimțământul 
Franciei. După ce s’au învoit aceste 
trei puteri, celelalte n’au mai putut 
să se opună, ci au primit tăte solu- 
țiunea dată.

Se asigură, că, după-ce a căcjut

combinația de a fi ales comandant 
vestitul mareșal japones și după-ce 
Rușii și Englesii nu s’au putut învoi 
se fiă ales unul dintre ei, în fine 
după-ce Francia a renunțat de bună- 
voiă de a numi un comandant fran- 
ces, împăratul german a chemat pe 
Waldersee, Țarul s’a grăbit a-și da 
învoirea, 6r Francia a consimțit 
atunci și ea.

împrejurarea, că Francesii au 
primit de comandant și al trupelor 
lor pe același Waldersee, care în 1871 
era șef de stat major a trupelor ger
mane, ce încunjuraseră Parisul, este 
de o importanță estraordinară. Ade
vărat, că foile grupurilor estreme 
ale naționaliștilor și monarchiștilor 
din Paris își arată în mod demons
trativ nemulțămirea cu soluțiunea 
dată și combat cu mare vehemență 
pe actualul președinte al republicei. 
Dâr acăsta nu pdte schimba nimic 
din faptul, că guvernul trances a 
aderat la alegerea mareșalului Wal
dersee. Și așa vom vedâ luptând 
sub zidurile Pekingului trupe fran- 
cese sub comandă germană.

Lucru curios însă, că înainte 
chiar de-a pleca comandantul suprem 
pe câmpul de luptă, armata interna
țională s’a pus în mișcare, a avan
sat cu succes pănă la Jang-tsun, 
cam a cincia parte în drumul spre 
Peking, și de va merge tot așa, pdte 
să ajungă în câte-va cjile înaintea 
capitalei împărăției chinese, pe care 
ar pute-o ocupa înainte de ce mareșa
lul Waldersee ar fi ajuns la fața 
locului. Pare că după numirea aces
tuia se pune grabă deosebită în ac
țiunea militară fără de-a aștepta mai 
întâiu sosirea lui.

Adevărat, că lucrul nu va merge 
așa ușor, cum pdte mulți ar crede 
și contele Waldersee va afla încă 
mult de lucru după-ce va sosi, căci 
tratările de pace, și mai înainte în
cheierea unui armistițiu, intenționate 
de cătră guvernul chines și propuse 
prin mijlocirea lui Li-Huog-Ciang

vor rămâne, credem, de-ocamdată 
fără de niel un resultat. Acesta 
nu e ușor a-o înțelege chiar din 
condițiunile, ce le pune Anglia 
pentru încheierea unui armistițiu, 
cari sunt: trupele regulate chinese 
se depună armele în Peking, Pe- 
kingul se fiă predat aliaților și 
ambasadorii se fiă estradați. Ase
menea condițiunile de pace, ce 
le propune China: asigurarea inte
grității ei și suprimarea misiunilor 
creștine — chiar de ar avă puterile 
încredere în guvernul chines, totuși 
ar fi greu de acceptat, mai ales si- 
tuațiunea fiind de așa, că de fapt 
Rusia a și început împărțirea Chinei 
prin ocuparea de nou teren în Mand- 
suria cu intențiunea declarată de a 
nu-1 mai părăsi.

Din România.
Relativ la intervențiunea guvernului 

român pe lângă guvernul bulgar în afa
cerea asasinatelor bulgare, „ Constituționalul* 
de astădl publică următorul important co
municat:

Intervențiunea fdrte energică a guvernului 
nostru la Sofia, în afaoerea omorului regre
tatului Mihăileanu, a început să-și dea resul- 
tatele ei.

Presidentul consiliului de miniștri bul
gar, care pănă aici nici nu voia să stea 
de vorbă despre oomitetul maoedonean, a 
dat d-lui Mișu, agentul nostru la Sofia, răs
punsul, că nu va pută lua măsuri judiciare 
în contra comitetului macedonean pănă 
nu va avă dosarul definitiv al justiției române.

Acăsta echiralăză deja cu un angajament 
positiv, lucru enorm din partea unui gu
vern, care tăgăduia tot.

Depeșa oficială, care a fost trimisă 
din Sofia agențiilor telegrafice din străină
tate, este și mai categorică. Ea anunță, că 
guvernul bulgar este gata să procedă în 
contra comitetului, dăcă proba de complicitatea 
lui ar fi produsă.

Ministrul nostru al afacerilor străine 
însă, nu s'a mulțumit cu atâta, și nouă in
strucțiuni, fârte Jiotărîte, au fost espediate erl 
d-lui Mișu.

Se va cere guvernului bulgar să dea 
o probă de sinceritatea lui, luând măsuri pentru

dovedirea și urmărirea șantag'ului, care a fost 
practicat asupra coloniei române din Sofia, 
căreia prin amenințări ’i-s’a stors de comitetul 
macedonean un tribut de 30.000 lei.

Suntem fericiți, oă în acâstă oestiune 
pressa din totă țâra este unanimă ' întru a 
susține pe guvern. Acăsta îi dă o mare 
tăriă, pentru a urmări cu vigdre disolvarea 
școlei de crime și propagandă prin fapt, 
care s’a încuibat la Sofia, sub falaciosul 
pretext de aspirațiunl naționaliste.

O acțiune iutensă se lâgă de d-1 Al. 
Marghioloman și ou canoelariile principa
lelor puteri interesate la buna renduială în 
Orient. Ministrul nostru al afacerilor străine 
a și amânat ooncediul său.

Am dat mai sus textul esact al răs
punsului bulgar. Versiunile, oe au figurat 
pănă aoum prin d*are sunt, după cum se 
vede, dre-cum eronate.

Mersul Instrucțiunii.5
Asasinul profesorului Mihăileanu, Du- 

mitroff, a făcut alaltăerl în fața judecătorului 
de instrucție nouă și importante mărturi
siri, în urma unei oonfruntărl ou Trifanoff, 
unul din complicii asasinatului din strada 
Ceauș-Radu.

Dumitroff a mărturisit, oă în asasi
narea nefericitului Mihăileanu a avut doi 
compliol principali, cari aoum sunt puși în 
urmărire.

Unul dintre aoeștl complici a fost 
acela, care a ajutat pe Dumitroff să-și cu- 
noscă victima.

Din instrucțiunea oontinuată în ulti
mele dile, pare a se fi dovedit, că com
plotul a „fost urdit încă din anul trecut, 
de prin Noemvrie, și Trifanoff a avut de
plină ounoscință de plănuirea ultimului 
asasinat.

Pe de altă parte judecătorul instruc
tor, d. Florescu, a pus în libertate pe 
câțl-va din cei arestați, în contra cărora 
nu s’a dovedit nimio compromițător.

Pilele acestea tote parchetele din 
țâră au început investigațiunl printre Bul
garii de prin diferitele orașe și mai cu 
sâmă din Galați, Brăila și Tuloea, pentru 
descoperirea întregei urzeli a faimosului 
Comitet maoedonean.

Străinii în România.
„Guvernul român, scrie „Timpul1*, a 

și decis să aplice regulamentul pentru libera 
petrecere a străinilor in țără, spre a curma 
odată cu acei străini, cari adăpostiți în os
pitaliera nostră ță^ă, abusăză de ospitalitatea

FOILETONUL „GAZ. TRANS.1* țelege numai acel călător, care singur sin
gurel traversezi stepa, unde totul este mo
noton, mort și neobiolnuit.

Acest strigăt al conductorului însă îl 
făcu fără voie să-și ridice capul. „Cloplino ! ?“ 
repeta el: „Cloplino, Cloplino11... și fără de 
a fi în clar, oă ce voesce, fără să fi făcut 
vr’un plan, numai sub influința amintirei 
de cele „două minute1* îșl lua în mână gea
mantanul și perinița, ca un călător, oare 
trebue să deseindă imediat. Insă gândul 
său următor îi era deja deplin clar.

„Cloplino! Aoesta este moșia lui Gri- 
gorie Petroviol Posdnev! S’a nimerit mi
nunat ! N’am să mă grăbesc nieăirl... Am 
timp de trei dil® superflue! VoiQ să văd 
odată, ce s’a făcut din el. înainte de tbte 
însă — void să mă odihnesc după atâta 
călătoriă nespus de anostă...“

Și fără să se mai gândesoă, îșl luâ ba
gajul și merse la clădirea stațiunii. Con
ductorul ce sta la ușă, privea cu mirare la 
el. Deore-ce venea de lângă graniță cu tre
nul, el cunoscea tote fețele călătorilor și 
îșl aduse aminte, că acest domn usoăcios 
și cu față palidă suferindă, îșl luase un bilet 
pănă la Moscva.

— „Rămâneți aici?1* întrebă el.
— „Da, voifl să mă recreez puțin.... 

M’am ostenit!“ răspunse Curtanov, care se 
dedase și el cu conductorul și 1 trata ea 
pe un cunoscut.

— „Nu vei afla nici un birt... Este un 
sat simplu !“ di" conductorul ou ore oare 
compătimire.

— „Nu-i nimic!... Aici trăesce un 
amio al meu!...1*

— „Asta-i altceva!“ di" conductorul 
acum liniștit.

Trenul plecă. Curtanov dădu bagajul 
său în grija singurului hamal de acolo și 
după-ce îl întrebă, că pe unde pdte să 
ajungă la casa moșierului, plecă pe jos, ur
mând indicațiunile acestuia.

Era o di caldă în luna lui August. 
Sorele de mladă-di ardea tare. Curtanov 
merse pe strada lată a satului, printre două 
șiruri de case țărănescl malo ruse, îndărătul 
cărora se zăreau vârfurile stogurilor de 
grâu, oferind un aspect pitoresc. Bărbați 
desculți, în cămăși de pânză, cu pieptul 
deschis, plin de sudori și cu ismene largi, 
veneau spre el. Ei îșl luară din cap că-

ciulile și’l salutară ca pe un veohiti ounos- 
cut. El întâlni și femei.

Prin onrțl se audiau lătratul oânilor, 
care nu vestesoe nimio bun, dâr atâta fu 
tot, și Curtanov traversă teafăr întreg satul 
și trecând pe lângă mbra, ce s’afla pe o 
colină, zări ca la o sută de pași înaintea 
sa o vălcea mică, o grădină dâsă de vr’o 
două desiatine de mare și o casă de pâtră 
c’un cat, prietinosă, al căreia coperiș de ti
nichea era vopsit verde.

Când s’apropiâ de ușa grădinei zări 
prin nisce gratii de lemu aședată în umbră 
o mescioră, la care ședea o mică socie
tate, care învederat că prândea.

11 zăriră și pe densul.
Un domn gros într’o vestă, fără de 

roc, strigă la un câne răutăoios, care în
cepuse să latre furios pe bspe, apoi se 
ridica dela masă și merse la ușa grădinei. 
Abia o deschise, însă întrebând „ce pof
tiți?1*, când se dădu un pas îndărăpt și 
făcu o față forte mirată.

„Andreii!?1*
• „Grișa?1*

Câte-va secunde se părea, că nici unul 
nu vrea să recunoscă pe celălalt, după

Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

Stația Cloplino ! Trenul zăbovesce două 
minute!

Strigarea acesta sună tare în urechile 
lui Curtanov, după, aceea răsună tot mai 
înoet, pănă-ce conduotorul ajunsese cu pași 
repedl la ultimul vagon. împărtășirile aces
tea le făcea prin ferâstra vagonului, unde 
Curtanov ședea deja de 48 de 6re, tot- 
dâuna în același ton ofioial și cu voce tare, 
numai oă se schimba Tichtieievka cu Brid- 
lovka și Bridlovka cu Ciubovka, și așa mai 
departe fără sfîrșit. El încetase de mult de 
a-le mai da atențiune și se deștepta numai, 
când în loc de două minute se strigau cjece 
minute zăbavă, adăugându-se și cuvântul 
„buffet11. Atunol el părăsia locul său și 
mânca, fără a simți o deosebită plăcere, o 
pâne cu unt seu o coteletă, său bea câte 
un pahar de ceaid. In cele din urmă însă 
i-se urîse de tote acestea și îl cuprinsese 
o disposițiă posomorită, pe care o pote în-
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năstră, împingând curagiul pană la a comite 
în mijlocul Capitalei crime dm cele mai odiose.

Regulamentul din 1881 a fost modi
ficat și s’au luat disposițiunl, cari nu sunt 
de loo vexatorii pentru străini, după-cum 
au și reounoscut, în urma negocierilor, gu
vernele cari au mai număroșl supuși în 
țâra ndstră. Regulamentul a și fost semnat 
de M. S. Regele și promulgat.

pilele acestea ministeriul de interne 
va da oirculărl și instruoțiuni autorităților 
în vederea aplioărei noului regulament. 
Apoi regulamentul va fi publicat în „Moni
torul Oficial'1 și streinii vor trebui sii-și re
guleze posițiunea în 30 de (file, contrar, ei vor 
fi espulsațl.

Fiă-oare străin, care sosesce în țâră 
cu pașaport străin, va trebui să aibă un 
bilet „de liberă petrecere în țâră", ce îi va 
fi eliberat de autoritățile administrative și 
va fi lipit la pașaport. Pe el va fi scris nu
mele localităței de unde vine, ce guvern 
i-a eliberat pașaportul, cu ce se ocupă în 
țeră, dăcă are soțiă și oopii și numele lor, 
âr pe partea cealaltă i-se vor pune sem
nalmentele. Autoritățile sunt în drept să 
controleze orl-oând biletul de liberă pe
trecere al străinului. După espirarea pașa
portului, străinul trebue să-și scotă altul și 
să ceră un alt bilet de petrecere. La fron
tieră se vor lua în sâmă și documentele 
de călătoria, valabile în unele țări.

Importanța aoestui regulament pentru 
o mai bună supraveghiare a străinilor cu 
tendințe anarohiste și socialiste, este de 
netăgăduit.

Aoest regulament a putut lua ființă 
numai în urma stăruințelor d-lor miniștri 
de interne și esterne."

Jubileul catolicilor unguri. Deja 
de erl s’au început sărbările jubileului de 
900 ani a catolicismului în Ungaria. Cen
trul sărbărilor este Strigoniul, dâr ele se 
vor face și în alte orașe și centre catolice. 
Sărbările vor dura mai multe (file- In Stri- 
gon a fost inaugurată erl statua Trinității. 
Primatele Vaszary a primit tot erl pe mem
brii capitlului din Strigon oomunicându-le 
un decret al papei, după care toți aceștia 
sunt numiți prelațl și protonotarl, titlu, ce-1 
vor avă pe viitor toți oanonioii din Stri
gon. La serbarea din Strigon iau parte 
miniștrii Szell, Wlassios, Lukaos, Daranyi 
și Plosz. — In Budapesta serbarea se va 
face în (filele de 16 și 17 August. Mari 
sărbărl vor fi de asemenea în Oașovia, 
Agria, Calooea, Alba-regală, Alba-Iulia și 
în tdte oentrele catolice mai mari.

In cestiunea macedoneană. Ro
mânii macedoneni sunt hotărîțl să duoă 
înainte lupta pentru redeșteptarea națio
nală, întreprinsă de regretatul Mihăileanu 
prin cjiarul „Peninsula Balcanică11. Mijlooul 
de luptă al fraților noștri este condeiul, 
căci numai pe calea publioităței poți să 
duol o luptă demnă, oulturală, înălțătore de 
sentimente. In acest scop un comitet de 
Români Macedoneni a luat frumdsa însăr
cinare de a faoe să apară mai departe cLiarul 
„Peninsula Balcanică", Riarul a fost pus 
sub direcțiunea d-lui profesor 7. Arginieanu, 

aceea însă se recunosoură și se sărutară 
cordial. Curtanov însă era vădit încurcat. 
Deși nu se putea îndoi, că cel dinaintea 
sa era în adevăr Grigori PetrovicI Posdnev, 
totuși îl găsi așa de mult schimbat, încât 
aoâsta sohimbare la prima privire părea 
nenaturală.

înainte ou patru ani amândoi pără
siseră universitatea oa oandidațl. Posdnev 
fusese un tînăr fercheș, roșu la față, ceva 
cam flegmatic, când și când puțin ne- 
oioplit și nepoliticos, căruia nu-i plăceau 
lungile dispute.

„Monotonul", — așa îi (jioeau amicii 
și cunoscuții săi. Dâr causa, că era așa, 
părea a fi numai trândăviă malo-rusă și 
mai departe nimio. Deși studiase filologia 
(Dumnezeu soie din ce causă), el totuși se 
hotărî la moment se uite filologia pentru 
totdâuna, să mârgă la moșia sa și să se 
ocupe cu agricultura. Curtanov însă cultivă 
mai departe soiința și se întorcea acum 
din străinătate, unde fusese delegat în 
scopuri soientifice. El ayea intențiune a-șl 
câștiga un grad de doct, apoi a dobândi 
o catedră.

un tînăr plin de entusiasm și fdrte devo
tat causei românismului din Macedonia. In 
numărul de Duminecă al „Peninsulei Bal- 
canioe" comitetul de redacțiă publică un 
înălțător articul de fond, oare se termină 
ast-fel.

„Bucuroși și plini de curagiîi pășim pe 
terenul luptei, gata să înfruntăm orl-oe pe- 
ricul, numai datoria de Români să ni-o fa
cem. Nici pumnalele, nici glonte adversa
rilor, nimic nu ne sperie în lupta, ce vom 
duce mai departe contra lor. Crmjimea, bar
baria și vărsările de sânge ale dușmanilor 
ne dau o forță și mai mare, o convingere 
și mai tare de dreptatea și triumful causei 
ndstre".

Din Bucovina.
Sub titlul „Picură binecuvântările pactului" 

foia „Deșteptarea1* din Cernăuți scrie în numărul 
său dela 12 August următdrele :

„In sfirșit totuși începe guvernul a-șl 
aduce aminte de pactul încheiat cu depu
tății români. E cea dintâiu încercare. Inspec
torii școlari districtuali sunt numiți aouma. Și 
numirea lor s’a întâmplat întocmai după cum 
stă soris în scripturile vestitului pact: Pen
tru comuna Cernăuți profesorul Iosif Wotta ; 
pentru districtul Cernăuțului d-1 George 
Jancovschi; pentru districtul Homorului d-1 
Isidor Dolinschi; pentru cel al Câmpulun
gului d-1 Nico Tarasieviol; pentru al Coț- 
manulni d-1 Ilarion Stratiozuk; pentru al 
Rădăuțului d 1 Zaharie Maieran ; pentru al 
Șiretului d-1 Johann Chodakowski; pentru 
al Storojinețului d-1 loan Popoviciîi; pen
tru al Sucevei d-1 Karl Kuozynski; âr pen
tru districtul Vijniței d-1 Grigori Nikorovicz.

„Să aprindem lumina tfiua mare și să 
căutăm, unde-i schimbarea spre mai bine. 
— N’o aflăm. Din contră vedem, că schim
barea e destul de mare, dâr nu spre binele, 
ci spre răul nostru. Inspectorii școlari au 
rămas tot cei de pănă acuma prin tote 
districtele române și amestecate. S’a făcut 
numai o unică schimbare — de tot mare 
și strigătore la oeriu. .Fostul inspector șco
lar din distriotul amesteoat al Șiretului, 
Românul Pădure este înlăturat, âr în locul 
Domniei Sale e numit inspector prea bine 
cunoscutul dușman a tot ce e românesc, 
d-1 Iohann Chodakowski, fost inspeotor în 
districtul Homorului. Pe de altă parte o 
personă, pe care n’o cundscem încă, tînărul 
învățător superior d-1 Isidor Dolinschi, este 
numit inspector școlar pentru districtul Ho
morului. Se prea pote, ca d-1 Dolinschi să 
fie un bărbat minunat și iubitor de drep
tate și chiar o nădăjduim aoâsta; de aceea 
nu (ficem nici un cuvânt la numirea sa de 
inspector. Lăsăm ca faptele d-sale să vor- 
bdsoă. înfierăm însă cu tdtă mâhnirea nu
mirea d-lui Chodakowski de inspeotor pen
tru distriotul Șiretului. Acâstă numire în
semnă o lovitură grozavă în nâmul româ
nesc din al distriot".

Cei patru ani schimbaseră așa de 
puțin pe Curtanov, înoât Posdnev părea 
chiar surprins de aoâsta. Când îșl văfiu 
colegul, i-se păru, oă l’a văcjut mai în 
urmă abia erl.

Grigori Petroviol însuși se schimbase, 
însă în mod bătător la ochi. N’ar fi credut 
nimeni niol-odată, că din tînărul subțirel, 
care totdâuna se îmbrăca cu mare îngri
jire, va deveni un bărbat așa de gros, care 
să aibă deja burtă măricică și obrajii um- 
flațl de grași. In îmbrcămintea și în tot 
esteriorul său era forte negligeat. Vesta 
alunecase în sus și jur împrejurul ei îi 
eșea cămașa.

La masă ședeau încă trei persdne: 
un domn mai bătrân, care avea o toaletă 
tot așa de derangeată, ca și Posdnev, der 
purta un gheroc lung de postav. Avea o 
față roșiă, miol barbete cărunte și mustsțl 
galbine și un nas soandalos de mare. „Un
chiul meu!" cjise stăpânul casei la presen
tarea lui.

Din contră vecina lui, o damă mai 
în etate, avea un nas ridiculos de mic și 
totă fața ei era așa de plină de crețe și

Evreii în Homânia.
In diferite rânduri 4laru^ „Siecle“ 

a reprodus sub titlul de mai sus cu
noscutele acusațiunl, că Evreii în 
România sunt în tot chipul perse
cutați și sistematic eliminați din co- 
merciu, din șcble etc.

In urma acesta ministru pleni
potențiar român la Paris, d-1 Gr. G. 
Ghica, a adresat numitului (^.iar fran- 

i ces un răspuns, în care arată ade
vărata stare a lucrurilor. Fiind de 
mare interes actual, dăm loc aici 
părței esențiale a acestui răspuns.

1) A devenit imposibil Evreului se obțină 
dreptate. Decă străinii în general sunt espușl la 
tot felul de vexațiuni, pentru Evreu, denegarea de 
dreptate este regula.

(Le Siecle, 28 Iulie 1900).

Este inexact, de o parte, oă străinii 
în general sunt espușl, înaintea tribunale
lor române, la vexațiuni și că de altă parte 
Evreii sunt sistematic obiectul unor dene
gări de dreptate.

AfirmațiunI atât de grave, ca să me
rite cretjământ, ar trebui să fiă sprijinite 
cu esemple. Corespondenții Iui „Siâc/e" i-au 
proourat unul singur măcar? împotriva ale- 
gațiunilor lor este notoriu, oă România po
sedă o magistratură bine organisată, recru
tată cu îngrijire; mulțl din membrii ei 
sunt juriști cunoscuțl în Franța și fac parte 
din societatea de legislațiune oomparată.

2) Străinii deși plătesc impositele, mai tre
bue să plătescă o taxă de 30 de lei de copil câtă 
vreme pentru Români școla primară este gratuită.

In România budgetul scolelor primare 
este aprdpe întreg în sarcina statului. 
Acâsta stabilit, este ore de mirare, este ore 
nedrept ca copiii acelora, cari nu sunt ce
tățeni români, să plătâscă o taxă școlară 
de 30 de lei pe an în orașe și de 15 lei 
în sate?

De alt-fel. numărase scutiri sunt acor
date mai ales elevilor din clasele munci- 
tore. Astfel în 1899 din 6.783 elevi streini 
înscriși la învățământul primar urban, 3047 
au fost dispensați de taxă, dintre cari 923 
'sraelițl; din 2110 elevi străini, înscriși la 
învățământul primar rural, 904, din cari 
164 israelițl, au lost dispeusațl de taxă.

3) Evreii sunt sistematic eliminați din ori 
ce afacere comercială seu de altă natură, având 
un raport chiar depărtat cu guvernul.

Cu totul din potrivă, cea mai mare 
parte dintre furnisorii de material pentru 
lucrările publice sunt israelițil.

4) Evreii, fiind streini, nu pot resida în co
munele rurale : cât despre streini, ei obțin auto- 
risațiunea, într’un mod seu altul, Evreii însă nici 
odată. Ei au fost siliți prin urmare să se aglome
reze în orașe’ unde sunt prea numeroși ca să-și 
pdtă câștiga viața.

Este inexact a spune, că Israeliții nu 
pot „resida" în comunele rurale: ca și toți 
străinii, ei nu pot „să se stabilâscă în sate 
cu locuința fixă".

Insă deoă ast-fel este textul positiv 
’ al legei comunale, care domină materia. 
| dela 1868, i-s’au făcut în practică și în vir- 
I tutea decisiunilor administrative escepțiunl 
numărdse și caracteristice.

Ast-fel pot să se stabilescă în comu
nele rurale toți aceia, cari au făcut servi- 

galbenă, oa fața unei babe de o sută de 
ani. Pe buzele ei fine tot-dâuna observai 
un surîs prost. Ea purta o blusă învechită, 
mânjită și ‘.diformă! Posdnev cjise despre 
ea la presentare numai: „ruda mea". —

Toți trei — Posdnev, unchiul și „ruda" 
— făceau impresiunea unor omeni desfrâ
nați și decăcjuțl, cari nu dau nimio pe es
teriorul și pe decența lor. Ei se și grupa
seră toomai în jurul acelui colț al mesei, 
unde sta micul ulcior cu rachiu.

La capătul celălalt al mesei ședea o 
tânără femeiă într’o haină simplă, cafeniă. 
Era înaltă, sveltă și avea o față frumușică, 
ovală, neobiolnuit de palidă. Ea se ținea 
drept, ceva cam silit și prin totă purtarea 
ei părea, că în fiă-care moment protestâză 
în contra grupului și oontra a tot, ce se 
petrecea la masă.

„Soția mea, Dorga Pavlovna!" cjise 
Posdnev, când Curtanov îi făcu un com
pliment. Ea se uita la Curtanov serios cu 
ochii cruntați și cu buzele strînse și răs
punse la complimentul seu, plecând puțin 
capul. (Va urma.) 

oiul militar, toți aceia cari, năsouțl în țâră 
au mijldce de esistență; în fine, stabilirea 
în târguri nu e nici odată interzisă streini
lor, ori oarl ar fi ei, deși, din punctul de 
vedere legal și administrativ, târgurile sunt 
oonsiderate ca comune rurale.

Acest răspuns al ministrului Ro
mâniei în Francia este o urmare a 
însărcinării, ce a primit’o dela mi
nisteriul român de esterne toți șefii 
legațiunilor române din străinătate 
se răspundă la inexactitățile, ce le 
publică unele (fiare streine asupra 
pretinselor persecuțiuni ale Evreilor 
în România.

SC1R1LE DILELț
2 (15) Auiust.

Jubileul de 70 ani al monarcliu- 
lui. I. P. S. Sa arohiepiscopul și metropo- 
litul Ioan Mețianu a adresat cătră oficiile 
parochiale din arohidiecesa Transilvaniei 
o circulară prin care ordonă a se servi 
aniversarea a 70-a a cailei nascerei monar- 
chului nostru (5/18 a. c.) cu îndoită evla- 
viă și solemnitate; âr acolo unde din causa 
schimbărei calendaristice, care a mutat 
praznicul „Schimbării la față" pe altă di, 
nu s’ar întruni în număr mâi mare la bi
serică, poporul fiind împrăștiat pe la lucru 
câmpului, aoolo să se repețâscă și a doua 
<ji, Duminecă, rugăoiunile pentru Majesta- 
tea Sa.

Regele și Regina României vor 
pleca în străinătate la 16 August. M. S. 
Regele se va duce mai întâii! la Ragaz, 
unde va sta vre-o 20 de (file, de aoolo va 
petrece oâte-va cjile în familiă la oastelul 
Weinburg. M. S. Regina se va duce direct 
la Neuwied la Augusta Sa Mamă. De aci 
Regele și Regina se vor duoe în Bavaria, 
unde vor asista la oăsătoria Prințului Al
bert al Belgiei, nepotul Regelui, cu fiica 
ducelui Carol Theodor al Bavariei.

Ministrul Nic. Filipescu la Sân- 
Nicolaul-mare. Foile ungurescl aduo soi
rea, oă d-1 Nic. Filipescu, ministrul român 
de agricultură și de domenii, a fost (filele 
acestea la Sân-Nioolaul mare în Ungaria 
(oom. Torontal) pentru a visita moșia con
telui Nako cu vestitele ei stabilimente eco
nomice. Contele a întîmpinat la gară pe 
ministrul român, care sosi însoțit de d-1 
Locusteanu, directorul șodlei superiore de 
veterinari, și Dr. G. Maior profesor al șed 
lei de agricultură dela Ferăstrău. Ministrul 

; visitâ frumosul domeniu al contelui Nako, 
apoi stabilimentul Popper pentru îngrășa- 
rea vitelor și marele stabiliment pentru es- 
portul de ouă. In urmă făcu o esoursiune 
la pusta lui Nakd Pogany și a doua di 
se reîntdrse în țâră.

I. D. Ionescu, vechiul și cunoscutul 
actor român, a încetat din viață Luni în 
Sinaia. Ionescu s’a născut în Brașov, de 
aici a trecutjîncă în copilăria lui în Româ
nia, unde prin talentul lui artistio și mai 
ales prin șansonetele și monologele sale, 
și-a făcut un frumos nume și a fost unul 
din oei mai populari actori români. Pe tim
pul răsboiului ruso-româno turoeso trupa 
lui din BuourescI atrăgea mult public ro
mân și străin la „Dacia" și Ionescu realisa 
pe atunci câștiguri mari, cari însă așa 
oum întrau, se și duoeau. In anii pe 
oând încă se mai pută străoura pe la noi 
oâte-o trupă teatrală română, I. D. Ionescu 
a fost în mai multe rânduri cu trupa sa 
la Brașov. Cine nu-șl aduce aminte de ma
rile suocese, oe le-a raportat pe soena de 
aici în „Cooona Chirița" ș. a? Sunt mulțl 
ani de atunci si cu întristare va audi fiă- 
oare din acei», oarl au avut plăcerea să 
rîdă și să se înveselâscă la jooul aoestui 
fdrte talentat artist, că el a murit în Si
naia aprope de toți uitat și sărac.

Aparițiunî triste. Cu părere de rău 
am aflat erl îndată după îucheierea fdiei, 
că Dr.'Ioan David din Sibiiu, oare se bu- 
oura de stima și simpatia tuturor, cari îl 
cunosceau, și-a curmat însu-șl viața cu un 
revolver erl la drele 3 diminâța. Pănă la 
miecjul nopții el petrecuse încă voios într’o 
societate de amici și cunoscuțl. Eraunbăr- 



Nr. 172-1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

bat tinăr, serios și de bună reputația, și 
altfel într’o bună situațiă materială. Ou atât 
mai mare este dăr enigma, oum de a putut 
faoa un asemeuea pas. Ne lăsâud nici o 
eorisore în urma sa, cașul acesta de sinu- 
oidere este cu atât mai misterios. E trist, 
■că acăstă bblă a timpului a început a-șl 
•căuta victime și printre Românii de din- 
■cdce. Nu de mult și tinărul student de bună 
speranță Moga a fost una din aceste vic
time.

Școlă celtică în Viena. Cu conce
siunea autorității se va deschide în 17 Sep
temvrie a. c. prima clasă a unei șoole po
porale cehice în suburbiul „Margarethen“ 
din Viena. Ea va fi organisată după mo
delul șoolei Komensky, ca institut privat.

Iniperatul Germaniei — pădit. Din 
Francfurt se telegrafeză, că după foile din 
Wiesbadeu, s’au luat măsuri forte estinse 
pentru pășirea împăratului Wilhelm. Ministru 
german de interne a depeșat Vinerea tre
cută tuturor prefecturilor, oa toți Italienii 
— cam vr’o 800 — cari lucreză la cons
truirea unei linii ferate, să fiă de-apr6pe 
supraveghiațl. In Maiența împăratul a fost 
pădit o’o estra-ordinară rigore. La 600 me
tri depărtare de terenul manevrelor, s’au 
tras cordone. In jurul împăratului stă în 
conținu o gardă din sub-ofioerl.

Dreyfus — la „frații11 sei din Un
garia. O forte plăcută surprindere aduce 
flEgyetertesu cetitorilor săi. Spune, că fai
mosul ex-căpitan Alfred Dreyfus va merge 
în Septemvrie la baia Menyhaza din comi
tatul Aradului, căci — cji°e „E— s“ — în 
Ungaria Dreyfus a fost obiectul simpatiilor 
generale.

Pierderile Englesilor. Ultima statis
tică asupra pierderilor Angliei în răsboiul 
cu Burii, dă următorul resultat: Pănă la 4 
Aug.ust au căcjui; în luptă 272 ofițeri și 
2534 soldați; au murit în urma rănilor pri
mite 74 ofițeri și 663 soldați; au căcjut 
captivi 59 ofițeri și 2740 soldați; au murit 
în prinsore 1 ofițer și 85 soldați; au mu
rit în urma bolelor 145 ofițeri și 4937 sol
dați; au murit în urma diferitelor acci
dente 1 ofițer și 47 soldați; în urma bo
lelor s’au reîntors acasă 1105 ofițeri și 
25,049 soldați. Pierderea totală e de 37,779 
omeni. Afară de aoeștia mai zao bolnavi 
prin spitalele sud-afrioane 6 — 7000 bmenl.

Nenorocire. Ni-se comunică din Zer- 
nescl, oă în noptea din 13 spre 14 August 
n. o. a luat foc un grajd și nisce magazine 
ou mucava dela frabrica de hârtiă din Zer- 
nescl. Flaoărilor a căfiut victimă tînărul G. 
George Irimie din Brașov, oare a ars pănă 
la scrum. El era sprijininul nenorocitei sale 
mame, văduvă cu 7 minorenl.

Un condncetor de tipografia, cu 
praxă și pregătiri bune, doresce a se 
angaja la vre-una din tipografiile din 
Transilvania, său România. A se adresa la 
.administrația diarului nostru.

Din fostul comitat al Dăbâcei.
— 12 August n. 1900.

Onor. Dedacțiune! Acjl, Duminecă, în 
12 August n. c. s’a cetit în s-ta biserică 
•din comuna nbetră din partea preotului 
ooncursul de stipendii din fondul școlei 
centrale al fostului comitat al Dăbâcei, 
edat de Consistorul dela Gherla sub Nr. 

’6425. Ured, că același lucru se va fi petre- 
out și in celelalte 42 comune ale fostului 
■comitat al Dăbâcei., ce sunt înșirate în ur- 
jnătorea :

Escriere de concurs.
Din fondul central cultural al comu

nităților gr. cat. mai jos însemnate din 
fostul comitat Doboca, se esorie concurs: 
1) la opt stipendii de câte 160 cor., 2) la 
un-spre-cjece stipendii de câte 120 cor., 3) 
la dece stipendii de câte 100 cor., 4) ia 
nouă stipendii de câte 40 cor. Cu totul 38 
■stipendii în sumă totală de 1980 cor.

■La aceste stipendii pot concurge ti
neri români gr. cat., diligențl și cu purtare 
bună și anume : la stipendiile de sub 1,2,3, 
tineri, cari frecuentâză șcdla elementară, 
gimuasiu, preparandiă ori alte institute de 
învățământ publice esistente în pâtriă, âr 
la stipendiile de sub 4) învățăcei de măies- 
,triă, cari sunt .năsouțl din cutare-va dintre i

următdrele comune : 1) Agriș (Felegregy),
2) Ciachi-Gorbou, , 3) Varu, 4) Popteleo,
5) Tihău, 6) Vajdahaza, 7) Bidiu, 8) Bonț, 
9) Bozieș, 10) Buza, 11) Cesariu, 12) Oopru, 
13) Cutca, 14) Diviciorii-micI, 15) Drag, 
16) Feldiora, 17) GheoJț, 18) Gherla, 19) 
Giulatelec, 20) Hășdate, 21) Imbuz, 22) Lac, 
23) Maha), 24) Morooaza, 25) Năsal, 26) 
Nioula, 27) Oșorhel, 28) Puiu, 29) Sâmbou, 
30) Sân-Mărtin, 31) Sânte jude, 32) Sânt- 
Ioana, 33) Sâunicora, 34) Sava, 35) Săoă- 
laia, 36) Sucutard, 37) Szâsz-Zsombor, 38) 
Vereshaz, 39) Vitia, 40) Viz-Szilvas, 41) 
Țaga și 42) Țentea.

Când am văcjut acest circular, m’am 
convins, că Consistorul dela Gherla nu 
dorme nici el, nici visâză, oi lucră câte-o- 
odată și în interesul binelui public.

Ca Onor, oetitorl în genere, și oomu- 
nele fundatore în special se soie, cum stăm 
ou acest fond, oare-i scopul, cum s’a în
ființat, oum se manipuleză etc., ar trebui, 
ca cei mai pricepuțl, mai bine orientați, 
mai bătrâni să vorbâscă, oa astfel și noi 
„misera plebs contribuens“ să seim cum 
stăm. Pănă atunol însă voiil cu modes
tul meu condeiii, să spun ceea ce am pu
tut afla mai dela unii, mai dela alții, der cu 
deosebire din bătrâni cu privire la isioricwZ 
fondului amintit.

Pe timpul, când în fruntea fostului 
comitat al Dăbâcei se afla Ioan Bohățel, 
er episcop în Gherla fostul Metropolit Ioan 
Vancea, loouitorii acestui fost comitat și-au 
recăpătat banii împrumutului de stat. Cele 
42 comune, cari se aminteso în circular, au 
lăsat, la îndemnul conducătorilor, o parte 
din acei bani ca fond pentru ridicarea unor 
șcble (gimnasiu și școle elementare) în ca
pitala diecesei nostre, adecă în Gherla. 
Suma de fundare, după spusa bătrânilor, 
a fost vre-o 40,000 fior.

Aoâstă sumă s’a manipulat mai întâii! 
prin un comitet compus din aleșii comuni
tăților fundatdre, între cari erau Aug. Mun
tean adv. în Deș, Petru Anca, Racoți eto., 
însă deși se fructifica cu 10°/0, totuși nu 
mult spor s’a făcut. Nu voiti ceroeta după 
causă, dâr se spune, că fondul a stat tot 
unde a fost.

Vădend acâsta fruntașii comunelor 
fundatore, au început a murmura și în 
urmă au decis a lua fondul dela adminis
tratorii de pănă acum și a-1 pune în mâna 
capitulului dela Gherla. Acesta la rândul 
său a însăroinat pe fostul preposit Stefan 
Bilțiu cu manipularea. Bilțiu, se c&
ajutat de adv. diecesan Gr. Stețiu și preo
tul din Hășdate T. Szabo, l’a manipulat 
cu un așa resultat, că abia a crescut acel 
fond la 60,000 fi., când apoi a întrat între 
membrii capitulului aotualul preposit, Ve
nerabilul loan Papiu. Se rjice, oă dâcă pănă 
la acel timp fondul ar fi fost manipulat 
oonsciențios, ar fi trebuit să crâscă cel pu
țin la vre-o 120,000 fi. (Despre fondul 
acesta se spune, că a flisfostul pașăBanffy: 
„akâr mit legyen aval uz alappal, osak is- 
kola ne legyen“. — Pe românesce: „în- 
temple-se orl-ce ou fondul acela, numai 
școlă să nu fiă.)

Va înțelege ori cine, că cea mai mare 
vină a purtat’o Ven. Consistor, ca supra- 
veghiător al fondului, prin aceea, oă nici 
în trecut, nici de present nu a dat și nu 
dă rațiocinm public despre fondurile, ce le 
manipuleză prin omenii săi, de unde a ur
mat și urmâză în mod fireso neîncrederea 
și suspiționările credincioșilor.

La întrebarea, cum stă fondul școlei 
centrale, e forte greu de răspuns. Pe cât 
sciu eu fondul are acjl a) o casă cu 7 odăi, 
oare se folosesoe ca local pentru preparan
diă; &) o grădină mare cu vre-o două oase 
mai slabe tot în Gherla, pe care a folosit’o 
și o folosesoe advocatul diecesan, pe ce 
basă nu seim ; c) capital fuud&țional, care 
se fructifică ou 8°/0 ou se scie cât e; din 
interesele acestuia am au<jit, oă se dau sti
pendiile arătate în concurs.

Alte amănunte nu ating, notez însă, 
că deeă în timpul din urmă s’a observat o 
anumită îmbunătățire în administrarea aces
tui fond, aoâsta este a-se atribui Mgf. D-n 
preposit loan Papiu, oare pe lângă mai 
multă energiă și decă ar fi ajutat și de ceilalți 
membri ai Consistoriului, ar pută regula 
multe cestiunl vitale ale aoestei vaste die- 
cese. Dăbâceanul interesat.

Resboiu în China.
China oferă pacea.

In timpul din urmă China a făcut 
multe încercări de-a împiedeca înaintarea 
trupelor aliate spre Peking. Mai întâiO a 
propus ambasadorilor eșirea din Peking și 
transportarea la Tien-Cin sub pază chinesă, 
în schimb însă puterile să dea ordin tru
pelor lor a nu mai înainta. Propunerea 
acâsta a fost respinsă, afară de Rusis, care 
a dat voiă ambasadorului său să plece din 
Peking când va crede mai bine.

China faoe acum încercări nouă de-a 
îmblâncli puterile și de-a reține marșul tru
pelor lor spre capitală: ea oferă pacea, și 
încă, se dice, ou t6tă seriositatea. China a 
adresat, prin ambasadorii săi, o notă cir
culară oătră guvernele tuturor puterilor, în 
care se cj-ice, oă guvernul chines recunbsce, 
oă conflictul între puteri și China a oon- 
dus la ostilități, cari au sdruncinat bunele 
raporturi între China și puteri. Pentru a-se 
pune capăt acestei stări, guvernul a împu
ternicit pe Li-Hung Clang să negocieze cu 
puterile asupra armistițiului, în care timp 
să se discute din tote punctele de vedere 
oestiunea ohinesă.

De-odată cu nota acăsta s’a dat un 
edict împărătesc, care numesoe pe Li-Hung- 
Clang de intermediator cu putere deplină. 
Nota și edictul portă data de 7 August.

Din Washington se telegrafeză: Răs
punsul guvernului american la edictul cbi- 
neseso, care autorisăză pe Li-Hung-Olang 
să negocieze pacea, dice, că negocierile suni 
imposibile pe câtă vreme guvernul chines 
nu va fi dat garanții „seribse, că persona
lul legațiunilor va fi respeotat și oă.mersul 
trupelor străine nu va întimpina nici un 
obstaoul.

Sortea ambasadorilor.

Ambasadorul chines din Londra a de
clarat, oă înaintarea trupelor aliate spre 
Peking pune în pericul viața Europenilor din 
oapitala Chinei.

Bombardarea legațiunilor a început 
din nou. In urma înaintării aliaților sunt 
temeri, că în provinciile sudice vor isbuoni 
turburărl. '

„Standard* din Londra are scirea, că 
legațiuniie erau salvate la 30 Iulie n.

O depeșă din Tien-Cin anunță, că 
nisce curieri, cari au plecat din Peking la 
1 August, spun, că împărătâsa a dat lega
țiunilor hrană pentru câte-va cjile.j

Li-Ping-Heng a bombardat legațiu- 
nile timp de două cjile cu două baterii.

La Washington a făcut rea impresia 
svonul, oă Rusia a dat voiă ambasadorului 
său Giers de-a pleca la Tien-Cin însoțit de 
o escortă ohinesâsoă.

Măceluri.

Din Londra se telegrafâză, că edicte 
imperiale secrete ohinese ațîtă poporul la 
măceluri. Spintecarea în publio a înalților 
funcționari europeofili continuă. La Tatung 
Chinesii au măcelărit pe creștini și le-au 
ars casele.

O telegramă din Berlin spune, oă 
Germania confirmă scirea, că 6 misionari 
francesl din provincia Tecili au fost măcelăriți, 
după-oe înainte fură măcelăriți alțl 4 misio
nari împreună cu 3000 de indigeni creștini.

S’au descoperit documente, ce dove
desc, că pe când guvernul din Peking or
donă în mod publio să se apere ambasa
dele, pe atunol în secret ordonă estermi- 
narea Europenilor.

Catastrofa de lângă Roma.
Am semnalat erl, oă pe linia ferată 

Roma-Florența s’a întâmplat Luni o mare 
catastrofă, provenind din ciocnirea a două 
trenuri. Etă, după soirile telegrafice din 
urmă, câte-va amănunte asupra acestei ca
tastrofe, căreia iau căcjut jertfă multe vieți 
omenescl.

Pentru trenul, care plecase din Roma 
la Florența, ș’au fost luat bilete un număr 
mare de pasageri, așa încât au trebuit să 
plece, la interval de 10 minute, două tre
nuri. Primul tren, oare a plecat la ora 11 
și 26 m. nbptea, a trebuit să se oprâscă 
5 m. Castelyuibileo pentru a repara o frână, 
care era stricată. In aoel moment, fără de 
a-se băga de sâmă, a sosit trenul de An

cona și se isbi c’un huruit grozav în tre
nul, care sta pe loc. Șese vagone, pline cu 
pasageri, au fost sfărîmate.

In primul moment al spaimei, toți se 
gândeau la vr’un atentat. Intre pasagerii 
trenului era adecă marele duce rusesc Petru 
ou soția sa Milița, sora reginei Italiei. Mulțl 
credeau, că în contra lor s’a săvîrșit „aten
tatul, Păreohii princiare însă nu i-s’a în
tâmplat nimic.

Intr’aceea se apropia al treilea tren, 
și fiind-că aparatele de darea avisului erau 
stricate, era pe aci să se isbâscă și aoesta 
în trenurile, ce se ciocniseră deja. Marele 
duce trimise îndată la Roma pe un adjutant 
al său, care făcu să fiă deșteptat Regele 
Victor Emanuel din somn, împărtășindu-i-se 
vestea nenorocitei. Regele și Regina s’au dus 
îndată la gara din Roma, der fiind-că n’au 
putut lua în grabă un tren, ș’au continuat 
drumul cu trăsura la locul nenorocirei, unde 
auajunsla 3 și 30m. diminâța.Marele duce 
Petru le eși înainte spre întîmpinare. Re
gina șl-a îmbrățișat sora, apoi au grăbit 
cu toții să dea ajutore răniților, cari toc
mai atunci erau înșirați lângă șine.

Printre răniți se afla generalul Duffin, 
șeful misiunilor belgiene, el avea un picior 
frânt. Regele i-a strîns mâna și la mân
gâiat. Cu ajutorul a trei împiegațl dela 
tren, Regele a dat ajutor și deputatului 
Massimini, care timp de trei ore zăcuse 
între ruinele vagonelor. Victor Emanuel a 
ajutat să fiă scos dintre ruine și un soldat 
veteran.

Pănă la amâcjl au fost scoși din ruine 
15 morțl și 40 răniți. Starea a 15 răniți era 
forte perioulosă. Mai mulțl senatori și de- 
putațl au fost îngropațl sub ruinele vagd- 
nelor.

Din prima anchetare resultă, că acci
dentul este datorit faptului, oă expresul 
pentru Florența a plecat din Roma o’o în- 
țârdiere de 14 minute. El a trebuit să se 
oprâsoă la 12 ohlm. de Roma pentru a re
para o frână, care denega servioiul. Atunci 
sosi trenul din Ancona, care trecu c’o mare 
iuțâlă ourba liniei, lieputând observa tre
nul, ce-i stătea înainte.

Londra, 14 August. Din Hong
kong i-se comunică lui „Daily 
Mail “ cu data de 12 Aug., că 8000 
de soldați chines! au plecat spre 
Peking. Amiralul Ciung-Svi-Teng a dat 
ordin ca 10,000 soldați s<5 plece la 
Peking.

„Standard11, anunță din Shanghai, 
că vice-regele din Seclvan a primit 
ordin din Peking sS silescă pe streini 
a părăsi imediat provincia.

Londra, 14 August. Ambasadorul 
engles Macdonald a telegrafat consu
lului engles Scott următbrele: Starea 
nostră este desperată. In cjece cjile ni-se 
isprăvesc provision)-le. Chinesii ne 
propun se mergem la Tien-Cin, der 
noi am refusat.

Berlin, 14 August. împăratul 
Wilhelm a adresat o nouă vorbire 
cătră ofițerii, cari au plecat în China. 
Împăratul a cjis între altele: Să nu 
ve liniștiți pănă când inimicul căcjut 
în genunchi înaintea vdstră ve va 
cerși mila.

Pretoria, 14 August. Guvernul 
transvaalian și-a transpus residența 
în Barberton, unde Kriiger s’a dus 
deja.

S» & ii 81 8 Bi.

Papa și Regele. Un renumit publi
cist catolic, care călăuzia pe fostul rege 
Umberto la esposiția „Mostra sacra“, dela 
Turin, scrie următorele într'o foiă italiană: 
Umberto oprindu-se tocmai în fața unui 
tablou simbolic întreba:

— „Ge represeută acest tablou ?“
— „Acesta, Maj estate, îi răspunse 

cjiaristul, este o esprestune nesuccâsă a do
rinței poporului italian, adecă apropierea 
Maj^stății Vbstre de Papa.

•— „Ah, bravo ! e ușor de dis, dâr 
greu de făcut. Papa, dâcă voesce ceva, 
chiamă la sine pe Rampolla și-i cjice: 
„Asta și asta o doresc, așa să fiă!“ Și 
acâsta se întâmplă, nimic alta. Dâr decă 
voeso eu să se faoă vre-un luoru important, 
spune-mi ciue-ml stă într’ajutor? Nimeni!14

Proprietar: Gr. Aursl tâureș/unti. 
Redactor responsabil: Greaoriu fâuw.
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Dela „Tipografia A. Mureșiami“ 
din 25fi*așov, 

se pot procura următârele cărți:

Din vCura de ed. IV, apărută
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui sS sa afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnă a mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c^r., cum s’a 
vândut până acum, este adi numai 2 cor- 
(4~ 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) JPoesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-]- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în soo- 
lele de băețl și de fete. Cu 67 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. (J. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) JPoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-{- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (4" 5 b. porto).

Cărți de rugăciuni și predici.
Angliira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(4- 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(4- 5 cr. porto).

JUicul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (4- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (4~ 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Eăf- 
terlscu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . • 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în paroehii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papin. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Convine vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuvântări funebrall și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc

mite de loan P/ipiu, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. PkrisL. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Zvs-i 
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Jfâugăciuni, cereri și 
laude*1 spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu..........................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.

Cursul Ba bursa dinViena.
Din 14 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 114.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.40
Impr. căii. fer. ung. margini, 4’/20/0 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 40/0 .... 90.85
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93,—
Impr. ung. cu premii ..... 158.50 
LosurIpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr.............................97.70
Renta de hârtie austr...............................97.25
Renta de aur austr................................116.15
LosurI din 1860..................................... 133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 682.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.50 
NapoleondorI . . .*............................19.35
Mărci imperiale........................... 118.40
London vista.................................... 242.60
Paris vista................................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene...........................................90.30

Nr. 69 60-1900

PUBLICAȚIUNE.
După §§ 16 și 18 art. de lege 

XLIV din anul 1883, se aduce fa 
cunoscință publică, că on. Direcție 
de finanțe reg. ung. din loc a trimis 
consemnările aruncului general, mă
surat după darea de casă și păment 
pentru anul 1900.

Aceste catalOge sunt nuse la 
disposiția fiă-cărui contribuabil în 
decurs de 8 cjde, adecă dela 21 Au
gust pănă inclusive 28 August 1900 
dela 8 ore pănă la 12 ore a. m. la 
oficiul de dare orășenesc.

Contra sumelor de contribuție 
stabilite în aceste consemnări, put 
contribuabilii recura și anume:

1) Acei contribuabili, cari au 
fost deja taxați cu darea acesta și 
în anul trecut, în decurs de 15 cple 
adecă pănă inclusive 12 Sept. 1900.

2) Acei contribuabili, cari pen
tru prima 6ră sunt taxați cu darea 
acâsta, din consemnările indicate în 
decurs de 15 efiie dela c|iua care li
sau înscris în foia de dare sumele 
ce au a plăti.

Recursul este a se adresa cătră 
Magistratul orășenesc.

Recursurile date după espirarea 
acestor termine se vor respinge ca 
întârziate.

Brașov, în 15 August. 1900. 
1053,1-2. Oficiul orășenesc dr da''e.

O descriere a- 
deverată. Mis
terul unui om be- 
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii.

porto.

SHHSSEHSU
ra De mult ași fi 
Minori, d6că nu 
Sași fi întreb uin- 
Klțat renumitul 
fjifluid Elsa. Aces- 
Mtui fluid am se 

mulțumesc vi- 
B 6ța, scrie Răcz 
m| Zsigm. Foldes.

FLOIOOL 
ELSA FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern. 
cât și intern, așa;

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
tronă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă sfeu după primirea 
prețului singur producontul

EUGEN V. FELLER 
farmacist Ia „Heiligen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135. (Comitatul Agram)
Fie-cărui sunt de reco

mandat

Pilulele-Rabarber
ale Iui

Feller
cu marca „E L S A“. 

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

„ Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mî- a scăpat 
viața0, scrie 
ifj. H. Szabo 

Istvăn în
P&kozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unul om 
bătrân se trimi
te gratis, după 

primirea de 
10 filen porto.

1 Sul (6 cutii împreună cu insoripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

Torok Jozsef, Kirâly-u. 12., Zoltcin Bâta. N.-Ko- 
rona-u. 23. u.

Mari efecte vin-H 
decătore!

Cursul pieței brașov.
Din 15 August 1900.

Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.

19.08
18.80
19.28
11.40

19.12
18.90
19.33
11.50

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— 101.-

IPE MINERALE 

umplutură prospetă
o cu prețuri de tot ieftine, o 
3^* se capelă “4-^ 

în tote farmaciile din Brașov.
1047.2—6.

tnn Pitesc celui ce va mai 
«JOU ii. căpeta vre-odată du
rere de dinți, ori îî vamirosi gura, 
după ce va folosi

apa
lui fifiartiSI», o sticlă 70 bani.
(Pentr i pa> hotare 20 filler deosebit) —
Erezii A. Bartilla (E- Winkler)

VIEMA, i9/l.; Sommergasse fi.
Să se oâră pret'.tindenea apriat aj»a de 

«lisată a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pdte căpăta, trim t 7 sticle cu 5 cer. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui 
VÎCtOfi* l&oth. 15-*596.

dinți
a

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

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

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste ciasornice în miniatură franțuzesci, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, ou sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră câ»t& cele mai frumdsâ marșuri și piese de dans.

Prețul GR ambalasin și esneiat franco numai 9 fl.
Tot acelaș ciascrnic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădița și trimis franco 
numai © ffl. 80 ca*.

——— Se garantâză mersul acurat pe micuță. -......-
De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pdte con

sidera ca o mobilă frumos ă.
—■ Se trimite numai cu rambursă. =^=

V1EIVA, 1. Bez. IPostgasse nr. 2.

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe- 

riore, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
En lî SeptefiMvre se începe aS 38-lea an scolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcdlei medie inferiore și oivile, cari se 

înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Cei cu ca- 
lificație ma? înferidră vor ave se frecquenteze o clasă pregătitore.

De-drece la tote academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
aedstă clasă pregătitore pdte trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abituriențil școlelor medie sup., cari voesc sâ se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, sâu pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și uite informațiuni pentru primirea la academie, se pot capeta dela
,,Uia’ditionskanzelei44 in GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

1023.4-8. J. BERGER, director.

ANUNCIURI 

(inserțraiu și reclame) 

sunt a se adresa subscrisei 
«idmârssssif a.tnims. in casui pu-

hSîcârâe unui anuisciit mai muH 
de se face scâd&mâirct,
csaî*e cresce cu cât publicare a 
use face mai de muite-ort.

Admînîstr. „Gazetei Trans/
Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


