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Ungurii trebue s’aștepte.
Camera ungară și-a sistat ședin

țele și s’a amânat până la 8 Oc- 
tomvre. Vacanțele de vară ale die
tei vor dura mai lung ca de altă
dată. Ori cât de nerăbdători din fire 
ar fi patrioții „naționali unitari*, 
cari compun bresla legislatorică un- 
gurâscă, trebue de astă-dată se se 
dedea a aștepta în liniște viitorea 
desvoltare a evenimentelor pe tere
nul politicei interne dualiste, căci, 
cum vedem, representanții poligloțiai 
imperiului vecin al Austriei nu se 
grăbesc cu deslegarea gravelor Ges
tiuni la ordinea cțilei și mai ales 
pentru împăcarea germano-cehă îșl 
lasă forte mult răgaz.

Ungurii, cari odinioră, când se 
trata de câte-o afacere de litigiu cu 
Austriacă, le aruncau acestora cu 
atâta îngâmfare mănușa, lansând 
prin foile lor pe stereotipul aut-aut 
și amenințând chiar cu uniunea per
sonală, astăcji au devenit de-odată 
calmi și precauți.

Tocmai atunci, când situația 
li-ar face posibil se-și realiseze ame
nințările de altă-dată, ei tac și sunt 
gata a aștepta în liniște trei luni și 
jumătate ca se vadă, ce vor mai face 
cei din Austria, și amână astfel cât 
se pote mai mult ședințele de tămnă 
ale dietei în speranță, că doră doră 
li-se va face milă pănă atunci Cehi
lor și Germanilor de pactul econo
mic, ce are se-1 încheie cu Austria, 
și de instituțiile dualiste.

Omul lăudăros și trufaș și când 
vede, că nu mai are încătrău, nu-și 
pote renega cu totul firea. Așa se 
laudă acum „cavalerii făr’ de frică11 
din falanga oposiției credincidsă lui 
Szell cu aceea, că camera s’a amâ- 
natea însă-șl și n’a fost amânată prin- 
tr’un rescript regesc.

Deosebirea este, că atunci, când 
camera însă-șl se amână, regulamen
tul ei permite, ca se fiă conchemată 
și în timpul vacanțelor, decă vor cere-o 
două c|eci de deputațl, ăr când se 
amână prin rescript regesc, tot nu
mai prin rescript se păte convoca 
din nou.

Așa a fost în 1898. Atunci JBanffy 
a pus la cale în timpul verei fai- 
mosa clausulă dela Ischl, ce i-a cau- 
sat atâtea neplăceri, pănă ce în cele 
din urmă a fost răsturnat de rivalul 
său Szell, căruia pănă ac|I îi portă 
Sâmbetele.

Așa cevașî, ca la Ischl, îșl c}ic 
voinicoșii combatanți din oposiția 
lui Szell, nuni-semai pote întâmpla 
de astădată, fiind-că ne stă în voiă 
se facem a se conchiema camera 
ori și când. Ce cuminte și prevăză
tor pdte fi actualul ministru-preșe- 
dinte! El de aceea a propus came
rei să se amâne pe timp așa de în
delungat, fiind că în a doua jumătate 
a lunei lui Septemvre e vorba, că 
se va întruni ârăși parlamentul aus
triac. Guvernul unguresc vrâ să vadă 
deci mai întâiu, dâcă Cehii vor mai 
avă poftă și la tomnă să facă musică 
obstrucționistă, ori nu, căci de aici 
atârnă apoi atitudinea, ce va trebui 

să-o ia în cestiunea pactului economic 
Ungaria.

Cehii pot fi mândri și pot fi 
închipuiți pe puterea musicei lor, 
căci etă acum și Ungurii vrâu 
să audă mai întâii!, ce tonuri și acor
duri va mai da acâstă musică la 
tomnă, ca să scie cum trebue să-și 
îndrepte și ei jocul lor.

Au dăr și Ungurii o mângâiere, 
că de astă-dată pot să aștepte, căci 
nici nu li-a rămas alta de făcut în 
cestiunea raporturilor cu Austria. 
Ori cum ar întorce și ar suci ei for
mulele, ce pot isvorî din legea dela 
1867, mânile le sunt de-ocamdată 
legate, mai ales după-ce bărbații lor 
politici n’au fost capabili a guverna 
așa, ca statul să se consolideze înă
untru prin mulțumirea poporelor ne
maghiare. Vorba lui Mocsary: „Pănă 
ce Ungurii nu se vor (înțelege sinceri 
și pe basa deplinei dreptăți și echi
tăți cunaționatățile conlocuitore, nu 
vor pute aspira nici-odată cu succes 
la independența țării!

Din Austria.
Am semnalat erl, că ministrul ceh fără 

portofoliu, Dr. Rezelc, a avut Sâmbătă și Du
minecă convorbiri cu mai mulțl membri 
din comitetul esecutiv al Cehilor tineri, cu 
scop de a informa pe conducătorii Cehilor 
asupra intențiunilor guvernului.

O scire telegrafică din Viena spune, 
că convorbirile acestea ale ministrului ceh 
cu conducătorii Cehilor, n’au avut nici un 
resultat îmbucurător, din care eausă posi- 
țiunea lui Rezelt ar fi adâncsguduită și cer
curile politioe vienese se și aștăptă la re
tragerea lui. Dr. Rezeli a luat asupră-șl sar- 
oina de a muloomi pe Cehi, dăr aceștia au 
fost neînduplecați și n’au voit să audă de 
nici o concesiune.

*
Din Praga se telegrafâză, că oercurile 

de acolo, bine inițiate în raporturile poli
tice, văd viitorul în colori forte posomo
rite la oas, când guvernul Koerber nu va fi 
aplecat a renunța la planurile lui. Cehii 
sunt pregătiți la tote eventualitățile. Ei nu 
fac de loc un secret din aceea, că octroa- 
rea legii de limbă cu ajutorul §-lui 14, va 
crea stări, față ou cari turburarea din cai
lele lui Decemvrie 1897 s’ar pută numi o 
juoăriă.

O foiă radicală cehică spune, oă Dr. 
Rezelt ar fi împărtășit conducătorilor oehl, 
că ootroarea legii de limbă păte fi consi
derată de fapt împlinit. împărtășireaacăsta, 
se <j’ce> a iritat așa de mult pe Cehi, încât 
s’au decis la cea mai desperată resistență. 
După oum se vestesce în urmă, soirea făiei 
oehioe ar fi lipsită de temeiii și Dr. Rezek 
n’a amenințat pe Cehi cu ootroarea legei de 
limbă. — Tot foia amintită crede a soi, oă gu
vernul a luat oele mai severe măsuri dea su
foca în germine ori-ce tendință cu caracter 
turburător.

*
Alaltăerl s’a constituit în Praga „con

siliul național boemo-moravo-silesian44 din 
representanții cehi în parlament, în dietele 
provinciale și în alte oorporațiunl.

Asupra situațiunei politice a raportat 
Dr. Herold, după ale oărul espunerl s’a 
primit o deoisiune, în oare proiectele de lege 
a limbilor sunt declarate de neacceptabile și 
protestăză viu contra ootroării lor.

Autonomia catolică. Erl s’a întru
nit în Budapesta subcomisiunea de 12 a 
congresului pentru autonomia catolică, cu 
scop de a studia memoriul episcopatului 
catolic privitor la autonomia, precum și 
resultatul consfătuirilor ou delegații minis- 
teriului de culte. Se crede, că subcomisiu
nea nu va lua o decisiune în merit, ci va 
alege o oomisiune ad hoc, oare să între în 
înțelegere cu delegații episoopilor și ai mi
nistrului de oulte privitor la proiectul de 
statut al autonomiei și la dorințele și pre- 
tensiunile esprimate în Congres. Tratările 
acestea vor dura pănă cătră tomnă, așa că 
convocarea din nou a Congresului se va 
pute face prin Ootomvrie său Noemvrie a. c.

Evenimentele în China.
Din Peking nu sosesc înoă soiri di

recte asupra situațiunei în oare se află 
creștinii și Europenii. Pekingul e isolat de 
lumea dinafară în urma întreruperii comu
nicațiilor. Din soirile, cari soseso prin în- 
cuujur, apare, oă periculul în care se află 
Europenii, e mare. Etă telegramele din 
17 Iunie:

Berlin, 17 Iunie. Agenției „Wolf“ 
i-se anunță din Taku: După raportul cu 
data de 13 1. o. dat de comandantul trupei 
germane, ce a debaroat, trupa a trebuit să 
petrâcă mai multe 4d0 la stațiunea Lang- 
fang, oa să reoonstruâscă linia ferată. In 
stabilimentul german tote sunt în regulă. 
Curierul legațiunei americane deolară, că 
în fața Pekingului sunt concentrate trupe Chi
nese, cu scop de a rețină armata internațională 
de salvare.

Shanghai, 17 Iunie. (Ag. „Reuter“.) 
După soirile din sursă străină, 10,000 de 
soldați chinesl, cari sunt postați la Peking, 
au părăsit stindardele și s’au alăturat la 
Boxeri. Se cjioe mai departe, că guvernul 
ohines a deolarat, că nu ia răspundere 
pentru o eventuală ciocnire cu trupele eu
ropene. Bănoile ohinese din Cinkving și-au 
închis erl biurourile de târna Boxerilor. 
Băncile de aici retrag sumele date anti
cipativ.

Berlin, 17 Iunie. Agenția „Wolfif14 
anunță din Chiju: Din 16 1. o. între Chifu 
și Tienoin telegraful nu mai comunică și 
cu Taku nu este decât comunicația de 
tren. Despre evenimentele din Tienoin se 
soie numai atât, că din Tienoin a plecat 
spre Peking o trupă internațională de 
aproximativ 2000 și că în Taku au sosit 
multe trupe japonese. Directorul biuroulu: 
internațional telegrafio din Berna împărtă- 
șesoe, că firul telegrafio ruseso din Asia 
orientală este întrerupt între Cita și Bla- 
govjicewsk.

Paris, 17 Iunie. Agenția „Bauas“ 
publică un comunicat de următorul cuprins; 
Consulul franoes din Tienoin anunță, că 
detașamentele europene trimise la Peking 
înainteză forte încet. Răsculații au aprins 
coloniile protestante din orașul chines. Pe 
teritoriul oedat Franciei liniștea e deplină. 
Din Tonking se trimit trupe ou artileria 
la Tienoin, și vor sosi aoolo în 25 1. o. 
La dorința ministeriul de esterne, ministru 
de marină Lanessan a dat ordin să se 
echipeze neamânat o divisiune de înoru- 
cișetore. S’a mai dat ordin oa o corabiă 
să fiă gata pentru a transporta trupe.

*
„Standard* din Londra publică o soire 

caracteristică, în care se dice, că încorda
rea relațiunilor dintre China și Rusia este 

numai o aparență, căci în realitate presti
giul Rusiei cresce fdrte mult în Peking și 
e forte probabil, ca guvernul chines să se 
unăscă cu Rusia împotriva străinilor.

Revolta din Bulgaria.
Cu data de 4 (17) Iunie „Universuri 

din BuourescI a primit următdrele soiri pri- 
vitbre la revolta din Bulgaria:

Cara-Omer, 4 Iunie. La 1 Iunie s’au 
ivit răsoole în Bulgaria din causa ridioărei 
dărilor asupra agriculturei dela 7 la 10 la 
sută. S’a născut o ciocnire la Buran-Kulah 
Sunt morțl căpitanul esoadronului Stoianoff, 
un sub-locotenent, Tabacoff și 75 de țărani 
sunt morțl său răuițl.

Mișcarea aoâsta e condusă sistematio 
de profesori, notari și primari . Căpitanul 
și sub-loootenentul, cari au fost uciși, au 
fost îngropațl erl Sâmbătă, la Pasargic. La 
JDuran-Kulalc se pregătesce pentru mâne o 
nouă oiocnire. Acolo se’găsesoe a<jl un regi
ment de infanteria și șâse escadrone de ca
valeria. Intre satul Sulimanlac și Pasargic 
sunt așeejate sâse baterii de artileria. Erl 
s’a întâmplat ârășl oioonire. Sunt 7 morți 
și 30 de răniți. La Sulimanlao se găsesc 
înoă două esoadrone de cavaleria. Prefeo- 
tul Cănănău a sosit adl la ora 1.30 după 
amiatjl.

Rusciuc 4 Iunie. Su'o-prefeotul, basat 
pe ordonanța judecătorâsoă, a arestat câți
va locuitori din satul Duran-Kulak. Atunci 
sătenii din Sabla i-au eliberat. S’a ordonat 
ducerea unui esoadron de cavalerie la fața 
locului. La sosirea soldaților acolo, looui- 
torii fiind ascunși la câmp, au tras asupra 
esoadronului, omorând pe un căpitan, un 
locotenent, un soldat și un oal. Atunci sol- 
dații au tras asupra țăranilor și au uois 
trei locuitori și rănit vre-o 30.

*
Corespondentul „Epoceri, dă urmă- 

torele amănunte:
Mangalia, 4 Iunie. Liniștea este res

tabilită în tot nordul județului Varna, unde 
s’a declarat starea de asediu. Autoritatea 
continuă să urmărâscă pe papii răscula- 
ților, cari stau ascunși prin păduîl. Ca 
completare a soirilor, ce v’am trimes pănă 
acuma, adaug, că numărul total al sătenilor 
uciși se ridică la 70, în afară de oei răniți, 
de care un mare număr zace prin grâne.

Serviciul de ambulanță militară bul
gar este forte defectuos, după oum s’a putut 
constata în acâstă împrejurare.

Nu pot trece cu vederea a vă oomu- 
nioa și următorul amănunt fârte interesant.

Capii răsoulaților, în momentul când 
au dat semnalul de atao oontra armatei, 
strigau: — „înainte băețl, se vină regele 
României să ne dea dreptate!14

Resboiul din Africa sudică.
De când cu periculul din China, lu

mea par’ că ar fi dat uitării cele-ce se pe
trec pe câmpul de răsboiîi din Africa su
dică. Adevărat, că nu s’a întâmplat acolo 
ceva estraordinar, însă nu încape îndoială, 
că soirile despre ultimele operațiuni sunt 
din oe în ce mai bizare,

țliarele străine publică o depeșă a ma
reșalului Roberts, datată din Pretoria 12 
Iunie n., depeșă, în care se ridică puțin 
vălul de pe evenimentele cfilelor din urmă. 
Depeșa acesta constată în primul rând, că
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generalul bur Botha șl-a reconstruit armata, 
căol âtă oe tjice Roberts:

„După capitularea Pretoriei, Botha 
s’a retras la aprdpe 15 miluri spre Midd
leburg. La început el nu dispunea, decât 
de o trupă mică, dâr în cjil0!0 din urmă 
armata lui s’a sporit și apropierea sa de 
oraș a avut drept resultat, că escitația se 
menține in țâră și că Burii n'au mai depus 
armele, întârdiând în același timp opera
țiunile 8trîngerei merindelor. S’a impus 
deci necesitatea, de a ataca pe Buri, oeea- 
ce am făout erl44.

Englesii au și atacat de fapt pe Botha, 
dâr atacul n’a reușit pe deplin. Ei au oou- 
pat o posițiă din care s’au retras Burii, 
aceștia însă n’au fost risipiți, cum spera 
mareșalul Roberts, oare însuși mărturisesce, 
oă „inimicul a obținut uu mic succes regre
tabil, dâr care va fi încurând îndreptat14.

Tot lord Roberts telegrafică, că s’a 
vădut silit să trimită pe generalul Kitche
ner spre sud, pentru a-se uni cu generalul 
Methuen, a restabili comunicațiunile între
rupte și a merge amândoi spre Kroonstad.

*

Din Scheepernech se anunță agenției 
„Reuter44 cu data de 14 1. c., că o trupă 
de Buri a pleoat în contra Vycksburg-ului, 
însă artileria englesă i-a respins. De atunci 
totul e liniștit.

Aceeași agență vestesce din Laings- 
neok cu data de 17 1. c., oă Burii s’au re
tras la Volksrust, pe colinele, ce domineză 
acel oraș.

— 6 (19) Iunie.

Adunarea generala a „Asociațiu- 
nei“ se va țină anul acesta la Băile Her- 
culane în cailele de 9 și 10 Septemvrie. Causa 
pentru oare comitetul oentral din Sibiiu a 
stabilit terminul ținerii adunări mai târ- 
diu ou câte-va cjile, decât oel obicinuit, este 
împrejurarea, că la sf. Maria (28 Aug.) în oele 
mai multe comune din Bănat se serbeză 
„Ruga44, oând parte mare a publicului nu 
plâoă bucuros de acasă.

Inspecții! militară la Cotroceni.
Vineri în 2 Iunie v. Regele Carol și A.
L. R. Principele și Principesa României 
s’au îndreptat la orele 5 săra dela palatul 
dela Cotroceni spre câmpul Cotrooenilor, 
însoțiți de șeful casA militare și de adju
tanții de serviciu, pentru a inspeota tru
pele de artileria din garnisdn?..

Micii principi Carol și Elisabeta ur
mau trăsura. Sosind pe câmpul Cotroceni,
M. S. Regele a fost întâmpinat de d-1 mi
nistru de râsboiă, de d-1 oomandant al 
corpului II de armată, de d-1 inspeotor 
general al artileriei, de d-1 comandant al 
diviziei IV infanteriă și de d-1 comandant 
al brigadei II de artileriă, cari I’au pre- 
sintat raportul de situația trupei.

Pe câmp se aflau în ordine de bătae: 
regimentul 2 artileriă, ou o bateriă călă- 
râță și una montată pe pioior de răsboifl, 
sub comanda maiorului Baranga, în ținută 
de oampaniă.

Regimentul 10 artileriă, ou trei ba
terii a 6 tunuri, fără chesdne, sub comanda 
maiorului Nisipeanu, în ținuta de servioih.

Suveranul trecu pe dinaintea fron
tului, în sunetul trompetelor și aclamațiu- 
nilor trupei, apoi începu imediat inspecția.

Bateriile regimentului 2 iau? ordinea 
de marș în coldnă, organisând eșaloanele 
prescrise în servioiul în oampaniă, apoi re
cunosc și ooupă o posițiă, regulăză și ese- 
cută tragerea ou cartușe de manevre.

In timpul tragerei se fac manevre de 
forță: înlocuirea unei râte, unui înohidător, 
unui atelagifl ; apoi adăpostirea autotrenu
rilor și împrospătarea mimițiunilor dela 
trenul de luptă; în fine schimbă posițiă și 
se reguleză din nou tragerea.

Trecând la regimentul 10, o bateriă 
esecută oonduoerea trăsurilor înhămate 
după noul regulament; apoi cele trei ba
terii, sub comanda maiorului Nisipeanu, 
fac diferite evoluțiunl," și anume: desfășu
rările din liniă și masă de oolone, preoum 
și din colona de baterie, punerile în ba
teriă, reformarea colonei și a liniei de 
colone.

Defilarea se faoe în trap, în colâna 
de bateriă, în sunetul trompetelor.

După terminarea ei, Suveranul întruni 
corpul ofițereso al întregei brigăcji, espri- 
anând înalta sa mulțumire pentru silințele, 

ce și-au dat spre a se ține în curent ou 
progresele armei.

Apoi Regele trecu din nou pe dinain
tea trupei, ce se reformase în total, îi ură 
din nou sănătate și se îndreptă spre Co
troceni de unde la orele 8 jum. s’a întors 
la Palat.

Poporațiunea României este, con
form recensemântului ultim, după seos și 
stare civilă, următorea : necăsătoriți: bărbați 
1,733,435; femei 1,519 163; călătoriți: băr
bați 1,146,157, femei 1138,155; văduvi: 
bărbați 108,975; femei 250,465; divorțați: 
bărbați 6330; femei 8831. Total: bărbați 
2,994,896; femei 2,917,624. Poporațiunea 
întregă este de 5,912,520.

Din Budapesta se scrie, că repre- 
sentarea dramei „0 lecția11 a tînărului 
scriitor român Radu D. Bosetti la teatrul 
poporal de-aoolo, a suoees cu desăvârșire. 
Sala teatrului a fost plină de elita socie
tății budapestane. Tînărului autor i-s’au 
făut ovațiunl și i-s’a oferit o cunună de 
lauri. Săra s’a dat un banchet la otelul 
„Panonia44, la oare a asistat și tînărul 
autor. Foile uuguresci adaug, că la ban
chet s’a toastat pentru „prietinia româno- 
maghiară14 și s’a accentuat, oă „în eveni
mentul de adl (Duminecă) se p6te privi 
sămânța unui viitor mai frumos44. — Ma
ghiarii fao politică la tâtă ooasia, fiă ori 
nu potrivită.

Cruce pe Vesu/. Din Busina se ves
tesce, că Dumineoă a fost sânțită marea 
oruoe de piatră, ce s’a ridioat din contri- 
buirl pe Vesuv în apropierea observato
rului. Actul sânțirei l’a săvîrșit cardinalul 
Prisco.

Serbările din grădina Cismigiu 
date de sindicatul cjiariștilor din BuourescI, 
au avut un resultat neîntrecut. Sâmbătă, 
deși di de lucru, a fost o afluență enormă. 
Animația mulțimei, virietatea distracțiu- 
nilor și împodobirea minunată a grădinei, 
dădeau sărbărei o strălucire feerică. Du
mineoă ou totă plâia, care a preoedat înce
perea sărbărei și care începuse a îngrija 
pe organisatorii sărbărei, din causa per
sistenței ei, o lume enormă a visitat ser
barea. Pe la 6rele 2 din nopte publicul nu 
se împrăștiate încă din Cismigiu. Distvao- 
țiunile atât de variate rețineau mulțimea 
și fiă-oare părea, că esita de a pleca, aș
teptând dintr’un moment într’altul nouă 
surprinse. Au plăcut forte mult din ino- 
vațiuni, Serenada pe lao, oântată de ar
tiștii dela Opera română. Comitetul sindi
catului diariștilor, față cu afluența enormă 
și cu resultatele neașteptate 'ale serbărilor, 
a decis să continue și Luni serbările, în- 
troduoend câte-va puncte nouă în program.

Un testament caracteristic, pilele 
aoestea a răposat în comuna Er-Chinez din 
comitatul Bihorului marele proprietar de 
aoolo Franoisc Slavy. El a numit erode 
universal pe fiul său Iosif Slavy, în testa
ment însă a pus mai multe condițiunl, 
între aoestea și condițiunea, că la cas, decă 
fiiul său ar păcătui contra orl-căreia dintre 
disposițiunile testamentare, atunci întrâga 
sa avere, în preț de vre-o trei milidne cor. 
are să trâoă în favorul Academiei ungu- 
resol de sciințe.

Starea viilor în România. Viile din 
partea de sus a Moldovei, la Cotnari mai 
ales, au suferit mult din causa brumei, ce 
a căcjut. Mare parte din rod e stricat, ca 
și lăstarii. Produoțiunea în acest an va fi 
mediocră. Huși. — Viile au suferit din 
causa unui îngheț dela sfârșitul Junei Apri
lie. Parte din rod e compromis. Produoțiunea 
va fi slabă. Odobeștl. — Viile bune. Rod 
mult și vegetațiune frumosă. Produoțiunea 
va fi abundentă. Dealu mare. — Viile sunt 
admirabile ca vegetațiune și ca rod. Viile 
altoite dela 1857 au dat continuu rod 
mult și bun. Produoțiunea e forte abun
dentă. Drăgășanl. — Viile sunt bune ca 
stare de vegetațiune; rod însă au mai 
puțin, deoât în anul trecut. Filoxera și 
anul acesta Iva face mari pagube, dâoă 
podgorenii nu vor lua măsuri de comba
tere. Mehedinți. — Odimotă podgoriile Me- 
hedințului erau renumite, acjl însă sunt 
aprope distruse de filoxeră. Viile, care au 
mai rămas, au rod puțin.

Semănăturile În multe părți ale Ro
mâniei sunt amenințate de uu nou pericol. 
La ministerul de domenii s’au primit soiri 
dela autoritățile respective, că porumbul 
(ououruzul) în special, e atacat de un fel 
de omidă, oare-1 distruge. Acest vierme 
s’a ivit în porumbul prășit, pe unde este 
seoetă și locuri grase. Looalitățile unde 
acest vierme șl-a făcut aparițiunea, ame
nințând în mod serios porumbul, sunt: co
munele Brosoăuți, CorlatenI, VornicenI, Ha- 
vărna, OordărenI, Mamornița, Suharău, Pi- 
lipanl, Ivăneștl, Mileanca, Păltmiș și Hu- 
deștii Mari din jud. Dorohoiu și în oomuna 
Spineni, jud. Iași, unde un lan de 45 fălșl 
a fost cu desăvârșire distrus de aoeștl 
vermi. Ministrul a luat măsuri urgente de 
combatere, 6r oomisiunea însărcinată cu 
studiul lăcustei, se va ocupa și cu studiul 
acestor vermi.

Esportul fainei române în ultimii 
șâse ani, calculat în saci â 75 ohilograme: 
La 1894 s’au esportat 349,610 saci, (1895 
339,605, la 1896 202,030, la 1897 90,375, 
la 1898 94,400, la 1899 155,700 saci. După 
oum se vede din acest tablou, reese clar, 
că a început să soază consumația panel 
române la Constantinopol și aoâsta în mod 
forte simțitor. înainte de 1880 se es- 
porta din România la Constantinopol peste 
100,000,000 chilograme făină.

Șahul Persiei a sosit în fine la Con- 
trexeville, unde fu primit de o mare mul
țime cu strigări de : „Trăăscă Șahul, trăâscă 
Persia44. Prefectul și primarul i au urat 
binevenire, er Șahul a mulțumit în limba 
francesă.

Cupone de Iulie. lacob L. Adler și 
Fratele, societate de bancă în comandită, 
face cunoscut on. sale clientele, că înce
pând ou cjiua de acjl escomptăeă tot felul de 
cupdne scandente în l-a Iulie a. c. fără nici 
o detragere.

Ordinea esamenelor publice de 
maturitate și de clasă de încheiere, care să 
vor țină cu elevii scolei comeroiale superi- 
ore gr. or române din Brașov la finea anu
lui școlar 1899 — 900:

Esamenul de maturitate se va ține în 
dilele de 12, 13 și 14 Iunie v. c. în sala 
festivă a edificiului central. La aoest esa- 
men, deschis pentru publicul mare, nu pot 
lua parte școlarii.

Esamenele de clasă se vor tine în sala 
de desemn în dilele următore dela 7 —12 
ore a. m. cum urmâză:

Vineri, în 16 Iunie v. clasa I co
mercială. 1. Religiunea 'ou prof. Dr. St. 
Stinghe; 2. Româna cu prof. N. Sulioă;
3. Istoria cu prof. G. Vătășan; 4 Matema
tica ou prof. A. Ciortea.

Sâmbătă, în 17 Iunie v. clasa II 
comercială. 1. Religiunea ou prof. Dr. St. 
Stinghe; 2. Româna cu prof. N. Sulică; 3. 
Cunpscințe de drept ou prof. I. Socaciă;
4. Aritmetica comercială cu prof. I. C. 
Panțu; 5. Francesa cu prof. A. Vlaicu.

Luni, în 19 Iunie v. clasa I comer
cială. 1. Fisică cu prof. A. Ciortea ; 2. Fran
cesă cu prof. Dr. 0. Laoea; 3. Principii 
corn, cu prof. I. Socaciil; 4. Germană cu 
prof. A. Ciortea.

Marți, în 20 Iunie v. olasa II co
mercială. 1. Maghiara cu prof. A. Banciu ; 
2. Matematioă ou prof. A. Ciortea; 3. Ge
ografie cu prof. G. Vătășan ; 4. Chemie și 
Merceologiă cu prof. A. Vlaicu.

M ercurl, în 21 Iunie v. clasa I co
mercială. 1. Maghiară cu prof. A. Ciortea ; 
2. Aritmetica com. cu prof. I. C. Panțu; 3. 
Geografie cu prof. G. Vătășan.

Joi, în 22 Iunie v. clasa II comer
cială. 1. Economie cu prof. I. Socaciu; 2. 
Germână cu prof. A. Vlaicu; 3 Istorie ou 
prof. G. Vătășan.

Joi în 29 Iunie v. vor participa la 
serviciul divin toți elevii cu profesorii, și 
după aceea se va încheia în mod solemn 
anul școlar 1899 — 900, distribuindu-se pre
miile în sala festivă. Apoi elevii îșl vor 
primi gratuit testimoniile și programa șco
lară.

La aceste esamene, precum și la fes
tivitatea de încheiere a anului școlar, sunt 
invitați cu tota stima părinții elevilor, ami
cii și binevoitorii acestei scole.

Brașov, în 1 Iunie v. 1900.
Direcțiunea.

EseiiiplisI atrag'e.
Din Câmpia, Iunie 1900.

Știm. D-le Redaotor! Nu sunt com
petent a judeca pe nimenea și niol vrâu să 
judec, dâr totuși gândeso, că ar fi po
trivit să aduc o asămănare pentru a-se 
vedâ, ce deschilinire este între om și om, 
cum unul pote mult face, altul puțin, său 
pote chiar nimic.

lini aduc bine aminte, că înainte de 
asta cam ou 20 ani în comuna Baida era 
o biserică vechiă zdrobită de tempestăți, 
ruinată și în așa stare, încât îi era târnă 
preotului de-atuncl George Florian a mai 
servi într’ensa, ba pote a fost și oprit.

Nu era sărbătore seu Dumineoă, în 
care preotul să nu fi chiămat pe credin
cioșii săi spre a-se sfătui, cum să-și ridice 
biserică, deore-ce bani nu erau, biserica 
nu dispunea de fonduri, și nici isvdre de 
oăștig nu erau. Unii dieeau, oă să mârgă să 
eeră milă, alții eă cerșesoă ceva ajutor dela 
Majestatea Sa, alții cliceau să se așternă 
rugare la Blașifi.

D-1 preot Florian li-a cjis atunci: 
Ajută te, că și Dumnecțeu te va ajuta! Voință 
să avem și atunci nu ne trebue altă milă, 
afară de mila lui Dumnecjeu!

Eram tocmai de față, când în curtea 
paroehială era adunat tot poporul din co
mună. D-1 preot Bcose o banonotă de 100 fi. 
cjicend: „Iubiților fii! ScițI cu toții, că eu 
sunt preot sărac, nu am casă, nici moșiă, 
decât puține vite, ou cari îmi lucru eclesia. 
Dâr ca să putem ridica cu puteri unito 
S-ta biserică, eu — după puterea mea — 
dau o sută de fior. Ce dicețl D-Vostră, pe 
cari Dumnezeu v’a înzestrat ou case, moșii 
și vite bune ?“

Vădend poporul esemplul preotului, 
toți alergară la masă să-i scrie și pe ei 
care cu 100 fi., care cu 200 fl., și uni și 
CU 300 fi., punându-șl termine pe când să 
plătâsoă.

Nu s’a împlinit anul și bani se făcură, 
material se adunase și măestrii lucrau la 
clădirea bisericii. Biserica s’a clădit, — o 
bisericuță de piatră cu frumos gust. Mai 
lipsia însă pictura, care avea să se facă 
mai târcjiu, —căci omenii erau preastorșl.

S’a întâmplat însă, oă preotul Florian, 
pdte pentru vrednicia dânsului, a căpătat o 
altă parochiă mai mare și mai bună; a 
venit apoi după densul alt preot, âr acuma 
în present este preotul Simion Fintia, un 
preot forte bun, cu poporul o duce destul 
de bine, dâr aoea purtare barbătâsoă, pe 
care o avea părintele Florian, îi lipsesoe.

Biserioa tot în acea stare, fără pic
tură, fără vre-un capital seu isvore de bani, 
nimica nu are. Ba din micul grânar, ce 
este, venitele abia acoper spesele unor re- 
peraturl la casa și grădina paroehială.

Deci dâră de aci se vede, ce dechi- 
linire între om și om. Cum preotul G. Flo
rian a sciut câștiga inima poporului seu, 
așa oă și cel mai sărac servitor dela curte 
a dat din bună-voiă 10 fl. și poporul era 
mândru, că șl-a clădit biserică fără pomana 
nimănui. Pentru-ce astărjl nu dă nici oel 
mai bogat pentru pictura și sfințirea bise
ricii nici măoar 10 crucerl?. ..

Iuonu Tomii. 

Interviewarea unui Boxer.
piarul engles „Daily Express'* pu

blică următorele declarațiunl intere
sante ale unui fiu al „cerescului irn- 
periu“, membru al societății secrete 
a Boxerilor, care ocupă o fbrte înaltă 
posițiă.

Europenii, cj’se Boxerul, oonsideră 
cestiunile Chinese din propriul lor punct de 
vedere, fără a-se ocupa de al nostru.

Civilisațiunea ocoidentală este pentru 
noi ca un burete, ce a crescut peste nopte. 
Ea nu se datâză, decât de erl, pe când ci
vilisațiunea chinesă derivă de mii de ani ; 
noi ne privim pe noi oa fiind înaintea vds- 
tră cu cel puțin 2000 de ani.

Și noi am avut vânătorea ndstră după 
bani, ambițiunea nostră de putere, viața 
nostră agitată, invențiunile nostre — praf 
de pușcă, imprimeria și altele — dâr noi
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am trăit destul de lung pentru a înțelege, 
oă tâte lucrurile aoestea nu sunt în esență 
necesare.

Noi avurăm periodele de îndoell, de 
fanatism și de neînțelegeri, noi avurăm 
martirii noștri și intoleranța nâstră, ca și 
voi popâre occidentale. Dâr noi am învă
țat, oe e înțelepciunea și fericirea. Pasiu
nile și ambițiunile nâstre au făcut loc unei 
dorințe mai calme, aoeea de a fi fericiți; 
religiunea nostră e redusă la o filosofiă a 
vieții, a căreia esoelență e probată printr’o 
esperiență de 2000 de ani.

Și voi, popore occidentale, ne venițî 
acum cu ceea ce voi numiți ideile vostre 
nouă. Voi ne aduceți religiunea vostră, un 
simplu copilaș de 1900 de ani. Voi ne in
vitați să construim drumuri de fier, să du
cem o viață cu tâtă iuțâla vaporului. Voi 
voițl să fabricați manufacturi, să ne lipsiți 
de artele nostre frumâse.

Protestăm contra acesta. Voim să fim 
lăsațl a trăi după obiceiul nostru. Noi voim 
să ne bucurăm de frumsețea țerei nostre 
și de fructele esperienței nostre. Și voi ne 
retușați acâsta, amenințând de a vă face stă
pâni pe porturile, pe orașele și pe terito
riul nostru.

Etă de ce noi, Boxerii, după reflec- 
siunl seriose, ne-am decis, că singura ma
nieră de a ne scăpa de voi este, de a vă 
uoide. Noi nu suntem bmenl crunțl, nu 
suntem tâlhari. Dâr ori ce argument e ne
folositor. Totă persvadarea e imposibilă, 
noi vom face zadarnic apel la sentimentul 
vostru de justiția.

Priviți la misionarii voștri. Ei vin la 
noi cu o religiă, ce se datâză de erl, și cu 
principii asupra oărora sunt teribil divi- 
sațl. Ei ne amenință ou o eternă pedâpsă, 
dâcă nu primim doctrinele lor. Ei înspăi
mântă pe copiii noștri și pe cei mai slabi 
de spirit dintre noi, creând neînțelegeri în
tre familii și indivicjl. Și voi vă mai mirați, 
că noi nu-i tolerăm.

Dâcă am dori drumurile vostre de 
fier și mașinele vostre, le-am pută cumpăra, 
der n’avem întrebuințare pentru ele. Ne-am 
învățat să trăim fără ele, și voi voițl să ne 
forțați a le cumpăra. Este aoâsta just?

Ni-se reproșâză, că n’avem armată. 
Noi am încetat de a fi soldați, de când 
ne-am civilisat. Râsboiul este o barbariă.

S’au făcut două-c}ecl de invasiunl în 
■China, dâr ce s’a întâmplat? Năvălitorii 
dominat’au ei pe ChinesI? Nu! Cei cuce
riți au absorbit pe cuceritori. Toți au de
venit ChinesI. Jidovii, cari au venit la noi, 
au fost absorbiți de rassa nostră, fapt unic 
în istoriă.

Tot ce vă desbină, politică, religiune, 
ambițiuni private, necesitatea de espan- 
siune, alergarea după aur, precupețiă teri
torială, noi nu cunosoem nimio din tote 
acestea în China. Viața nostră e paclnică, 
fiind-că noi voim înainte de tote să fim 
fericiți. Nu ne turburați fericirea nostră!

însoțirile de credit sistem 
Raiffeisen.

— Fine. —

Prin aceea, oă însoțirea dă bani îm
prumut la membrii săi, încă nu riscbâză 
nimio, căci, oonform statutelor, trebue să 
se acorde împrumuturi numai membrilor, 
cari oferă garanțiă suficientă. Membrii cu- 
noso forte bine relațiile de avere ale oelor 
ce iau bani împrumut, ale debitorilor, și 
astfel soiu pe oine și cu cât să orediteze.

Prin garanția solidară, însoțirea îșl 
p6te procura banii de lipsă și îi pote da 
împrumut cu siguranță și fără niol un pe- 
rioul. Cu banii pe oarl însoțirea i-ar pută 
procura de orl-și unde, ar fi de-ajuns, oa să 
se faoă operațiunile de lipsă.

Der pentru-că, în sensul legei oomer- 
ciale ungare, aceste însoțiri sunt privite ca 
întreprinderi comerciale, membrii — cu 
tote oă n’ar fi de lipsă — trebue să arate 
■un capital fundamental. Fiă-care membru 
■depune oâte-o sumă mică, drept parte fun
damentală. De regulă . aoeste părți sunt 
mioi de tot, de 10 fi., și se plătesc în rate 
■lunare de câte 50 cr., pentru-ca ast-fel și 
cel mai sărac locuitor să se potă face 
membru.

In fine, pentru-oă scopul însoțirii 
este să desvolte spiritul de eoonomisare, 
ea primesce bani spre fruotifioare pe lângă 
ore-carl procente, dâr nu numai dela mem
bri, ci și dela persone eeterne. Sume se pot 
depune cât de mici, dela 10 or. în sus.

In felul acesta însoțirea îșl procură banii 
pentru manipulațitlne, îșl procură mijlocul 
necesar pentru a-șl ajunge scopul.

Acum se nasce întrebarea, cum tre- 
bueso folosiți aoeștl bani, pentru-ca înso
țirea să-și potă ajunge scopul său frumos 
și salutar?

Numai prin aceea, că dă bani împru
mut membrilor, cari cer, chiar și dâoă îi 
dă pe lângă garanțiă suficientă, însoțirea 
nu șl-a ajuns soopul. Ea are să se îngri- 
jâsoă să dea bani la astfel de personâ, 
cari vor folosi acești bani pentru îmbu
nătățirea eoonomiei. Să faoă aoestor per- 
sone condițiunl de replătire de tot ușore, 
căci agricultura nu e ca negoțul, unde 
banul băgat astătjl în afacere, să-l poți 
scote mâne, ci numai mai târcj'u, și deci 
replătirea împrumuturilor să se faoă tot- 
deuna în termine acomodate. însoțirea pro
cură însăși instrumente și mașine agricole, 
le procură mai ușor și mai eftin, decât 
singuraticii agricultori, le dă membrilor 
și aceștia le plăteso în rate. Tot asemenea 
procură sămențe bune și alese, pe cari le 
împarte la membri și cari se replăteso nu
mai la noua recoltă. Când unui membru 
i-se dă ocasiune a cumpăra casă său mo- 
șiă, pote lua bani dela însoțire, pe cari îi 
replătesce în rate, în vreme-ce el stăpâ- 
nesoe și folosesce cele cumpărate. Dăoă 
vre-un membru e dat pe mâna cămătarilor 
nemiloși, e de datorința însoțirei să-1 soâtă, 
să-i plătâsoă datoria și apoi respectivul 
membru să se oblige a replăti în rate.

Lucrând în felul acesta, cine se mai 
pote îndoi, că starea materială și morală 
a membrilor nu se va îmbunătăți și întări.

Dâr nu numai atâta; este ceva și mai 
mult! Este interesul comun.

Profitul însoțirei oonstă din diferința 
de dobândă, cu care ia și ou care dă bani 
împrumut. Pbte lua bani cu 4% și-i pâte da 
cu 6°/o- Cheltuelile de administrația de re
gulă se aooper fiind de tot mid, din mica 
provisiune, ce se ia dela debitori.

Profitul, destul de însemnat, e al în- 
eoțirei. Din el ar trebui să se plătâscă 
tantieme pentru părțile fundamentale. Con
siderând însă, că aceste tantieme sunt de 
tot mioi, căci de ar fi 10% pentru 10 fi. 
abia ar fi 1 fi., de aceea seu nu se mai 
plătesc, oi se adaugă la profit, său în 
schimb se abonâză pe sâma fiă-oărui mem
bru o gazetă potrivită săptămânală, din 
oare, ori și cum, mai mult folos trage, de
cât din neînsemnata tantiemă.

O parte din profit se destinâză ca 
fond pentru biserică și școlă, âr restul for- 
mâză un nou fond, proprietatea însoțirei. 
Profitul fiind din an în an tot mai 
mare, fondurile oreso cu dobândă la do
bândă și în sourtă vreme fondul însoțirei 
ajunge la mărimea capitalului de care e 
lipsă pentru operațiuni. Tot asemenea oresce 
și fondul școlar și bisericesc.

Cu vreme însoțirea nu mai are lipsă 
să ia bani împrumut, luoră cu banii ei 
proprii^ și garanția solidară devine numai 
formă. Pe de altă parte biserica și șoâla 
ni e asigurată. De aci înainte profitul se 
pote întrebuința spre alte lucruri de folos 
și interes comun.

Considerați aoum tote acestea, con
siderați și starea materială și morală a 
membrilor ridicată și întărită, și convin- 
geți-vă de marea însemnătate a aoestor 
însoțiri.

SoootițI, Domnilor, oă lăsațl urmași
lor D-vâstră o însoțire puternică, oe le 
va fi de mult bine și de mare folos; sooo- 
tițl, că lăsațl urmașilor d-vâstră o bise
rică și o șoâlă asigurată, a oăror susținere 
nu le va mai fi spre greu ; socotiți, că le 
lăsațl^ o amintire frumdsă despre intersul 
D-vâetră față de ei, și în fine socotiți, oă 
le lăsațl o pildă vrednică de urmat pentru 
toți vecii.

Vedeți, Domnilor, că pe cât e luorul 
de simplu, pe atât e de folositor.

Atârnă dela D-vostră să-1 faceți său 
nu. Alegeți, căol alegerea e de tot ușoră.

Nu lăsațl însă să trâcă acâstă cji, fără 
să nu ceroațl a pune temeliă unei însoți
ri de credit de felul arătat, pentru care 
lumea totă vg va lăuda, âr urmașii d-vostră 
vă vor binecuvânta.

Faceți mai bine oa aoâsta di, in care 
lucruri frumose s’au săvârșit, să vă fie pe 
viitor o di de frumosa aducere aminte, o 
di de aniversare a unei fapte bune și 
morale.

Faceți în astă cp începutul acestei 
însoțiri, ca laudă șl mărire s’aducețl Dum- 
nedeului nostru, din a cărui milă și îndu
rare totul e gata. Voința D-vâstră să vo- 
âsoă și se va face. O! atunci munoa vâs- 
tră de acfi î?I va ajunge culmea și inimile 
nostre afla-vor cea mai desăvârșită mulțu
mire și mângăere.

Dumnezeu să ne lumineze!
loan LăpSdatu, 
stud, universitar.

Din „imperiul ceresc“.
Secta Boxerilor, după cele mai vero

simile vești, este întruparea reacțiunei ohi- 
nese și e personificarea urei împotriva a 
tot ce e străin în China.

Ca orl-care societate secretă a Chinei, 
și secta Boxerilor a fost la început numai 
o societate de apărare în contra briganți- 
lor, cari n’au putut fi nicl-odată deplin 
stîrpițl din imperiul chines. Secta s’a spo
rit numerio grozav de tare, și prin sporirea 
acâsta puterea ei a crescut uimitor de re
pede, așa că în curând poporațiunea avea } 
să simtă isprăvile ei.

Cei ce mai puțin se puteau împăca cu 
acest sistem de „presiune44, erau misionarii 
catolici. Aceștia căutau tote mijlâcele per
mise de-a protegia pe oonvertiții lor. De 
aici au isvorît primele neînțelegeri între ■ 
Boxeri și creștini. Misionarii s’au plâns gu
vernului și judecătorilor chinesI, la ceea-ce 
Boxerii au răspuns cu jafuri, măoelurî și 
tot felul de acte de resbunare contra creș
tinilor. Era un fel de mic răsboiîi religios.

Asemenea răsboie înrîuresc fatal asu
pra poporului, âr poporul chines s’a lăsat 
curând să fiă răpit de alarma Boxerilor, 
cari născociseră tot felul de faime și le
gende în contra creștinilor. Răsoâla a 
isbucnit mai ales în regiunea Șantung, lo
cuită de Germani. Aici au fost masacrați 
atât misionarii oatolicl și protestanți, cât și 
indigenii convertiți de ei. Guvernul ohines 
a arătat o mare slăbiciune față de răsvră- 
titorl și slăbiciunea acâsta a fost o îneura- 
giare pentru secta Boxerilor de-a continua 
ou devastările.

Resoâla actuală a Boxerilor s’a întins 
cu o estraordinară repediciune. Ea sâmănă 
perfect cu marea revoluțiune din 1851, așa 
numita revoluțiune Taiping, și care n’a pu
tut fi sugrumată, decât în 1864 cu ajutorul 
trupelor anglo-francese. Revoluția dela 
1851 — 1864 a pustiit străvechiul oraș Nan
king și în focul ei au pierit 2000 de omeni, 
cărând și renumitul turn de porțelan.

Chinesii sunt un popor cu apleoărl 
estra-odinare față de asooiațiunile seorete, 
și de aici se esplică în mare parte întinde
rea rapidă a răseolei Boxerilor.

La rândul lor mandarinii caută să 
stea cât mai bine cu secta Boxerilor, de 
oare se folosesc rpentru ași ajunge sco
purile lor.

%

Din celea-ce s’au întâmplat pănă acum 
în China, apare, oă împărătâsa regentă fa- 
vorisâză mișcarea Boxerilor. Credem a nu 
fi lipsit de interes, dâoă vom da aici câte
va amănunte despre acâstă figură, ce jâcă 
rol atât de important în aotuala revoluția 
din imperiul chines.

Invp&rătesa Chinei era fiica unor omeni 
fârte săraci, cari locuiau într’un suburbiu 
din Canton. Ea încă din copilăriă atrase 
atențiunea âmenilor prin frumsețea și inte
ligența ei. Părinții săi erau atât de săraci, 
încât de multe-orl n’aveau nici ce se mă
nânce. In aoâstă stare oritioă, actuala îm- 
perătâsă veni la ideia, ca părinții ei s’o 
vândă ca sclavă, oeea-ce s’a și întâmplat. 
Copila a fost vândută unui general chines 

pe un preț mare. Aoel general fu atât de 
frapat de mica sclavă, încât scurt timp 
după cumpărare o adoptă oa fiică a sa, cu 
oareapoi făcu o visită la curteaîmpărătâscă 
din Peking.

Aici frumosa copilă făou o mare im- 
presiune asupra împăratului, ceea-ce vărjând 
generalul, i-o oferi lui ca dar. Pentru acâstă 
generositate nici împăratul nu i-a rămas 
dator generalului. Dâr ce se întâmplă? îm
păratul chines se amoresâ atât de grozav 
de frumosa copilă, încât din sclavă oe era, 
o ridică la demnitatea de „soțiă44. IntâiașI 
dată, firesce, o numi soția a doua a „fiului 
ceriului1*, âr mai târdiu, după-ce îl dărui 
o’un copil, o proclamă de erede a dinas
tiei Mandschu și o ridică la rangul de 
„prima soțiă44.

După mortea „tatălui imperiului ce
resc44 îi urmă pe tron fiiul acestuia, care 
fiind încă mio, a avut de regentă pe ma- 
mă-sa și pe cealaltă văduvă a împăratului 
răposat, care însă muri după câțl-va ani, 
rămânând unică regentă numai mama oo- 
pilului.

Ea a condus afacerile statului timp 
de 15 ani, pănă la urcarea pe tron a Aiu
lui său. Impărătesa văduvă soiu să-i dea fiiu- 
lui o oresoere alâsă. I-a căutat și o mirâsă 
și dintre sutele de aspirante, împărătâsa 
fără multă cugetare, a ales pe nepotă-sa.

Văduva împărătâsă are cea mai mare 
libertate și faoe un mare lux. In palatul ei 
are 3000 ofițeri și servitori ca pază și oa 
funcționari ai palatului, susținerea cărora 
o costă pe săptămână 80,000 mărol. Gând 
are lipsă de bani să plătâscă solda și alte 
lucruri, ia simplaminte din visteria sta
tului.

împărătâsa face mare negoț ou îm
părțirea de slușbe; ou oât funoțiunea e mai 
înaltă, ou atât și prețul e mai mare. De- 
altmintrelea văduva împărătâsa este cu 
mult mai cultă, deoât se orede. A cetit 
forte mult, e prietină a musioei europene 
și cântă cu multă desteritate la pian. Afară 
de acesta mai scie să și picteze frumos și 
tablourile ei sunt modele deosebite în arta 
chinesă. 1

împărătâsa are adl versta de 63 ani. 
In diferite rânduri s’au făcut atentate la 
viața ei, dâr tot-dâuna a scăpat norooâsă 
și nici oând nu s’a temut de astfel de 
crime.

Dela 1881 portă numele de „împără- 
lisa viiduvă*.

ULTIME SCIRI.
Londra, 18 Iunie. Din Hongkong 

se anunță agenției „Reuter44, că o 
mare răscolă a isbucnit în Fwcwn 
(provincia Kvangsi). — Comunicația 
cu Tiencin e întreruptă încă. — Lui 
„Times44 i-se anunță din Peking cu 
data de 14 1. c., că mai multe sute de 
creștini au fost măcelăriți. 1700 de sol
dați ruși au plecat la Peking. —’„Mor
ning Post41 primesce din Peking 
vestea, că consulul german a fost prins 
și e mare temere de măcelărirea 
creștinilor. — O telegramă din Shan
ghai anunță, că în cartierul chines 
din Tiencin a isbucnit un mare foc. 
Resculații au devastat și ruinat trei bise
rici englese.

Berlin, 18 Iunie. Dela consulul 
german din Chifu a sosit ac|T scirea, 
că după rapdrtele personalului unei 
canoniere japoneze, ambasadele străine 
au fost ocupate. Intre corăbiile euro
pene și fortul chines dela Taku de
curge o luptă vehementă

Shanghai, 19 Iunie. Corăbiile eu
ropene a.u luat fortul dela Taku.

Hongkong, 19 Iunie. Trupele re
gulate Chinese opresc înaintarea tru
pelor europene spre Peking.

Roma, 19 Iunie. întreg ministe- 
riul a dimisionat.

Rectificare. In articolul do fond din 
nr. de erl al fâiei nâstre (125) la alinea 
ultimă, rendui 1, în loc de „a ajunge la 
curte*4 este a se ceti „a ajunge la cuțite* 
rassa galbenă ou rassa albă etc.
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Literatură.
In legătură cu „Predicele pentru Du

mineci și Sârbătorlu, de Dr. Em. Elefterescu 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale șifwnebrale'1, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiunl (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-oră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani, trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu® din Brașov.

♦

0 carte valorosă, scrisă de d-1 Ioan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
modernew. Acestă carte, atât prin este- 
riorul seu elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl.'35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de venclare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiaiui. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul la bursa din Viena.
Din 18 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/o......................116.85
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4'/2°/0 99.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 91.75 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................1’8.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr........................... 97.85
Renta de hârtie austr.......................  97.05
Renta de aur austr........................... : 116.15
Losurl din 1860.................................. 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.46
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 707.75 
Napoleondon...................................... 19.29
Mărci imperiale........................ 118.57 */2
London vista..................................... 242.15
Paris vista........................................... 96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.30
Note italiene.......................................90.75

Cursul pieței Brasov.
Din 19 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.24 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.70 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

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

19.06
18.90
19.30
11.40

Vend. 101.-
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Schimbare de local
Subscrisul am onbre a aduce la cunoscința On. 

mușterii, că cu începerea dela I Iulie n a. c. ami vobu 
strămuta renumita mea 

brutăria de pâne și fransdăriă 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7. 
(Curtea poliției}, în brutăria mea proprie, arangiată 
după sistemul cel mai nou, în Strada &ței nr. 3 
(colțul vis ă-vis de Schwarzburg) și tot odată pentru 
comoditatea mușteriilor voiă deschîde o filială în 
casa Sui Kleverkaus Strada Hirscher nr. 6 (din jos de 
succesorii lui Miiller.)

In firma speranță, că onor, mușterii me vor ono
ra cu încrederea, ce mi-au arătat până acuma și în 
localurile cele nouă, asigur, că me void sili, ca și mai 
departe se corespund cerințelor D-lor, cu un serviciu 
fbrte culant și marfă bună și fină. 989,1-5

Wilhelm Schmidt, Strada Aței ”"3"""^
V-'Afc» 0 Vv V 0 V v V* o \v* * o ww v wo w v wo v v \y>o v

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

"u.1 trenurilor
pe Mie orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I lam B900.
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5.43
6.31
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8.06
8 33
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L0.14
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10.56
11.03
11 12
11.34
11.52
12.24
12.53

1.02
1.14
1.45
2.01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5 35
6.13
6.43
7.16
8.-
3.55
4.40 7.30
5.10 8.00
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2.49
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4.08
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5.27 2 081
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8.32
9.09 4.16
9.40
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10.46

9.23
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8.06
8.00
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1.07
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~&20
6.20

~3?25
1.12

11.36
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

“5Â2
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.21
2.26
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.57
8.27
7.48

“5D0
4.1 5
3.32
7.50

Ctopșa-mfică. — gflBmaa— Avb-b^ — Fa^iViraș

Tren mixt și de pers.

tr. prs. tr. dpr. tr. prs. tren mixt
pl.

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren da person

2.21 443 11.3U
7 52

7.10 Copșa mică . sos. 6.25 9.32 3.25
3 29

12.35
3.50 6.36 12.58 8.50 Ocna . . . 5.07 8.08 1.50 11.01
4.12 7.04 1.20 8.18 9.15 SOS. 1
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1 pl. 4.40 7.41 1 21 3 — 10.30
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Z a u.........................
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Cucerdea. — OșcwlBeiha — Etegh.-s&sesc.

ti h i r I ș — Tur <B a

1.40 8.10 3.16 9.00 w pl- Cucerdea . . sos. 7.42 2.38 8.30 12.31
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . • 6.59 1.55 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Oipău . . 6.24 1.19 6 51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS. I

Oșorhei / pl- 5.30 12.25 5.43 9.30
4.50 10.42 5.45 pl. / • Lsos. 8.36 5.04 9.15
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S i h i i u — CI i s rr ă. d i e

ol. Sibiiu s. 
Selemb. „

s. Cisnăd pl.

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

8 25
8.37
9.13|

7.10
6.57
6.36

3.55
3.42
3.21

10 9
9.56
9.35

SigBsta-irw SMoR’heSw-seCRiesc
Tren mi»t Tren mixt

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

e j — ES i s t i t a.
9.50

10.49
12.50

3.25
2.25

12.55

7.24 Bej. . 6.48
8.30 B-ujIeau 5 58
9.56 Bistrița 4.29|

Alba-K «sfiic —

4.38 Cliișiu . e 5.45
5.25 Ț Apahida 5.26
6.41 | Gherla . 1 3.42
7.07 Y D e j • • V»

,3.57
(3.42

Zelau . • 10.45

9.29
9.07
7.38
7.03

3 22
3.54
R2O

11.10
11.40

1.59

Sighișora . . .
Hașfaleii . . .
Odorheiu-sâcuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

4 37 9.40 4 36l| Alba-Lulia 
L28|12 25 ~7~47| Zlatua .

7.22 11.01 6 16
5.- 8.22 3 50

5.19
4.58
7.10
7.54
8.14
8 57
9.18

10.39
1 35

8.50

11.05
11 57
12 22

1.09
1,32
3.00
5 57

*) Notă: Orele
îns mceză orele de nopte.

$

Ifrașov ...... 
Cezdt-Oșorheiu . . . 
Sepsi-Sângeorgin . . 
Maluaș...........................
Băile Mal naș .... 
Băile Tușnad .... 
Tușnad ...... 
Ciuc-Sereda .... 
Ciuc-Gyimeș ....

însemnate iu stânga, stațiunilor, sunt a se ceti de sus în
Semnul e-

8.25
8.53
6.30
5Â8
5.36
4.53
4.36
3.20
pl.

1.51

12.05
11.24
11.12
10.30
10 14
8 56
5.40

Timișora — M .-Kodna-JLippa.r a s v v — Pornești
8.35 5.10 9.10 Brașov 7.27
9.57 6.12 10.07 Râșnov 6.31

10.28 6.43 10.38 Zero ești 6.00
3.20
7 08

9.05
12.43

3.15
6 37j|

Timișorâ . 
JI.-Rodii a

7 50 1.05
4.00 9 51

7 20|
3 32

6.48 
6 50
4.31
3.47
3.35
2.48
2.31
1.08
9.50
jos;

pl.5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
8.60

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.' 5
8.53 1.37 6.50

Brașovti .
Prejmerii . .
Sepsi S.- Georg. | 
Covasna . . “
C.-Oșorheiu . pl.

sos.

J
1

10.04
9.34
8.47 

h • c

8.25
7.55
7.04
6 49

1.51
1.21

12.30
12.15

6.48
6.10
5.06
4.511 _O —' lG

5.37 11.01 3.16
n ^3 ~'

— -r 4.58 10..22 2.27
negrecele însemnate în dreptei 

■33- arată cu signa direoția, încătrău merge trenul.
de jos in sus. — Numeri înouadrati |----- 1 ou Unii mai

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


