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China și marile puteri.
Evenimentele din China au câș

tigat ac}I o importanță gravă pentru 
continentul nostru și privirile Euro- 
peniloi’ se îndreptă nu numai cu cu- 
riositate, ci și cu îngrijire asupra 
celor ce se petrec în cel mai de
părtat Orient.

Pănă înainte cu câți-va animă
rile puteri păreau a fi preocupate 
numai de planul împărțirei Turciei, 
înainte de a-se fi resolvat însSacăstă 
faimdsă cestiune orientală, ele au 
ridicat o altă cestiune neasemănat 
mai gravă: aceea a împărțirei suc
cesive a colosalului imperiu chinez. 
Acțiunea în Orientul Europei a fost 
de-ocamdată sistată, proclamându-se 
necesitatea susținerii stărilor actuale, 
Rusia, apoi Francia și Germania 
și-au ales ca țintă a doririlor de es- 
pansiune China, a căreia slăbiciune 
se dase pe față în resboiul, ce l’a 
purtat cu Japonia.

Periculele conflagrațiunei, ce au 
fost precise de atâtea-orl, nu au fost 
delăturate încă nici în parte în 
Peninsula-balcanică, cu tot aranja
mentul provisoriu de a-se susțină 
status quo, și etă că „aventura chi- 
nezescă‘!, în care s’au aruncat puterile 
amintite și după care au urmat tote 
celelalte, creeză și mai mari pericule 
pentru statele europene.

Rescola Boxerilor din China s’a 
dovedit mult mai seriosă și mai pe- 
riculbsă în consecențele ei, decât 
s’a crezut la început. In scurt timp 
ea a adus, de-ocamnată cel puțin, 
în imposibilitate forțele aliate ale 
puterilor europene de a-și apera cu 
succes pe supușii lor din Peking și 
din celelalte orașe chineze, amenin
țați de furia Boxerilor, a căror re
voltă este îndreptată în prima liniă 
în contra Europenilor.

Situațiunea în Peking și ’n îm
prejurimile sale este de tot seriosă. 
Toți representanții puterilor streine
— așa-dără întregul corp diplomatic
— este încunjurat și blocat de cătră 
cei resvretițl, fără de a mai pută 
comunica cu lumea dinafară. Un 
eveniment ne mai pomenit. Dăr nu-i 
destul cu atât, ci precum spun soi
rile mai nouă, tote clădirile amba
sadelor din Peking au fost dărîmate 
și . ambasadorul german să fi fost 
chiar ucis.

Vestea acesta sensațională a fost 
transmisă în Europa de-odată de că
tră o agenția din Londra și una din 
Paris. Ea nu este încă confirmată, 
însă, după cum stau lucrurile, e te
mere, că pote se fiă și adevărată. 
Constatat este, că ambasadorii au 
fost blocațl în casele lor. Aceste clă
diri sunt zidite ca nisce mici fortă
rețe și se asigură, că numai cu aju
torul tunurilor ar pută fi luate. Dăcă 
s’ar adeveri soirea amintită, acăsta 
n’ar însemna nici mai mult, nici mai 
puțin, decât că armata chineză din 
Peking s’a dat pe partea Boxerilor 
și că în cele din urmă se va fi în
tâmplat acăsta chiar cu soirea gu
vernului chinez, care dela începutul 
rescălei a avut o purtare forte du- 
biosă. Și acăsta nici nu e surprinză

tor, după-ce împerătesa regentă a 
Chinei, cum se afirma, favoriseză 
mișcarea Boxerilor.

De șăse Zhe nu se mai scie ni
mic despre ceea-ce se petrece în 
Peking, căci Boxerii au tăiat tote 
comunicațiile telegrafice și au dis
trus și căile ferate, așa că trupele 
trimise de marile puteri în ajutorul 
creștinilor din Peking au fost la ju
mătate drumul oprite în cale și n’au 
mai putut înainta, ca să ajungă la 
timp.

Dăcă s’a întâmplat acea cum
plită vătămare a dreptului ginților 
în Peking, atunci urmările vor fi 
cu atât mai grave. In tot cașul însă 
consecențele resculării Boxerilor pot 
fi fatale pentru Chinezi, dăr nu mai 
puțin și pentru „concertul marilor 
puterl“. Căci dăcă era pănă acuma 
temere de un conflict între ele din 
causa prăcjii, ce voesc s’o împartă, 
acum se deschide prospectul nici 
decum îmbucurător al unui răsboiu 
cu China.

Se c|ice, că îpaperatul Wilhelm 
al Germaniei ar fi Zis cu ocasiunea 
desbaterilor privitore la mărirea flo
tei germane: „Dăcă ne-am fi întărit 
și înmulțit de mai înainte flota nos- 
tră, aZI am fi putut să ne tăiem o 
bucată mai mare din plăcinta de 
orez“.

Ei bine, acăstă plăcintă chine- 
zescă este așa de uriașă, încât are 
o suprafață de nouă milione chilo- 
metri pătrațl și astfel e pericul, ca 
apetitul cel mare și lacom al pute
rilor să le producă mari indigestiunî, 
căci acel teritoriu vast e locuit de-o 
rassă de patru sute miliăne suflete, 
care este compactă, cu cea mai ve
chia. civilisațiune și c’o organisațiune 
puternică socială.

Dăr pănă a ajunge la curte 
rassa galbenă cu rassa albă, „aven
tura chinezescă" va mai trece prin 
multe fase, cari pentru viitorul cel 
mai apropiat pun în vedere Euro
penilor, deja îmbrânciți sub sarcinele 
militare, un lanț nou de cheltueli 
esorbitante, cari de ocamdată numai 
aspirațiunilor de înflorire economică 
nu vor servi.

Din Austria.
Președinții partidelor din stânga ger

mană au ținut alaltăeri o conferență în 
Viena. Despre resultatul conferenței s’a pu
blicat un comunnicat de cuprinsul acesta: 

„In conferență s’a accentuat, cu de
plină înțelegere și aplomb, convingerea, că 
cestiunea limbei în Austria trebue să se în- 
cepă cu aceea, ca limba germană să fiă 
declarată prin lege ca limbă mijlocitdre. 
Proiectele de lege pentru Boemia, plănuite de 
guvern și erganisarea stațiunilor de func
ționari extra statu, au fost declarate de 
absolut neacceptabile. Privitor la limba ser
viciului intern, rolul mijlocitor reservat lim
bei germane, nu e suficient. Proiectul privi
tor la Mcravia, în ceea-ce privesoe serviciul 
intern al limbei, încă a fost declarat de 
neacceptabil. Resultatul discusiunilor se va 
face cunoscut guvernului într’un memo
rand".

Așa-der Germanii pun ca condiția 
sine qua non declararea limbei germane de 

limbă mijlocitore. Deolarația acâsta are im
portanță mare, pentru-oă tâte partidele 
stângei germane o accentuâză ea postulat 
național., de care orl-ce guvern trebue să 
|u?ă- sămă, decă vră să reguleze cestiunea 
de limbă.

*
Ministrul oeh fără portofoliu, Dr. Re- 

zelc, a avut oonferențe erl și alaltăeri ou 
mai mulțl membrii din comitetul esecutiv 
al Cehilor tineri. Convorbirile au scopul de 
a informa pe conducătorii Cehilor despre 
intențiunile guvernului.

Din partea Cehilor tineri încă nu s’a 
luat nici o decisiune cu privire la atitudi
nea lor față cu intențiunile guvernului. 
Organul deputatului ceh, Dr. Engel serie: 
„Nu împărtășim așteptările, după cari suo- 
cesul obstruoțiunei ar asigura Cehilor ore 
oarl avantagii. Credem, din contra, că ne stau 
înainte încă lupte aspre, în cari va fi de lipsă 
să luptăm cu mijloce mult mai seridse și mai 
graveu.

Kossuthiștii și naționalitățile, 
țlilele trecute s’a ținut în lurda o adunare 
a partidei „independente și dela 48“ con
vocată la inițiativa clubului din Turda. 
Adunarea a votat unanim un proiect de 
resoluțiune, în care se găsesce un punct (3) 
și cu privire la cestiunea naționalităților. Etă 
oe se dice în acest punct:

„Id cestiunea naționalităților pretinde 
(adunarea) o politică uniformă, deschisă, 
conscientă, care să nu se schimbe după gu
verne și care se nu plutâscă între estremi- 
tățl. Pretinde energic împiedecarea gravi- 
tărilor înafară, eventual pedepsirea lor; 
dăr, pe lângă recunăscerea necondiționată a 
ideii de stat maghiar, nu se dă îndărăt dela 
mijloce, cari să promoveze desvoltarea eco
nomică și oulturală a naționalitățiloi- în ar- 
moniă cu unitatea națiunei“.

Punctul acesta vre să fiă un avis gu
vernului, de-a readuce vremurile lui Banffy, 
cu tote că niol sub regimul „legii, drep
tului și dreptății* a lui Szell, situația na
ționalităților nu s’a îndreptat nimic spre 
mai bine. Era mult mai ^cuminte, ca „kos
suthiștii* din Turda să fi lăsat neatins 
acest punct grav, dăcă n’au soiut să spună 
ceva mai „cu sfat“ — căol prin resoluția 
de mai sus de sigur n’au contribuit nimic 
la „salvarea patriei“.

Alianța universală israelită si 
Evreii din România.

pilele trecute alianța israelită din 
Viena a ținut o adunare, care s’a ocupat 
numai de causa Evreilor din România. S’au 
ținut vorbiri și s’au luat hotărîrl, din cari se 
vede, că finanța evreâscă umblă de a se folosi 
de starea strîmtorată financiară a României 
pentru a face presiune asupră-i în favorul 
Evreilor din România. Cu alte cuvinte um
blă să împedece realisarea unui nou împru
mut de guvernul român, pănă ce nu va 
aduce o ușurare în situația Evreilor de 
acolo.

*
Etă cum a decurs amintita adunare 

a alianței Evreilor:
Doctorul Herzl atrage atențiunea adu

nării asupra stării Evreilor din România 
și întrâbă, dăcă n’a sosit timpul ca aduna
rea să se intereseze mai de aprdpe de 
acestă stare, care a ajuns astfel încât E- 
vreil de acolo nu o mai pot suporta.

Doctorul Bloch luâ apoi cuvântul și 
într’o lungă cuvântare descrie în colori 
negre situația Evreilor din România, cari 
se văd astădl nevoițl. ca pe vremea din 
Egipet, să ia în mână toiagul pribegirei. 
Continuând, doctorul Bloch dice, că Româ
nia sufere din acăstă oausă, căci altădată 
țâra prospera, astădl geme sub jugul unei 
imense datorii publice.

Reamintind apoi istorioul cestiunei e- 
vreesol în România, dootorul Bloch acusă 
pe guvernanți de a fi. resolvit cestiunea în sen
sul oonvenit și spune, că a sosit ora în care 
intervenirea se impune.

Doctorul Bloch conoretisâ tjisele sale 
într’o propunere formală, în următdrea tex
tuală cuprindere:

„Adunarea generală actuală a Alian
ței israelite din Viena, r<5gă stăruitor pe 
veneratul ei președinte d. David Cavaler 
de Gutman, de a interveni prin înalta sa 
infiuință și cunoscințele sale întinse pe lângă 
finanța israelită in sensul de a nu face gu
vernului român nici un Jel de împrumut, pănă 
ce mi va aduce o ușurare in starea. Evreilor, 
în conformitate cu tratatul din Berlin".

Alianța israelită din Viena — adauge 
doctorul Bloch — e datore a f’aoe acesta 
chiar în interesul Evreilor austro-ungarl, 
căci Evreii din România ne mai putând 
trăi acolo, nu le rămâne decât să caute un 
refugiu la noi. In interesul d-vostră și al 
nostru, se impune, ca să luăm acestă de
cisiune.

După ore-oare discuțiă, propunerea fu 
adoptată în unanimitate și apoi se primi 
textul următorului Apel al alianței:

„Ajutor pentru Evreii din România 1“
Un strigăt de jale răsună din pieptu

rile celor 200,000 Evrei din România, cu
fundați în cea mai neagră miseriă. Starea 
Evreilor din România e deja de multă vre
me cea mai tristă, mai ales de când s’a in
ventat pentru denși titlu de „străini", Ev
reii sunt spoliațl de tote drepturile cetă- 
țenescl, îndepărtați dela orl-ce ramură de 
activitate și chiar instrucțiunea e închisă 
pentru ei.

Acâstă miseriă a mai crescut prin re
coltarea anului treout, dăr pe când pen
tru neevrei guvernul s’a îngrijit, Evreii 
au fost lăsațl peritorl de fome. Peste 200,000 
Evrei sunt aprdpe de desperare. Ajutorai e 
grabnio.

Dat fiind însă imposibilitatea pentru 
ei de a emigra în massă în alte țări, ajuto
rul e necesar pentru-ca ei să p6tă aștepta 
mișcarea, ce se va produce prin nOua Re
coltă. Pentru acesta se necesiteză sume 
mari.

De aceea apelăm la toți coreligionarii 
noștri de a se grăbi și a depune cu toți 
obolul lor.

Ofrandele sunt a se adresa la... (aci 
e indicată adresa).

*
Aducând un raport lung și detailat 

despre acăstă adunare, însuși „Adevărul" 
din BucurescI declară, că o astfel de inter
venția a Evreilor străini în afacerile interne 
ale României, trebue să fiă respinse. 

Cărți inmorale în mâna tinerimei.
Fdrte interesante discuții a provocat 

în ședința dela 16 Iunie n. a camerei un
gare o interpelare a abatelui I. Molnar, 
cunoscutul conducător al partidei poporale. 
El ceru dela ministrul de culte să alăgă 
mai bine cărțile, ce permite a se pune la 
dispoția tinerimei. El cită cu grămada cărți 
de acelea, cari nu numai nu se potrivesc 
pentru tinerime, oi și dmenii mari trebue 
să se rușineze oând le cetesc ; ba s’a pro
vocat la câte-va cărți, din cari a declarat, 
că numai în acel cas va ceti, decă vor fi 
deșertate galeriile. Președintele camerei 
însă n’a voit să le deșerteze și astfel Mol-
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nâr, pe lângă tâte stăruințele deputaților, 
nu le-a cetit.

E vorba adeoă de anumite scrieri la 
culme imorale, ce se cuprind în așa nu
mitele „biblioteci pentru tinerime“ și se 
foloseso în biblioteoile elevilor și elevelor 
de prin șoâlele medii. Defi din oele mai 
soandalose nu pâte ceti din causa publi
cului de pe galeriă, face însă o spicuire 
asupra ouprinsului numai a două dintre 
numărosele scrieri de acest soiu, oe 4i°e> 
că le scie. Una este romanul de trei to
muri al unui cunoscut romancier maghiar.

Chiar la înoeputul acestui roman se 
vorbesoe de o sooietate secretă, în ale oă- 
reia statute se ouprind următorele dispo- 
sițiunl: (cetesoe)

1) „A ațîța la răsvrătire pe unele 
contra celorlalte, confesiunile, partidele, și na
ționalitățile. 2) A vesti despre prelațl, că 
duc viâță imorală, âr despre călugări și 
călugărițe a răspândi în public aneodote 
frivole. 3) In interesul scopului de mai sus 
a introduce îu mănăstirile de călugări fete 
îmbrăcate în haine bărbătescl, er în cele de 
călugărițe tineri îmbrăoațl în haine fe- 
meescl. 4) A aousa pe luterani cu negarea 
lui Christos. 5) A vesti despre Jidani, că 
săvîrșesc omoruri rituale. 6) A scăpa cu 
ajutor de martori falși pe aoeia dintre 
membrii societății, cari au ajuns pe manile 
justiției. 7) Amantele să se îngrijescă a-șl 
căpăta bărbați bătrâni, bogațl și apoi să ia 
măsuri, oa în scurtă vreme să devină erășl 
văduve. 8) Față cu o femeiă frumosă, oare 
e de-o virtute neînfrântă, trebue sedus în
tâii! bărbatul, ca apoi din răsbunare să se 
seducă și ea. 9) Femeile virtuâse să fiă 
calumniate pănă atunci, pănă oând se vor 
faoe după cum li-a eșit numele. 10) In ca
șuri de lipsă să se faoă abort. 11) Să se 
tipărâsoă și răspândâsoă cărți și chipuri, 
cari deștâptă patimele trupesol și agită 
fantasia11 eto. eto.

Dootrine de felul acesta se află încă 
vre-o 21 în statutele faimâsei societăți. 
„Un tînăr, urmaș al unui nume istorie, 
voesce — spune Molnar — să între în 
acâstă sooietate. I-se oeteso statutele amin
tite și-l provâoă ca se le subscrie și apoi 
i-se cȘioe : „pășesoe ou călcâiul asupra sfintei 
asime (înțelege asima, ce se folosesoe la 
rom. catolici în eucharistiă), care portă 
însemnul lui Agnus Dei, împlântă aoe în 
corpul format din căra a lui Christos11.

După-ce Molnar ajunse aci, președin
tele sună clopoțelul și se făcură întreru
peri. In fine însă Molnar mai spuse despre 
o carte din „bibliotecile pentru tinerime11, 
pe care o aflase în mâna unei copile. In 
aoea carte se esplioă, ce este verguria unei 
fete și că, deoă fata îșl jertfesce verguria 
sa, e în stare să facă mari lucruri....

De aoi înainte se produce sgomot și 
dese întreruperi în cameră. Molnar totuși 
răsbesce a faoe să se audă din gura lui, 
că reounâsoe despre Kiss (Klein) Iozsef, 
că e lirio eminent, dâr are și poesii de 
aoelea, cari fao să ’i-se sue omului sângele 
în față și pe acestea le comandă d-l ministru 
de culte tinerimei pentru cetire.*

Mai adauge apoi Molnar, că Lampel 
Robert are o întreprindere literară, oăreia 
îi 4ioe; „Biblioteca maghiară“. Aci se 
vend cărți atât de ‘infame și scandalise, 
încât vorbitorul a trebuit să câră deșer
tarea galeriilor, oăol altfel nu era posibil 
să citeze din ele, dâr președintele l’a re- 
fusat. După-oe mai spune, că „la noi astfel 
de scrieri figurăză ca ediții școlare* întrâbă, 
decă are de gând ministrul să ia măsuri 
pentru suprimarea aoestor imoralități.

Nefiind ministrul de față, răspunsul 
se va da mai târ4iu.

Cronica externă.
Deschiderea parlamentului italian. 

Sâmbătă a fost desohis, prin mesagiul re
gelui Umberto, noul parlament italian. Me
sagiul 4i°e între altele, oă viile contrarie- 
tățl dintre majoritatea și minoritatea din 
cameră, au împiedeoat munoa parlamentară 
și a îndemnat pe rege să apeleze la alegă
tori. Țăra șl-a dat verdictul. — Mesagiul 
salută apoi noul parlament și spune, oă es- 
celentele raporturi cu aliații și cu tâte 
puterile, sunt o garanță pentru Italia, ca 
interesele ei să fiă scutite cu tote ooasiu- 
nile. Regele aooentuâză, oă noul parlament 
trebue să se ocupe cu mulțime de cestiunl 

importante, a căror realisare e imposibilă 
fără de funoționarea regulată a instituțiu- 
nilor parlamentare. Apelâză la deputațl 
să-și dea silința și să lucreze așa, oa insti- 
tuțiunile libere să nu se nimioâscă și po
porul să nu înceteze a privi în ele mijlo- 
oul oel mai puternic al bunăstării și feri- 
cirei lui.

La alegerea președintelui camerei a 
reușit Gallo ou 242 contra 214 voturi, ce 
le-a primit Biancheri.

Drăși turburări in Bulgaria. Se 
scie, că nu tocmai de mult o mare revoltă 
de țărani a isbucnit în Bulgaria, din oausa 
întroducerei nouăi legi a dijmei. Revolta 
a fost atât de puternică, încât a trebuit să 
întrevină miliția, cu oare ooasiă a curs 
mult sânge. Turburărilor de-atunol li-s’a pus 
capăt prin proclamarea statariului în ținu
turile primejduite. — Aoum se anunță din 
Soda, că țăranii bulgari s’au pus din nou 
în mișcare. In comuna Durancale din dis
trictul Varna, țăranii s’au opus conscrierii 
dărilor de dijmă. Ei au ruinat și devastat 
casa primăriei. Pentru restabilirea ordinei 
au fost trimiși soldați călăreți, însă unul 
din turburători a omorît c’o descărcătură 
de pistol pe oăpitanul oompăniei. In urma 
acâsta soldații au tras foourl asupra țăra
nilor și s’a încins o adevărată luptă, că- 
4end doi ofițeri și 70 țărani', alțl 20 soldați 
au fost răniți. După acâstă luptă sângerosă 
țăranii au luat’o la fugă. Sosiră la fața lo
cului și trupe pedestre, cari au ocupat co
muna. In districtele Varna și Șaumla a fost 
proclamată starea de asediu.

Curentul de pace al regelui Ser
biei. Tânărul rege Alesandru ajungând la 
Niș, ultima stațiune a călătoriei sale prin 
regat, a ținut o vorbire, oa răspuns la sa
lutarea primarului. Regele 4’se, că s’a con
vins în decursul acestei călătorii despre iubi
rea și alipirea poporului, oeea-ce îi dă tăriă 
în împlinirea problemelor. Problemele aceste 
sunt, de-a guverna în pace și de-a face din 
regatul seu un bastion al păcii în Peninsula- 
balcanică. Tocmai pentru acâsta îl umplu de 
bucuriă dove4ile de amioițiă ale vecinilor 
săi, dove4l arătate și prin aceea, că Ro
mânia și Bulgaria au fost representate prin 
misiuni deosebite, cari l’au însoțit în călă
toria. Regele Alexandru este convins, că 
poporul sârbesc, oare pune cea mai mare 
greutate pe raporturile aoestea, salută în 
cel mai călduros mod acâsta dovadă a 
amiciției regelui României și principelui 
Bulgariei.

Problema flotei germane. Alaltă- 
erl a fost deschis în Lubeck canalul Elba- 
Trave. La sărbarea inaugurării a participat 
și împăratul Wilhelm. împăratule ținut un 
discurs, în care a arătat, care este problema 
flotei germane. ț)ise, oă-1 înalță și însufle- 
țesoe sentimentul plin de buouriă, oă Ger
mania are acum prospecte la o flotă pu- 
ternioă de răsboiîi. Trebue — 4i8e împăra
tul — ca Germania să pâtă apăra, în părțile 
oele mai depărtate ale lumei, stindardul co- 
merciului său prin hmurile sale. Apoi încheia 
disoursul astfel: „Fiă ca să ne succâdă, 
prin construirea flotei, a susțină pacea, âr 
prin construirea de oanale a câștiga aid 
acasă o ușurare a ciroulațiunei, de care 
avem lipsă. Niol-odată nu va lipsi binecu
vântarea peste căile nâstre pe apă“. — După 
sărbările de îuaugurare, împăratul a plecat 
la Helgolanda.

Evenimentele în China.
Cea mai importantă soire din China 

este, că o armată internațională de 17,000, 
a plecat spre Peking sub oonducerea ami
ralului engles Seymour. Lumea așteptă cu 
încordare soirile despre înaintarea aoestei 
armate, fiind-oă porțile Pekingului sunt în
chise, o mare armată chinesă ține ocupat 
orașul, ale cărui porțl sunt apărate eu tu
nuri moderne.

„Daily Express* din Londra, care pu- 
blioă soirea aoâsta, adauge, că generalul 
chines Tung a declarat, oă alte trupe 
străine nu vor întră în oraș. Ambasadorii 
străini au adresat olungli-jamen-ului un ul
timatum, în care pretind deschiderea por

ților orașului, dâr n’au primit nici un răs
puns. Mai sensațional e ceea-ce se 4i°e îa 
telegrama numitei foi, că 7000 de soldați 
ruși ar fi debaroat deja pentru Peking, și 
ar fi pe partea împărătesei văduve.

Situațiunea se complică pe 41 06 
merge. O telegramă din Roma 4i°e> c& 
Papa ar umbla eu gândul să înduplece pe 
împăratul Franoiso Iosif să se pună în 
fruntea domnitorilor europeni și să ia ini
țiativa unei acțiuni energice în contra gu
vernului ohines.

Etă soirile mai nouă:
Pustiirile Boxerilor.

Londra, 16 Iunie. Foilor de săra 
li-se anunță din Tiencin, că în Peking a 
fost incendiată biserica catedrală catolică. Din 
Shanghai se vestesoe, oă un tren, care 
ducea provisiunl trupelor salvatore, a tre
buit să se reîntârcă.

Berlin, 16 Iunie. Din Tiencin se 
anunță, oă coloniile streinilor sunt apărate. 
In partea orașului, unde looueso Chinesii, 
s’au arătat trupe de Boxeri, cari au pre
făcut în cenușă, trei biserici și bagă terore 
în indigeni. Intre Tiencin și Langfang, 
Boxerii au stricat două poduri. Trupele 
străme nu pot înainta, fiind-că lângă Lang
fang linia ferată e nimioită. — Agenția 
„Wolf“ primesce via Londra altă scire din 
Tiencin, în care se spune, oă la 13 1. o.
Boxerii au intrat în Peking, au ruinat sta
țiunile misionarilor străini și au îndreptat un 
atac contra legațiunilor, care însă a fost res
pins ou ajutorul unui tun Maxim.

Londra, 16 Iunie. Din Shanghai se 
anunță foilor de săra, că după rapârte 
sosite acolo, în Tienoin incendiările și tur- 
burările sunt la ordinea Perioulul a fost 
mare mai ales în partea răsăritână a ora
șului. Trei biseriol anglicane și americane 
au fost pustiite. Comunicația telegrafului a 
înoetat.

Uciderea representantuluî german.

Din Hongkong se anunță agenției 
„Lafan“ : O scire din Tiencin vestesce, că 
Boxerii au dărîmat tote edificiile legațiunilor 
din Peking și le-au ars. Ei au ucis pe repre- 
sentantul Germaniei.

Soirea acâsta a produs mare sensațiă 
la Londra și la Berlin. Se aștâptă confir
marea ei, deși în tote părțile se recunâsce, 
că situația în Peking e estra-ordinar de 
gravă.

Acțiunea puterilor.

După cum i-se anunță din Londra lui 
„Pol. Corr.“ din Viena, guvernul japonez a 
încunosciințat puterile, oă a trimis 1000 de 
soldați la Tiencin, ou soop de a apăra pe 
supușii săi.

După informațiunea lui „Independance 
Beige11, Rusia nu va trimite la China trupe 
mai mari, decât în cas, dâoă puterile inte
resate îi vor da împuternicire formală.

Pănă aoum nu s’a luat nici o deci- 
siune definitivă între puteri, cum se pro
cedeze și care să le fiă linia de oonduită 
în tot decursul acțiunei de sugrumare a 
răscolei. Puterile se mulțumesc de-ocamdată 
a trimite corăbii ou soldați.

Forțele Chinei.

Alianța Boxerilor are, precum seim, 
forte mulțl membri. După un raport al 
foiei „Lokalanzeiger* din Berlin numărul 
alianței Boxerilor este de 14 milione, în 
frunte ou cei mai vestiți mandarini. Acâstă 
massă oolosală de omeni e înarmată și cu 
pusei moderne. Guvernul chines a cumpă
rat anul trecut în Germania 25,000 pusei 
și 2 milione patrone, cari tote sunt a4l în 
posesiunea reBculaților.

Contingentul armatei regulate ohi- 
nese este în timp de răsboiîi de 1,600,000 
omeni. Dintre aceștia cam 15,000 sunt 
echipați europenesoe.

jDespărțementul I al Asociațiunei 
șl-a ținut adunarea generală în Hărman erl, 
Duminecă. Timpul era forte posomorit și 
ploios din care causă mai ales din Brașov mulțl 
au renunțat de-a participa la adunare. Cu 

tâte aoestea au fost și din Brașov mai muți 
fruntași, de asemenea au fost bine repre
sentate și alte comune din despărțământ, 
ca Prejmerul, Feldibra, Derste, Bod, St.- 
Petru eto. La gara din Hărman comitetul 
și ospeții fură întâmpinați ou un frumos 
banderiu de călăreți în frunte cu primul 
epitrop, care saluta oomitetul de bună ve
nire în numele poporului. Apoi într’un șir 
de trăsuri și ou banderiul în frunte, âspeții 
fură conduși prin 2 porțl triumfale cu fru- 
mose insoripțiunl direct la biserică, unde au 
asistat la serviciul divin solemn, oficiin- 
du-se și un parastas pentru deoedații pre- 
sidențl ai Asociațiunei și pentru membrii 
despărțământului nostru răposați în cursul 
anului. La 1 âră s’a deschis adunarea în 
sala cea mare a otelului oomunal prin pre
ședintele A. Bârseanu. Secretarul Nio. Bog
dan a oetit raportul comitetului, vice-pre- 
ședintele Gr. Maior a raportat despre sta
rea și folosirea bibliotecelor, cassarul C. 
Aisăr despre starea oassei. Tote raporturile 
au satisfăout pe deplin publicul și au fost 
salutate cu vii urări. S’au ținut interesante 
disertațiuni din partea d-lor loan Lăpădat 
cu tema „Bunăstarea poporului nostru11, 
pe care la propunerea președintelui și ce
rerea publicului a comentat’o și cu un dis
curs, pe care-1 pnblioăm mai jos. Altă di
sertația interesantă a ținut’o d-l paroch din 
Hărman Al. Dogariu privitâre la mono
grafia comunei sale. In fine d-l Nio. Petra- 
Fetreseu, director de bancă în Brașov, 
printr’un discurs bine simțit, mulțumi co
mitetului pentru zelul, prin care a ridicat 
aoest despărțământ la starea înfloritore de 
a4l. A urmat masă comună, âr sâra repre- 
sentațiă teatrală-musioală. Amănunte în nu
mărul de Duminecă.

Esamenele de maturitate la gim- 
nasiul din Năsăud, după cum ni-se scrie, 
s’au făcut în 11—14 Iunie n. c. sub presi- 
diul profesorului universitar Dr. Moldovan 
Gergely. S’au supus la esamen 40 de tineri. 
Dintre aceștia au eșit: 2 cu eminență, 23 
maturi, 11 vice maturi, âr 4 au fost avisațl 
la repețirea esamenului din câte un Btudiu 
după treî luni.

Amânarea dietei. A41, 18 Iunie n., 
dieta ungară va fi amânată pănă la finele lui 
Septemvrie a. o.

Grindină. Asupra hotarului comunei 
românesol Săliște de lângă Oradea-mare 
s’a descărnat Vineri o mare tempeBtate cu 
grindină, care a nimioit tote sămănăturile 
și fruotele. Bietului popor nu i-a rămas ni
mic. — Și în părțile Odorheiului săcuesc a 
bântuit săptămâna treoută o mare tempes- 
tate cu grindină, care a prioinuit pagube 
mari în hotarăle comunelor Retfalva, Ru- 
gonfalva, Kis și Nagy-Galambfa. Aprope 
nimic nu era asigurat.

Nou tată de vecini. Erl s’a făcut 
alegerea noului tată de veoinl în veginia 
a patra din Scheiu (Pe Tocile). In loouf 
răposatului Ioan Stinghe, a fost ales cu 
unanimitate d-l Dumitru Lupan, unul dintre 
fruntașii noștri cei mai meritați din ScheiQ 
și dintre cei mai apțl pentru aoest post de 
încredere.

Comisiunea de incompatibilitate 
a dietei a adus alaltăeii deoisiune defini
tivă în afacerea Ugron. Ea a declarat una
nim, că față de Ugron nu esietă cas de 
incompatibilitate. Contra acestei decisiunl 
un singur membru al oomisiunei eotvoșistul 
Ratkay a înaintat vot separat.' Decisiunea 
oomisiunei s’a oomunicat dietei în ședința 
de a4l.

Cehii si ortodoxismul. In Viena lo- 
oueso forte mulțl Cehi. Pote sub influența 
evenimentelor din urmă întâmplate în Aus
tria, s’* pornit între ei o seriosă mișoare 
de trecere dela catolioism la ortodoxism. 
Pănă acum 500 din ei s’au declarat gata 
a trece în sînul biserioei ortodoxe. Cehii 
vienesl sunt fârte bine organisațl și în sin
guraticele arondismente ale Vienei îșl în- 
ființâză „dom“-url și reuniuni naționale 
cehice.

Representarea unei piese româ
nesc! în Budapesta. Cetim în foila ma
ghiare, că elevii șcâlei teatrale a lui Soly-
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•mossy E. au jucat erî la teatrul poporal 
din Budapesta piesa „Lecția11, al cărei au
tor este cunoscutul poet român d-1 Radu 
Rosetti. Piesa în trei acte a fost tradusă 
in unguresoe de Alexics G. și e prima bu- 
oată teatrală română, ce se jooă pe scena 
unui teatru maghiar. Din incidentul acesta, 
spun numitele foi, au călătorit la Budapesta 
trei din capitala română, ca să fiă
de față la representațiă. AoeștI cjiariștl 
(P. I. Stourdza, H. Streitman și H. Stein
berg), au visitat alaltăerl societatea „Othon“ 
și „Reuniunea Ziariștilor din Budapesta“, ;și 
erî s’a dat în ondrea lor un prânc] la otelul 
„Panonia“. — Curios, că foile maghiare 
făureso oapital politic din incidentul acesta 
și Zi°> oâ soirea despre representarea nu
mitei piese în Budapesta „e privită cu 
simpatiă în cercurile acelea din România, 
cari au simpatii pentru Ungaria“ — dovadă 
visita amintiților „Ziariști românlu.

Cununia mirilor Valeriu Rus și Lu- 
oreția Pantea, anunțată pe 24 Iunie n. c. 
în Biciul de Câmpiă, după cum ni-se scrie, 
s’a amânat din causă neprevăZută pe 15 
Iulie n. c. 4 âre p. m.

Manevre mari în Rusia. Marile ma
nevre imperiale se vor ține în luna Au
gust a. o. între Kursk și Orei. Marele Duce 
Mihail NicolaievicI este numit arbitru prin
cipal. Vor lua parte la aceste manevre 154 
bataliâne, 77 escadrone și 348 tunuri, care 
se vor grupa în 2 armate: armata de 
Moscva (75 bataliâne, 37 esoadrâne și 168 
tunuri) comandată de Marele Duce Serge 
Alexandrovici, și armata de sud (79 bata
liâne, 41 escadrâne și 180 tunuri) coman
dată de ministrul de răsboiîî generalul Ku
ropatkin. Cavaleria ambeloi’ armate va fi 
iraoționată în cavaleria de armată și în oa- 
valeria divisionară. Cavaleria de armată va 
avă în fiă-care armată efectivul unei divi- 
sinnl. Cavaleria divisionară la fiă-care din 
cele două corpuri de armată ale armatei 
de Mosova va cuprinde un regiment de 6 
escadrone, în timp oe aceea a fiă-cărui 
corp de armată dela armata de sud va cu
prinde o brigadă de cazaol cu 8 sotnii. 
ddeia generală a manevrelor este cea ur- 
mătore: „0 armată principală, venind dela 
vest, trece Dniperul la Orsoha și la Răts- 
hitza și înaintâză spre Mosova“.

0 mesură echitabilă a luat Zilele 
aceste regele Saxoniei. Precum se soie casa 
regală saxonă e de religiunea oatolică, pe 
■când imensa majoritate a poporațiunei este 
protestantă. Ea se compune din 3,620,000 
protestanți față ou 140,000 oatoliol, 15,000 
creștini de alte confesiuni și 10,000 israelițl. 
Ț)iarele au protestat mai de multe-orl în 
■contra obligațiunei impuse soldaților neca- 
toliel de-a face serviciu de ordine în bise
rica curții. Regele a decis aoum, că în 
viitor numai soldați catolici să fiă obligați 
■la acest servicii!. Prestigiul cultului nu va 
pierde nimio în urma acestei măsuri, din 
contră.

Minunile telegrafiei. S’a scris de 
repețite-orl, că doi ingineri din Budapesta, 
Pollak și Virag, au inventat așa numita tele
grafia accelerată, cu care s’a făcut probă în 
diferite rânduri. In Septemvre anul trecut 
s’a făcut prima probă între Budapesta și 
Berlin în presența delegaților Germaniei, 
Franciei și Amerioei. Proba a reușit, fiind
că aparatul a funcționat escelent. Prin sem
nele a&eced-arului Morse, în timp de 10 se
cunde s’au telegrafat 220 ouvinte, adecă 
pe minut se pot telegrafia 1320, într’o oră 
80,000 cuvinte, er pe Z* 1,900,000 cuvinte. 
Inventatorii au umblat și prin America, 
unde au făcut esperimente. Acum se afirmă, 
că inventatorii au introdus o reformă forte 
însemnată la aparatul lor. Anume: au eli
minat abecedar-n\ Morse și l’au înlocuit ou 
sorierea latină cursivă, operată printr’un 
aparat, care copiază cuvintele, ca și când 
ar fi scrise de mână omenâscă.

Sciri mărunte din România. — 
Ultimele soiri din Sigmaringen spun, oă 
starea A. S. R. principesei Iosefina, mama 
Regelui Carol, s’a agravat.

— Ministerul român de instrucțiune a 
luat disposițiă să trimită în cursul lunei 

Iulie 32 de institutori în Transilvania, ca 
să studieze stupăritul și pomăritul.

— Vineri dimin. a sosit din Bucu- 
re8cl la Iași deputatul Schneider, întovă
rășit de șeful servioiului veterinar, d-1 Dr. 
Jocu ; la gară a fost întîmpinat de prima
rul A. Bădărău și de ajutorii săi. După vi- 
BÎtarea abatorului la âra 10 a. m. d-nul 
Schneider părăsi lașul; în gură a espedat 
mai multe cărți poștale cu vederi din Iași 
d-rului Lueger și altor prietini antisemițl 
din Viena.

— La ministerul domeniilor au îutrat 
30.787 cereri pentru 4.316 loturi (formate 
din 29 moșii), ce sunt a se vinde în cursul 
anului viitor financiar și pentru cari sunt 
deja gata lucrările de vendare.

D-1 B. Delavranoea, primarul Bucu- 
rescilor a primit patronagiul jubileului de 
500 ani dela nascerea inventatorului impri
meriei „Gutenberg“ ; iubileu, ce va fi aran- 
giat în 23 și 24 Iunie st. n. de societatea 
„Gutenberg“ în Buouresol.

— Soulptorul Bălăoesou a primit din 
Veneția însciințare, oă aripele vulturului 
monumentului comemorativ din Tulcea de
teriorate din causa unui cutremur, s’au tur
nat din nou, reușind perfect. D sa va pleoa 
la Veneția și Milano, de unde va trimite 
și monumentul lui Mircca cel Bătrîn îm
preună cu Vulturul turnat din nou.

— Vineri după amiaZl au-fost ares
tați în Buouresol 23 Evrei, găsiți vagabon
dând pe strade fără nici un căpătâi. Toți 
acești evrei vor fi fotografațl în grup și 
apoi espulsați.

însoțirile de credit sistem 
Raiffeisen.

(Discurs rostit de d-1 Ioan I. Lăpidatu la 
adunarea generală a despărțământului I (Brașov) 
al asoc. pentru liter, rom. și cultura popor, rom., 
țiuută în Herman la 4 (17) Iunie 1900).

Domnilor!
In disertațiunea, ce am avut onâre a 

Vă ceti, mi-am espus părerile mele asupra 
modului și mijlocelor, prin oarl B’ar pută 
face îmbunătățirea stărei materiale și cul
turale a poporului nostru.

Cred însă, oă ou toții suntem de acord 
a recunosce, că tâte aceste vor rămână 
numai litere morte și vorbe deșerte, dăcă 
nu ne vom înoerca oa cestiunile, pe cari 
cu toții le eoootim de bune și folositâre, 
să căutăm a-le transpune în fapte. Să cer
căm deci, ca deja de astăZl să înoepem cu 
faptele.

Domnilor! Intre mijlooele cele mai 
eficaoe pentru progresul nostru economic, 
am amintit în prima liniă tot felul de reu
niuni și cu deosebire am insistat mai mult, 
am reoomandat mai dinadins „însoțirile de 
credit, sistem Raiffeisenu, ca ud ele pe oarl 
timpul modern le-a deoretat de cele mai 
esoelente pentru înaintarea materială și 
morală a popârelor. Despre aceste însoțiri 
Vă voifl vorbi acum, pentru-oa fie-oare din
tre D-vostre să-și potă face o idee dară 
despre folosul și însemnătatea lor din tote 
punctele de vedere. Si dâoă DumneZeu va 
va fi cu noi, va voi să binecuvânteze munca 
și sărbarea nâstră de astăZl, spre mul
țumirea nostră a tuturora, vom pută 
pune temeliă, basă, unei astfel de însoțiri 
de credit în acâstă comună.

Abia sunt trecuțî cinoI-ZeoI de ani, 
Domnilor, de oând o parte însemnată a 
poporului german din Prusia ajunsese în 
mare strîmtore. Poporațiunea se îndoise și 
întreise ca mai înainte, 6r pământul prin 
multă luorare, era stors de puteri. Au fost 
de-ajuns câțl-va r-nl de seoet.ă și lipsă și 
poporul era gata de sapă de lemn.

DumneZeu însă n’a lăsat să se nefe- 
rioâsoă neamul muncitor și oredincios al 
Germanilor. A dăruit cu inimă caldă pen
tru interesele și nevoirile poporului său și 
ou minte ageră pentru iscodiri luminate și 
folositore pe un bărbat, al cărui nume e 
F. W. Raiffeisen. Bărbatul aoesta a înțeles 
de timpuriu, că unde-i unul nu-i putere, 
oă ceea-oe nu pâte' face unul singur, vor 
pută face toți împreună, oă lupta comună 
e de preferit celei răslețit?, și astfel, în 
acele vremuri de grea încercare, a isbutit 
a reuni într’o însoțire oomună pe toți oon- 
sătenii săi, într’o astfel de insoțire, în care 
unii aveau să se ajute pe alții, în care 

principiul era .’ toți pentru unul și unul pen
tru toți.

Acâstă însoțire luptă ou sucoes : alungă 
sărăcia și lipea și aduoe belșug și abon- 
danță. Poporul s’a recules ca prin minune. 
Pilda cea bună a început să fiă urmată și 
de alte comune și în sourtă vreme impe
riul german era presărat cu astfel de în
soțiri de credit.

De aci treourăîn Francia, Italia, Ru
sia, ou. un cuvânt în tote țările Europei. 
In țâra nostră au fost primite cu căldură, 
au fost îmbrățișate cu§ entusiaem, ou deo
sebire de oonloouitorii noștri sași, oarl au 
înființat un număr mare de însoțiri de 
aceste. Intre Români încă au găsit teren 
destul de fertil. In oâte-va sate românesol 
din jurul Sibiiului, preoum și în unele 
părți ale Bănatului, avem înso’țirl de credit.

Și pretutindenea, pe unde s’au înfiin
țat astfel de însoțiri, oomunele au progre
sat văZend cu oohii, ăr membrii au înain
tat și și-au îmbunătățit starea într’un mod 
forte îmbucurător și mulțămitor.

Da, pentru-că — notați-vă bine — 
scopul acestor însoțiri este: îmbunătățirea 
și mărirea materială și morală a membrilor 
lor. Pe lângă aoest scop atât de salutar 
și nobil mai adaugețl mijlâcele potrivite 
și mai pe sus de tâte morale, prin oarl 
îșl ajunge acest scop și în fine întogmirea 
lor — fără vre-un aparat deosebit — pe 
cât de simplă și ușoră, pe atât de temeinioă 
și trainică, și veți înțelege de ce ele s’au 
putut lăți atât de iute și de ce au avut 
resultate atât de mari și frumâse.

Terenul oel mai potrivit de aotivitate 
al aoestor însoțiri sunt satele ou popo- 
rațiune agrioolă. Cu cât terenul de aotivi
tate e mai mic, bună-âră comuna d-vâstră, 
ou atât e mai bine, pe de-o-parte pentru- 
oă administrația e mai ușâră, pe de altă 
parte, pentru-că se pot cunosoe mai bine re
lațiile de avere, capacitatea de plată, pur
tarea morală, destoinicia locuitorilor, cari, 
dâcă sunt majorenl și portă ecnomiă de 
sine stătătâre, pot fi membrii ai însoțirei.

Hotărit fiind locul și membrii și de
finit fiind și soopul, însoțirei nu-i mai ră
mâne alta, deoât să-și îndeplinâsoă acest 
scop. Am Zis, oă soopul este îmbunătățirea 
și întărirea materială și morală a membri
lor. Insă pentru-oa să se potă îmbunătăți 
și întări starea materială și morală a unui 
agricultor, trebue lucrat în multe direcțiuni. 
Se înțelege, că însoțirea nu pâte luora di
rect, oi numai indirect prin sfaturi și mijloce 
potrivite scopului, ce urmăresce.

Și mijlâcele, prin cari însoțirea îșl 
ajunge scopul, sunt banii.

Deol un alt lucru de mare însemnă
tate la o însoțire de felul acesta este pro
curarea banilor de lipsă. Banii se pot pro- 
oura în trei moduri: din împrumut, din 
părțile fundamentale, depuse de membrii, 
și din depuneri spre fruotifioare fie dela 
membrii, fie dela streini.

Când membrii se hotăreso între sine 
să fundeze însoțirea, iau asupra lor ga- 
ranță solidară, adeoă, pentru tote opera
țiunile însoțirei garanteză cu tâtă ave
rea lor.

Lucrul aoesta să nu care oum-va să 
vă faoă a orede, că ar fi dăunător pentru 
interesele d-vostre. Din oontră, chiar fap
tul acesta, oă membrii sunt solidar obli
gați, îșl are o deosebită însemnătate, căol 
sunt în stare — pentru o garanțiă atât 
de mare și de solidă — să oapete bani 
împrumut mai ușor și mai eftin, decât oum 
ar oăpăta membrii singuratici. Căpătând 
bani mai ieftini, adecă cu dobândă mai 
mică, îi pote da și ea mai eftin la membrii.

<Va urma.)

IDsiilâmită. *
Olpret, 16 Iunie n. 19C0.

Cu ocasiunea trecerei la cele 
eterne a neuitatului și preaiubitu
lui nostru tată, rudenii, amici și cu- 
noscuți ni-au adresat cuvinte mân- 
găetore esprimându-și condolențele. 
Fiind numărul acestor omeni buni 
ai noștri prea mare, decât se putem 
mulțumi fiesce-căruia îndeosebi, ve
nim se le esprimăm tuturor d-lor pe 

calea acâsta cea mai adencă mulță- 
mită pentru compasiunea manifes
tată față de noi, asigurându-i, că ne 
vom nisui a susțină cu vredniciă 
ideile și principiile, pe cari bunul 
nostru părinte le-a profesat în tot 
decursul vieței sale vremelnice.

Dr. Alexandru Vajda, 
Dr. loan Vajda.

@9 0 âî IU S 3$
Vîrsta paserilor. Paserile, oa și 

animalele, trăesc mulțl ani fie-care în ra
port ou forma și mărimea lor. Așa mierla, 
care cu cântecul ei înveselesce pe orl-ce 
muritor, și mai ales pe țăran, trăesce scur
tul timp de 12 ani, în care timp îșl lasă 
vre-o oincl urmași cari să-i oontiuue îna
inte familia. Canarul, galbena pasăre din 
insula Canare, care decă e supusă la frig, 
more, trăesce mai mult decât mierla, tră
esce 24 do ani. Ciâra, pe care poporul o 
desprețuesce și care e considerată ca ves- 
titorea ernei, trăesce — ia cetiți bine — 
100 de ani.

Ce viață luDgă într’un oorp păcătos!...
Vulturul, mărețul sburător, regele pa

sărilor, cine ar crede, se asâmănă în nu
mărul anilor de viață ou umila ciâră, trăind 
și el o sută de ani.

Găina, cea mai folositore pasăre de 
casă, atinge și ea versta de 10 ani.

Sticletele, micul cântăreț, jucăria co
piilor, trăesce și el în coliviile păoătdse 15 
ani, dâcă pisica din casă nu i-a făcut ros
tul mai dinainte său în pădure bufnița.

Gâscă grasă și îngânfată ca și maha- 
lagiâicele boerite, trăesce respectabila viață 
de 50 ani.

Privighetârea, pasărea măâstră, cân- 
tărâța serei, care prin cântecul ei jalnic îșl 
jelesce puișorii ei răpiți de păsărele rele, 
trăesce numai 18 ani, singura care nu se 
lasă să fie prinsă deoât cu mare vicleșug.

Papagalul, acest palavragiu, intimul 
cocânelor, trădătorul secretelor, cari pri
vesc pe d-nul seu pe d-na, trăesce 60 de 
ani, — dâoă cânele din casă îi dă voe.

Potîrnichea, cea micuță, trăesoe 15 
ani, însă de multe ori trăesoe... în hurtele 
bogaților. Păunul, oare se umflă în penele 
lui cele frumose, care e podobă pentru 
ourțile boerescl, trăesce 85 ani.

Porumbelul, nevinovatul porumbel, care 
duce sorisorile de amor între doi iubiți, 
trăesce ou porumbița sa o viață fericită de 
20 de ani.

In sfîrșit lebăda, pasărea oare îșl pe
trece tâtă viața pe apă, pasărea, care e 
cântată mai mult de oătră toți poeții, tră
esoe o viață asemenea vulturului sâu dâ
rei, 100 de ani.

‘ 300 taleri pentru o sărutare. La 
tribunalul din Lyk (Prusia ostieă), s’a înain
tat Zii0!0 aceste o aousă de un obieot in
teresant. Gausa procesului este următârea: 
Cam cu patru ani mai înainte în oâroiuma 
unei comune aprâpe de Lyk îșl petreceau 
mai mulțl săteni. Intr’aceea întră în oâr- 
ciumă o fată de 16 ani, un chip de frum- 
suță, și ohemă pe tatăl său aoasă. Unul 
dintre săteni, ridioându-se dela.masă se 
apropiă de frumosa satului, oerendu-i o să
rutare. Copila însă nu voi să soie nimic. 
Atunol săteanul, care de alt-oum era bo
gat, Z’86 copilei: „Măriâră, dăml tu acum 
o sărutare și eu îți voii! plăti la etatea ta 
de 20 ani 500 taleri!“ Toți ceilalți meseni 
îndemnară pe frumâsa copilă să se învo- 
âsoă; chiar și tatăl ei o îndemnă să pri- 
mâsoă neobicinuitul contraot și copila, în 
fine se învoi. In fața tuturora, fiind mar
tori, frumosa satului dădu bogatului o să
rutare sdravănă, în speranța, oă timpul 
hotărît va sosi, când îșl va lua prețul ei. 
Acum de curând, când copila împlini 20 
de ani pretinse dela proprietar să-i plătâsoă 
suma oe-i datorise. El însă nu voi să se 
țină de cuvântul dat înaintea martorilor 
acum patru ani. Copila însă, l’a dat în ju
decată pentru suma ce i-o denâgă și la 
carea avea drept.

Literatură.
Dietetica poporală, cunoscuta și 

mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scăZut dela 1.60 bani la 1 coronă plus 
porto. De venZare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidnei- în 
Brașov.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din BSrașov, 

se pot procura următârele cărți:
Scrses’i economice.

Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superidră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
cdce de CarpațI. AdI însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu" în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îi cere. .^Zootechnia11 este partea a treia din 
„Manual de agricultură'1 al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologia seu „Agricultura generală", 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 

• bani) — și partea II, „Fitotechnia" seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economioe despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tractdză despre legumărit, gu- 
noiă, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. și costă 80 cr. (Ou posta 
90 cr).

Cele mai de lipsă cunoștințe despre Le
gea veterinară — o carte forte necesară 
pentru economii de vite. Editura Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiului. 
Conține 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comitatul Sibiiului. Prețul 40 cr. trimis 
francat.

Grădina de legume, de Ioan F. 
Negruțiu, profesor în Blașitl. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri dinpbme, de Griaotie Halip. 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pdme; carl pome sunt 
mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a avă 
gust bun etc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.)

*

Pentru comerciant funcționari și 
toți dmenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei" și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fi. (cu posta 2 fi. 10 cr).

Idei fundamentale în economia 
politică. D-l loan Socaciu, vechiU profe
sor la scdlele comerciale române din loc, 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoriă sociologică, care con
ține lucruri de interes sciențific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A ounosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Prețul e 65 cr.

„Curs complet de corespondența 
comercială**, de I. C, Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupdne etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. O. Panțu, prof, la școla comercială 
auperioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

Procent, Promit, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca se fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Proprietar: Dr. Aure! Mursșiemu.
Redactor responsabil: Gr.egoriu Maior.

Med. usniv.

Dl Romulus L Crăciun, 
specialist pentru morburile interne. 

Karlsbad, Alte Wiese „Strauss".
Oonsultațiunl din 1 Maiti — 15 Octomvre.

Cursul Sa llîMrsa din Vâena
Din 16 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4% • • 
Renta de corone ung. 4°/0.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4’/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I, emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale B&ncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondoi-I.............................
Mărci imperiale........................
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene..............................

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

0XXXXXXXXXXXXXXXX
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X 
X
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. 116.85
91.35

120.50
99.35

116.80
91.75
92.50 

l?8.50
138.50

. 97.85 
. 97.05

116.15
134.50

17.46
726.—
707.75

19.29
118.57%

242.15 
. 96.35 
. 97.30 
. 90.75

Cursul pieței Srașov
Din 18 Iunie 1900.

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

19.08 Vând. 19.06
18.80 Vând. 18.90
19.24 Vând. 19.30
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
, 58.50 Vând. —.—

•:

8A
X
I

X
X
M
M
M
X
X
g

P©
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-E ngaria: 

trei luni. 
șese luni. ’ . ,
un an . . .

Pentru Eomânia și străinătate:
trei luni..................................... < . .
șese luni................................................
un an......................................................

ii
6

12

ti.
fi.
ti.

X
X

Aboaam.ente h sumerete ei fak
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni . .

Pemtru Bomănia și străinătate: 
... 8 
... 4 

. g 
o r și mai

Pe
Pe
Pe

J

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Emitea.
2
1

ft, -
fî. -

50 cr.

Pe an . .
Pe șese Iun: 
Pe trei luni

Abonamentele 
mandate postaie.

Domnii cari se vor abona 
srcie adresa lămurit și a arăta și

se fac mai uș

franci.
franci.
franci
repede prin

a
din nou, să binevoiescă 
posta ultimă.

Âdmimstrațmnea „Gazetei Transilvaniei44.

X
â
X

Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Tergul de rîmători din Steinbrnch.
Starea rîmătorilor a fost la 11 

Iunie n. de 42,851 capete, la 12 Iunie n. au 
întrat 737 capete și au eșit 199 capete, ră
mânând la 13 Iunie n. un număr de 43,389 
capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
grea dela 92 —94 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 96 — 98 fii. de mijloc 
dela 96 — 98 fii. ușoră dela 96 — 98 
fii. — Serbescă: grea 96—98 fii., de 
mijloc 94—96 fii. ușoră: 92—94 fii. 
kilogram.

Se caută, un Silvicultor, 
posedând cunoscințe speciale, diplo
ma unei școle de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A se adresa în Bucurescî, Calea- 
Victcriei Nr. 167, la Exelența Sa 

1—10,988. G. Gr. Cantacuzeno.

â N UN CIU
(mserjiiam și reclame)

suini a se adresa subscris®* 
^«vsimstra.'tiiuwif. isa casui pus- 
Mi©«ârăi unui arusasracâu mai mdi 
«ie odată s® face scâdefiraenft; 
ca?e cresce saa cât pmfa3âc«as»sa 
sss face mai de

Aâministr. „Gazetei Trans/

Patra SESOHUL & Primăvară fi Vară
1©OO

STOFE weHtebEle gfe Brun
I fl. 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună

" .. _s oa Jnai

lin îi 
mai fină 
forte fină

Un coupon de metri 3.10 lun
gime pentru un costum corn- 
piei roc, pantaloni și giîetcâ 

costă uumaă

fl. 6.— și 6.90
fl. 7.75
fl. 8 65
fl. 10 —

925.26—40

fi»

o
E; p

Un coupon pentru costum <le salon ffi. a®.— cum și stofe de purdiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricai re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
— rsa iiiostre gratis și franco. 'V’a Liferajie conform mostri se garanteză. sss —

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.
'vi

Plecarea si sesirea Irmrilar ie slat rot ung. îi Brașov
ValaMl dana fl Mairt st. m. 1990.

EI
A

Plecarea trenurilor din Brașov
Delii Brașov la Budapesta :

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

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persons la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul aocel. la ora 2 19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5T4 m. dim. (dela Arad).

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

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

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

(are legătură cu linia Tușnad-Cluc-Szereda).

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

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

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

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

dosirea trenurilor în Brașov:.
Dela Budapesta Ia Brașov:

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

III. Tr. accel. peste (Jlușiii la 6. 2'9 m. p, m>.
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. săra.

Dela BucurescI Ia Brașov:
I Trenul mixt, la 6ra 6.58 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).
II. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. in..

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10-14 m. săra.
V. Tren de pers, la dra 2.10 min. p. m. 

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

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

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

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

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

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartoloineiu)..
I. Trenul mixt la ora 7’2 miu. dim.

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

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

III. Trenul de pers, la dra 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10-04 min. sdra.

(din Palanca dela Iul. 1 — 15 Sept în t6ts- 
sărbătorile).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


