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Au trecut uu an și patru luni, 
de când am ajuns sub așa cjisa eră 
nouă, despre care s’a fost prevestit 
înainte, că va fio eră de sinceră 
conciliațiune și de dreptate pentru 
toți.

Ei bine. După atâta timp ce 
vedem? In sînul Maghiarilor vedem, 
că se manifestă mari nemulțumiri 
și și mai mari animositățl. încor
darea,. ce a esistat între partide a 
ajuns la culme. Id sînul partidei 
guvernului sunt doue curente opuse, 
cari se combat pe fată și în ascuns 
cu multă vehementă. In sînul par
tidei stângei estreme se certă kossu- 
thiștii cu ugroniștii și au ajuns pănă 
la cuțite, âr partida poporală cato
lică câștigă tot mai mult teren în 
țeră și tot mai ostilă devine ati
tudinea ei față cu guvernul și în 
genere față cu liberalismul dom
nitor. Ceea-ce mai înainte nu era, 
se întâmplă acuma: divergențele 
dintre partide s’au transpus și pe 
terenul luptelor confesionale.

In sînul naționalităților, — dintre 
cari numai Sașii ardeleni sunt re- 
presentați în dietă, — domnesce 
aceeași neîncredere față cu guver
nul, ca și mai înainte. Nimic nu s’a 
petrecut ce ar justifica părerea lan
sată la început, că guvernul Szell 
are intențiune seribsă de-a păși pe 
căile dreptății și ale echității față 
cu naționalitățile. In tot timpul de 
aprbpe un an și jumetate nu s’a 
petrecut nimic în parlament și în 
țâră, ce s’ar pute lua ca un semn 
vădit, ca politica maghiară față cu 
naționalitățile vre să părăsâscă di
recțiunea ei nenorocită de pănă acum 
și se pregătescă terenul pentru o 
sinceră conciliațiune cu poporelene
maghiare. Din contră, de câte-orl 
s’au adus în discusiune raporturile 
cu naționalitățile, s’a împins înainte 
principiul fatal al statului național 
maghiar, care tinde a-se unifica și 
a-se întări prin cutropirea limbei și 
a naționalității poporelor nemaghiare. 
De aci vine apoi, că s’a declarat ca 
necesitate de stat de a-se susțină 
nedreptatea strigătore la cer, ce se 
face unei părți însemnate a cetățe
nilor prin neegala lor tratare, în
deosebi în ce privesce legea electo
rală cu censurile și cu privilegiile ei 
deosebite.

De atâtea-ori s’a ventilat în 
dietă cestiunea reformei electorale, 
s’a vorbit de estinderea dreptului 
electoral după cerințele timpului, 
der „era nouă" a lui Szell n’a cutezat 
a întră nici măcar în discusiunea 
acestei reforme, ci s’a mărginit nu
mai la acea disposițiă unilaterală, 
adusă în legea pentru judicatura 
Curiei, în care se anunță, că cei ce 
au întârziat a-și plăti dările, nu perd 
printr’asta dreptul de-a fi înscriși în 
listele electorale. Și acăstă disposițiă 
însă, precum am arătat cu altă oca- 
siune, a fost luată numai la cererea, 
în interesul și în folosul alegătorilor 
maghiari.

Așa-dâră, în ce privesce națio
nalitățile, nu este de fapt nici o 

deosebire între era Banffy și era Szell, 
decât că acâsta din urmă vrâ să cul
tive mai departe și să ducă la vie 
toriă șovinismul maghiar printr’o tac
tică mai calmă, mai puțin bruscă și 
mai șirătă, pe când sistemul lui Banffy 
punea înainte brusuheța, violența și 
forța.

Și astăifi aderenții curentului 
forței brutale șoviniste, grupați în 
jurul fostului ministru-președiute, sus
țin, că numai cu metodul acestuia 
se pote ferici rassa maghiară și șo
vinismul își păte ajunge țînta sa uto
pică. De aceea organele acestui cu
rent combat cu înverșunare sistemul 
Szell, susțiind mereu, că nu arată 
destulă energia și tariă față cu na
ționalitățile.

Aderenții erei nouă însă își 
die: decă și așa nu voim să facem 
nici cea mai mică concesiune na
ționalităților, fiind-că nu putem să 
jertfim nimic din „interesele șovi
niste maghiare", atunci tot e mai 
bine să căutăm a capacita poporele 
nemaghiare cu binișorul, că nu le ră
mâne, decât a se supune și a fi 
„bunii noștri prietini", decât să le lo
vim mereu în cap „și când nu e de 
lipsă", și astfel se le amărîm și să 
le ațîțărn în contra nostră și mai 
mult, decât sunt amărîte și ațițate 
de fapt.

Acesta este situațiunea, în care 
se află adi naționalitățile nemaghiare 
față cu cele două curente din sînul 
șovinismului dela putere.

Membrii Asociatiunei.
La finea lunei lui Martie 1900 „Aso- 

ciațiunea pentru literatura română și oul- 
tura poporului român" avea cu totul 1373 
membrii. Dintre aceștia sunt: 88 fundatori, 
197 pe viață, 1088 ordinari.

După statistica mai nouă publicată în 
organul Asooiațiunei, numărul total al 
membrilor, împărțit după despărțeminie, se 
preseDtă la finea lui Martie 1900 astfel:

Brașov 86, Oravița 77, Sibiiu 71, Abrud 
66, Beiuș 63, Timișâra 61. Apoi: Bocșa 
58, Năsăud 57, BlașiO. 56, Săliște 56, Săt- 
mar 44, Deva 41, Sebeșul-săsesc 40, Făgă
raș 37, Caransebeș 36, Oradea-mare 36, 
Șimleu 35, Panciova 32, Bran 30, Brad 27, 
Orăștio 26, Reghin 22, Clușiîi 22, Mociu 
21 Hațeg 21. In celelalte despărțăminte 
mai puțini de câte 20.

Fiind-că parte», hotărîtâre a taxelor 
o contribue membrii ordinari, lăsăm să ur
meze și numărul acestora. Anume avem 
membrii ordinari cu taxe de câte 5 fl. în 
următorele despărțăminte:

Brașov 78, Oravița 58, Bocșa 58, Be
iuș 58, Timișora 52, Blașih 48, Sibiiu 45, 
Săliște 45, Sătmar 42, Abrud 37, Alba-Iu- 
lia 37, Caransebeș 35, Deva 35, Oradea- 
mare 34, Sebeșul-săsesc 33, Lugoș 31, Fă
găraș 30, Panciova 28, Brun 27, Șimleu 
26, Brad 24, Năsăud 24. Celelalte despăr
țăminte au mai puțin de 20 membrii or
dinari.

Vacanta dietei.
9

Alaltăerl a fost ultima ședință a dietei 
ungare și „părinții patriei" s’au împrăsciat 
care încătrău pentru o lungă vacanță.

Dieta, cum am semnalat erl, n’a fost 
amânată prin autograf prea înalt, ei numai 
prin hotărîrea unanimă a camerei.

*
După deschiderea ședinței, a luat cu

vântul ministru-președinte Ssell declarând, 
că de-oeamdată guvernul n’are de gând a 
presenta spre desbatere proiecte nouă de 
legi. Un singur proiect este despre care 
ține să facă amintire : proiectul cvotei. Legea 
dispune, ca proiectul cvotei să se desbată 
ca de regulă, și ar urma să fiă desbătut. 
Insă fiind-că sesiunea „Reiohsrath“-ului s’a 
închis, n’are înțeles desbaterea proiectului 
în dieta ungară — de aceea îl va și retrage.

*
A urmat răspunsul ministrului-preșe- 

dinte Szell la interpelația lui Franciso Kos
suth cu privire la cestiunea chinesă. Ministru- 
președinte declară, că problema Ungariei 
în China este de a-se îngriji de siguranța 
personală a representantului ei. Are Un
garia și interes comercial în China, dăr 
prin acâsta nu vre să fiică, că ar voi să 
dea nutriment ideii de cucerire. Monar- 
chia nu se pote sustrage dela acțiunea 
solidară a puterilor, căci „las’ să simtă 
China, oă ea stă față cu întrâga lume ci- 
vilisată." Cei 25 de matrozi austro-ungan 
n’au fost trimiși la Peking, ca să sugrume 
răseâla chinesă. Intre puteri nu s’a st&torit 
încă o atitudine comună obligătâre, dâr nu 
este putere, care ar lua posițiă deosebită.

Fr. Kossuth ia la cunOsoință decla
rația lui Szell, că nu se intenționâză nici 
o acțiune, din care pentru Ungaria ar 
urma pagube, der observă, că faptul tri
miterii celor 25 matrozi austro ungari la 
China, nu dă nici o garanțiă pentru scutul 
consulilor și representantului austro-ungar. 
Nu era nici o lipsă de trimiterea lor, oăcl 
sunt în Europa și alte state civilisate, cari 
n’au trimis soldați și Ungaria ar fi rămas 
civilisată și dâcă n’ar fi trimis matrozi la 
Peking. Ce să și facă 25 de matrozi austro- 
ungarl față cu 30,000 soldați chiuesl, oarl 
sunt contra trupelor europene?

*
Urmă la rend ârăși ministru-preșe

dinte Szell, care face declarația, că retrage 
formal proiectul cvotei și declară, că asupra 
ovotei va decide corona.

Se nase.e o mică discuțiă între Szell 
și câțl-va deputațî din oposițiă asupra ces- 
tiunei, că ce fel de date se vor lua la sta
bilirea cvotei de cătră coronă, și pe oât 
timp se va stabili ? ’ *

Drept încheiere președintele guver
nului propune amânarea dietei pănă in 8 
Octomvre n. și camera primesce unanim 
propunerea.

Tot acâsta propunere s’a făcut și în 
camera magnaților și s’a primit și aoolo 
unanim.

*
Interesant e, oă ministru-președinte 

Szell n’a făcut de rândul acesta niol un fel 
de declarația privitore la marile reforme, ce 
are de gând să le întroduoă în viitor, mai 
ales pe terenul administrației. A vorbit 
însă despre budgetul, ce va avă să-l des
bată dieta la tomnă pentru anul viitor. 
De-ocamdată Szell n’a dat să se înțc-legă 

prin nimic, că er avă de gând să facă 
alegeri, nouă dietale și pâte că tot acesta 
este causa pentru care n’a promis, că va 
păși în făța dietei cu proiecte de reformă. 
Nu vre d-1 Szell să agite înainte spiritele 
prin discuțiunl pasionate în fața viitorelor 
alegeri, căci și așa ele sunt destul de agi
tate prin luptele de partid, prin cârta con
fesională și prin tot felul de animositățl, 
cari nu pot fi de loc îmbucurătore nici 
pentru guvern, nici pentru cei din jurul 
olelor cu oarne.

Acum se vor începe venătorile prin 
țâră, se va deschide șirul banalelor „dări 
de seină" căt.ră alegători, oălători-vor mi
niștri și căpeteniile de partide în lungul 
și latul țării să-și câștige aderenți în fata 
luptelor, ce-i aștâptă. Deja de pe acum 
încep a-se căuta „candidații cei mai aco
modați" pentru viitorele alegeri generale 
în cercurile, unde actualii deputațî ai par
tidei guvernamentale nu se bucură de po
pularitate la alegători. Se caută „escelențe" 
pentru orașele din provincia, foști miniștri, 
secretari de stat etc., o’un ouvent se va 
începe în curând o corteșire în totă forma.

Activitatea despărțământului Brașov 
al Asociatiunei.

înainte de a aduce un raport 
asupra adunării despărțământului, ce 
s’a ținut Dumineca trecută la Her
man, lăsăm se urmeze aci un estras 
din raportul comitetului despre ac
tivitatea sa în anul administrativ 
1899 —1900, cetit și presentat adu
nării generale prin secretarul Nic. 
Bogdan:

Membrii. Numărul membrilor ordinari 
s’a sporit în decursul anului eu d-nii Dr. 
G. Beiulescu, loan Bădițoiîî, Iacob Zorea 
preot în Vlădeni și George Oărlan notar 
tot acolo, âr numărul membrilor ajutători 
s’a înmulțit cu 19. A perdut însă prin morte 
despărțământul nostru pe membrul funda
tor D. I. Manole, pe învățătorul George 
Popoviol bibliotecarul agenturei din Cris
tian și George Călburean, fost cassar al 
agenturei din Preșmer. (Adunarea își espri- 
mă condoiențe prin sculare). ’’>■

A mai perdut despărțământul 2 mem
brii (Tim. PopovicI și Pompiliu Dan) prin 
schimbarea domiciliului, âr unul prin re
tragere. In urma acestor schimbări despăr
țământul are : 1 membru fundator, 6 pe viâță, 
78 ordinari și 125 ajutători.

Organisarea despărțământului s’a mo
dificat prin alăturarea la acest despărțământ 
a comunelor Vlădeni și Țințari din comit. 
Făgăraș. Numărul comunelor, cari se țin 
de despărțământul noBtru, este adi 28, afară 
de orașul Brașov.

Agenturi nouă s’au înființat în cursul 
anului în Derate, Preșmer și Cristian. — Bi
bliotecile poporale s’au înmulțit dela 8 la 12.

Daruri în favorul bibliotecilor au fă
cut: în cărți comitetul central al Asociațiu- 
nei (36 cărți), Al. Bogdan stud. univ. (5 
oărțl), A. Bârseanu (2), D-na Costanța Dun- 
ca de Schiau (9). — Bu»î'țau dăruit în favorul 
bibliotecilor d-nii: Petru Broștean funcțio
nar la filiala „Albina" cuota de câte 1 fl. pe 6 
luni (-6 fl.), D. Făgărășianu profese^cuota pe 
7 luni (7 fl.), C. Aisăr eassar la fii. Albrhajgupta 
pe 6 luni (6 fl.,) A. Vlaieu’director și prof, 
cuota pe 9 luni (9dl.). Tot ca cuote lunare: 
V. Goldiș 1 fl., M. Furnică 1 fl., Val. Mo- 
rariu când, de adv. 5 fl., Vas. Sfetea paroch 



1 fi. Dar dela d-1 G. N. Căoiulescu comer
ciant în BuourescI 4 fl. 70 ; Agentura Preș- 
mer 10 fl. Suma darurilor 51 fl. 70 cr.

Pentru susținerea bibliotecilor și spo
rirea lor, Comitetul despărțământului a ti
părit 60 de caete cu câte 50 bilete â 10 
cr., cari serveso de o parte ca încassare de 
taxe dela familiile, în cari se cetesc cărți 
din biblioteci, âr de altă parte ca adeve
rință celor ce fac mici contribuirl în favo
rul bibliotecilor. Din vinderea acestor bi
lete d-1 Dr. N. Manoiil din Brașov a incas- 
sat pentru biblioteol 15 fl., Agentura din 
Derate 5 fl., Agentura din Cristian 5 fl., 
cea din Brașovul vechili 4 fl. ‘25 cr. (Tutu
ror sprijinitorilor bibliotecilor li-s’a votat 
mulțămită).

Ședințe a ținut comitetul 13 în cari 
s’a ocupat de afacerile despărțământului. 
Pe lângă afacerile sale proprii însă, comi
tetul despărțământului nostru, la rugarea 
comitetului central, a primit asupră-șl a se 
ocupa și de cestiunea reînființărei despăr
țământului Treisoaune-Ciuo. In scopul acesta 
a trimis din sînul său pe secretarul Nio. 
Bogdan, care a și reconstituit despărță
mântul cu neașteptat suoces. A tipărit în 
300 esemplare disertația „Românii SecelenI44 
ținută la adunarea din anul treout de I. 
Lăpădat, dintre cari 200 esemplare le-a 
destinat pentru Românii SecelenI. — Pentru 
Românii din Herman comitetul a hotărît 
a pune la disposiția Agenturei acestei co
mune spre a fi împărțite între poporenl: 
5 esemplare din Higiena copilului de S. 
Stoica, 10 es. din grădina de legumi de N. 
F. Negruțiu și 10 esempl. din opul , Asupra 
situațiunei44 de Lăpădat.

In privința prelegerilor poporale comi
tetul a luat măsuri, ca acestea să se țină 
în viitor de-odată cu inaugurarea bibliote
cilor, pentru ca actul să fiă cu atât mai 
solemn și cheltuelile de călătoria mai mici.

Reshoiîi în Cliina.
ScirI forte importante sosesc din 

China. Ele vestesc, că situația s’a 
schimbat pe neașteptate din rSscolă 
în adevărat resboiu.

Doue evenimente însemnate s’au 
petrecut în cjilele din urmă: lupta 
dela lalcu, care s’a început cu bom
bardarea corăbiilor europene din 
partea Chinesilor din forturi și ri- 
postarea la acest bombardament, 
care — se 4’ce — s’a finit cu ocu
parea forturilor; apoi faptul grav, că 
trupele Chinese regulate au oprit înain
tarea trupelor europene de sub con
ducerea amiralului engles Seymour, 
așa că Europenii s’au veȚut con- 
strînși chiar a-se reîntorce la Tiencin 
— ceea-ce însemnă catastrofa creș
tinilor .din Peking.

Der se lăsăm se vorbâscă soi
rile telegrafice cu data de 18 Iunie n:

Lupta dela Taku.

Berlin, 18 Iunie. Dela consulul ger
man din Chifu a sosit aiji în Berlin urmă- 
târea telegramă: Ac}I nâpte un vas japones 
a adus din Taku soirea, că Chinesii au 
așecțat lângă Taku torpilori și și-au retras 
trupele din Shanghai Kivang. Comandanții 
străini s’au adunat pe vasul amiralului ru- 
seso și au adresat comandantului forturilor 
dela Taku un ultimat, provoeându-1, ca 
pănă în 17 Iunie la 2 ore d. a. să retragă 
trupele. In urma acăsta noptea la 1 oră 
Chinesii au început se bombardeze corăbiile 
germane, rusescl, jrancese, englese și japoneze. 
Corăbiile au ripostat timp de 2 ore. Se 
afirmă, că două corăbii englese s’au cufundat 
intre forturi. Firul telegrafio este întrerupt 
între Taku și Tienoin. Și comunicația pe 
apă este periclitată.

Londra, 18 Iunie. După ripostarea 
vaselor de răsboift europene la bombarda
mentul forturilor Chinese din Taku, tu
nurile europene au făout să amuțeseă tu
nurile Chinese, după-care Europenii au 
ocupat forturile.

Retragerea Iui Seymour.

Londra, 18 Iunie. ScirI estraordinar 
de grave sosesc din Asia-orientală. Gu
vernul a primit delp. comandantul vasului 

„Phoenix* urmatdrea telegramă: Corabia 
japonesă „Oyohashi44 a sosit toomai acum 
diu Taku și a adus soirea, că trupele Chi
nese au oprit pe Seymour și pe cei 1700 
omeni ai săi, cari mergeau spre Peking. Sey
mour a fost silit să se reîntorcă la Tiencin 
dimpreună cu toți comandanții trupelor 
europene.

In camera lorzilor Salisbury a de- 
olarat, că nu scie din oare causă Seymour 
s’a reîntors. Anglia a trimis la China pe 
soldații, ce a putut să-i trimită.

Jaf și măcel în Peking.

„7imes“ din Londra publică o tele
gramă cu data de 15 1. c. din Peking de 
următorul cuprins:

„ErI săra a isbuonit o revoltă seridsă 
anti-străină. Câte-va din cele mai frumbse 
edificii din partea răsăritenă a Peltingului 
au fost prefăcute în cenușe și sute de creș
tini indigeni și omeni în serviciul străinilor au 
fost uciși și măcelăriți în jurul palatului 
împărătesc. A fost o nâpte grozavă pentru 
toți străinii. Boxerii au prefăcut în cenușă 
domul catolic, minunatul edificiu al mi- 
siunei londonese, casa misionarilor ameri
cani și tdte aoele edificii, în care loouiau 
funcționari de vămurl. Stradele din Peking, 
spun alte soiri, sunt acoperite de oadavrele 
streinilor uciși44.

Și în Tiencin a fost un incendiu pus
tiitor, armând trei biserici anglicane și mai 
multe case Chinese. O telegramă din Chifu 
anunță, că cartierele străine din Tiencin au 
fost bombardate de Chinesl.

Atacarea legațiunilor slin Peking.

O telegramă din Londra dela 14 
Iunie, confirmă soirea, că tâte legațiunile 
europene din Peking au fost atacate de Chi- 
nesl. Atacul însă a fost respins ou aju
torul unui tun Maxim al micei trupe austro- 
ungare, care a făout serviciu escelent.

Din Berlin se telegrafâză, că după 
soirile mai nouă ambasadorul german Ket- 
teler ar fi fost ucis cu lovituri de sabiă.

Cercurile normative din Berlin însă 
n’au primit pănă acum soiri sigure despre 
uoiderea ambasadorului german. Se crede 
însă, că Chinesii au luat cu asalt edificiile 
ambasadelor. Dăr niol despre acăsta n’a 
sosit încă soire positivă.

Strada, în care se află legațiunile, este 
în aroudismentul tatal al Pekingului, des
părțit o’un mur înalt de oraș și ale cărui 
porțl tot-dâuna se înohid săra.

Acțiunea puterilor.

Din Berlin se telegrafâză că sub im- 
presiunea soirilor estra-ordinar de grave, 
puterile negociâză între ele asupra ohipu- 
lui de a păși grabnio și cu energiăîn China. 
Necesitatea primă e, să fiă trimise la China 
trupe cât de numărose. Germania va trimite 
încurend 5500 soldați, cari pot păși ime
diat în acțiune. Intre Berlin și capitalele 
europene se urmâză un viu schimb de note 
telegrafice.

Inoât pentru părerea, ce domnesce la 
Londra, o telegramă din capitala englesă 
spune, eă Anglia n’a făout pănă acum nici o 
ineeroare de a negocia deosebit ou Rusia. An
glia nisuesce serios a resolva crisa din China 
prin acțiunea comună a puterilor; ea do- 
resce în primul rând susținerea stărilor ac
tuale în imperiul chines și va urma și pe 
viitor politica acțiunei oomune a pute- 
terilor.

Disposițiunî francese.

Ministeriul franoes de esterne a pri
mit dela consulul Franșois din Junansen 
soirea, că toți Franoesii de-aoolo sunt opriți 
cu forța de a merge la Tonking. Chinesii 
au dat foo casei consulului și au prefăout 
în oenușă și edificiul misiunei englese. Răs- 
oulații au furat tâte averile mișcătore ale 
personalului dela consulat, chiar și ves
mintele, și autoritățile Chinese tractâză cu 
ei ca cu nisce prisonierl.

In urm» acăsta ministrul de esterne 
Delcasse a invitat la el pe representantul 
Chinei în Paris și l’a provocat energio să 
telegrafeze imediat vice-regelui din Junansen 
și să facă cunosout, că guvernul franoes îl 
face responsabil cu viața pentru viața su
pușilor francesl și oă la cas de nevoiă Fran- 
oia va soi să pună mâna pe el.

Rolul Rusiei.

„L 'Independance Beige* primesce soi
rea, oă Rusia numai în acel oas este dis
pusă de a trimite un număr mai mare de 
trupe în China, dăoă puterile interesate 
îi vor da o însărcinare oficială în acest sens.

„Gazetei de Colonia11 i-se anunță din 
Londra, oă „Daily Express* și Agenția 
„Dalziel* susțin cu îndîrjire soirea din is- 
vor chines despre o învoelă în secret a Ru
siei cu China.

întrerupere de comunicația.

Se anunță din Londra, că oablul te
legrafio dintre Tincin și Lutaj s’a întrerupt. 
In urma acăsta Port-Arthur este isolat to
tal de Europa. B întreruptă de asemenea 
linia de comunicația telegrafică între Tien
cin și Taku.

Cronica externă.
Crisă ministerială în Italia. Ca

binetul italian Pelloux șl-a dat dimisiunea 
și camera șl-a amânat ședințele fără ter
min. Din faptul aoesta se vede, că niol ale
gerile parlamentare făcute cu oâte-va săp
tămâni înainte, n’au limpedit situațiunea. 
Guvernul are fără îndoială majoritate în 
cameră, însă îi stătea în față o puternioă 
oposițiă, radicală gata la cea mai energică 
obstrucțiune. piarele italiene dau drept mo
tiv a demisiunei cabinetului, imposibilitatea 
în care se afla guvernul de-a satisface ce
rințele stângei estreme și de-a suspenda 
aplicarea regulamentului votat la 3 Maid 
contra obstrucțiunei. In oașul revenirei la 
acest regulament, s’ar fi produs inevitabil 
turburărl grave și ar fi trebuit să se ia re
fugiu la măsuri de rigore, ceea-oe ar fi în
răutățit și mai mult situațiunea.

lievolta în Bulgaria continuă a 
agita la estrem spiritele. Ultimele soiri 
anunță, oă principele Ferdinand ar fi ple
cat la Varua pentru a înceroa în persănă 
să liniștâscă pe țăranii agitați. Intr’un in
terview, pe care l’a avut un diarist c’un 
ministru bulgar, acăsta a declarat, că lupta 
este forte crâncenă și că ea nu se va sfîrși, 
decât după o completă reorganisare mi
nisterială. — Apoi se mai anunță, că 
prin satele din jurul Sofiei se observă o se
ridsă mișoarea țărănâscă. Armata e con
centrată necontenit. In același timp se ves- 
tesce, că o deputațiune de țărani a fost 
trimisă la Sofia spre a oomunioa guvernu
lui un manifest al țărănimei. Guvernul însă 
a refusat să primesoă deputațiunea, în urma 
cărui refus țăranii au convocat un mare 
congres pe dilele din urmă ale lui Iunie.

De altă parte se comunică, că Dumi
necă la orele 12 după amiadl a sosit la 
Varna un vapor de răsboid, în care se aflau 
trupe. Șâse batalione de infanteria, puse 
sub comanda unui locotenent-colonel, s’au 
îndreptat spre satul Sabla aședat la 25 de 
kilom. de frontieră. Locotenet-colonelul are 
ordin de-a sili pe locuitorii de prin satele 
vecine, concentrați la Sabla și în mare parte 
ascunși în grâne, să se întdroă la vetrele 
lor și să se liniștâscă. La Duranoale, unde 
a avut loc răscdla de Duminecă, afară de 
cei 70 de țărani uciși, mai sunt număreșl 
răniți rămași prin grâne. Mai toți au fost 
tăiațî cu sabia. Căpitanul, sub-locotenentul 
și soldații omorîți de țărani, au fost trans
portați la Pazargîk într’o trăsură de ambu
lanță. Țăranii împușcațl au fost adunați 
într’o magazia din sat și păziți. Populațiu- 
nea este încă forte suresoit.ată în contra 
administrațiunei. Un regiment de cavaleriă 
din Dobricî a fost trimis la Pazargik, ea 
să asiste la înmormântarea ofițerilor omo
rîți de țărani. Trupele au făcut onorurile 
militare. Acâstă tristă ceremonia a fost 
fârte impunătore. Locuitorii răsculațl din 
mai multe sate se adună în câte un sat, cu 
gând să resiste trupelor. In comunele Tab- 
lan, Duranlîk, Buloik și Cavarina s’a de
clarat starea de asediu. La satul Tuliman- 
lîk, situat la 7 kilometri de pichetul român 
Nr. 10, s’a trimis oavaleriă. Restul graniței 
este liniștit.

Mișcarea Albanesilor. „România 
Jună44 din BucurescI află, oă o mare miș
care albanesă cu caracter revoluționar s’a 
ivit în Albania. Comitetele albanese din 

străinătate au început să se agite și în Bu
curosul s’a răspândit erl pe strade un ma
nifest al comitetului eseoutiv albanes, care 
oere independența Albaniei, respectarea 
obioeiurilor naționale,, consolidarea esisten- 
ței de stat a Albanesilor cu un Domn 
străin și sub protectoratul marilor puteri.

Din Africa sudică sosesc din di 
în di tot mai puține soiri. Mareșalul Ro
berts telegrafâză din Pretoria cu data de 
16 1. c,, că Burii au atacat în 14 1. o. gar- 
nisona englesă de lângă Zandriver, în’să 
generalul Knos i-a respins. — O scire te
legrafică din Lourenzo-Marqueze spune, că 
președintele Krilger șl-a strămutat cartierul 
principal la Alkmar lângă Nelspruit.

Despre viitorul republicelor bure s’a 
vorbit mult în Anglia, de când norocul i-a 
părăsit pe Buri. Cel mai radical și tot-o- 
dată mai barbar plan îl pune în vedere 
guvernului engles foia „Straits Times* din 
Singapore, care scrie: „Pănă acum sângele 
a curs numai în părae mici. In interesul 
păcii însă va curge de aici înainte în rîurl. 
In Africa sudioă nu va fi pace, pănă când 
Burii nu vor fi fost stîrpițî total și pănă 
când pe țărmii Vaalului nu se va autj' alt
ceva, deoât țipetele femeilor pentru băr
bații, fiii, părinții și mirii lor oăcjuțl. Asu
prire perfectă fără nici o îndurare, respin
gerea orl-cărei rugărl, prigonire neîndurată'. 
asta să fiă pe viitor politica Angliei. Dâcă 
Burii se vor retrage pe pământul Zulușilor, 
acestora trebue să li-se dea voiă de-a nă
văli în Transvaal, acolo unde trupele en
glese nu pot fi folosite; și decă femeile 
bure vor suferi, gândăsoă-se, că ele au fost, 
cari au ațîțat pe bărbații lor. Dâcă Burii 
se vor fi supus, soldații englesl trebue să-i 
pustiăscă. Las’ să îngrașe sângele lor pă
mântul, ca erba să crâscă cu atât mai cu
rând14. — Notați, că în felul aoesta gân
desc și simt mulțl dintre Englesl.

Flori de teiu.
IV.

Vise morte..., scrisori prăfuite... vă 
reoitesc cu drag și pe aripile gândului sbor 
în lumile din trecut. Ce melaneoliă sfântă 
plutesce peste speranțele îngropate !

Un cimiter drăgălaș în tristețea lui 
mi-se deschide înaintea ochilor. Uite... sub 
salcâmii de colo ne-am întâlnit pentru în- 
tâia-dră. In Jocul floricelelor de atunci, acjl 
nu se mai văd, decât buruieni nesuferite. 
Sub crucea de dincolo am aprins amândoi 
candela iubirii, urându-i eternitate. Astăfil 
crucea gârbovită se uită cu compătimire la 
candela stînsă.

Fiă-care cuvânt dela ea îmi părea 
atunci o racjă străbătând într’uu palat, și 
acum amintirea jurămintel.or de altă-dată 
îmi vine s’o asâmăn ou mângăerea dulcâgă 
a radelor din apus, cari pătrund într’o co
libă sărăcăciosă.

De ce nu te-ai oprit din mers vreme, 
sâu mai bine de ce nu m’ai îngropat ală
turi de tine în farmeoul tărt?-

Plângând rătăceam odată cu gândul 
prin cimiterul viselor nostre. Te-am întâlnit 
iubito și n’ai vrut să mă cunosol. Erai vo- 
iosă ca niol-odată și cântai.

„Nu ți-e milă să mai trezescl visele 
din somn?14 te-am întrebat eu, âr tu te-ai 
uitat la mine și ai rîs.

Pe oând eu mă depărtam îneoat d< 
lacrimi, tu, răzimată de-o cruce, cântai 
încet:

Visător... vorbea într’una 
De-o lume dumnedeească... 
L’am iubit, der nicl-odată 
N’a sciut se mă iubăscă.

Cum te-asoultam, în sufletul meu îne
cat de jale răsunau cuvintele: „N’a sciut 
să mă iubescă14.

Velurio.

— 7 (20) Iunie.

Faima de inobilisare a armatei ro
mâne, ce a răspândit’o (jilele aoest unul 
din diarele bucuresoene, aducând ca mo
tiv situația încordată între România și Tur
cia din oausa oonfliotului vamal, a fost
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desmințitâ de diarele guvernului. Sâmbătă 
nbptea, — serie „Timpul“ — n’a fost deoât 
un mie marș militar și o manevră între 
două batalione. Nu este tocmai același lu
cru o plimbare militară și trecerea arma
tei pe picior derâsboiîi. Mai mult, atjl s’au 
desooncentrat toți soldații cu schimbul și 
pe diua de 1 Iulie d-nii coroandauțl ai 
corpurilor sunt autorisațl să acorde conce
diu de 30 de cj’l® >a 50 la sută din tru
pele permanente. Acăsta oa măsuri de eoo- 
nomiă cât și în interesul muncei câmpului.

Cursurile administrative comu
nale. Proiectul de lege privitor la înfiin
țarea oursurilor administrative comunale a 
fost presentat deja monarchului dilele aces
tea spre sancționare. Dintre 10 cursuri proiec
tate, 5 se dice, că se vor deschide înoă la 
tbmnă, și anume: în Olușifi, la Tergu-Mu- 
■rășului, Beolcherul mare, Pojun și Buda
pesta.

La gimnasiul săsesc din loo s’a ți
nut esamenul de maturitate alaltăerl. S’au 
supus la esamen 8 tineri, dintre aceștia au 
depus esamenul cu eminență doi, cu bine 
unul, maturi cinol.

Preot militar. Ni-se oomunică, că d-1 
Iosf Serafin din Borlovenii veohI e numit 
preot militar cu 1 Iulie 1900 în Plevlje 
(Bosnia).

Caii unguresc! în Africa de sud. 
Țliarele englese au vestit deja lumei, că 
resboiul anglo-bur e pe sfîrșite. Lucrul 
însă nu stă așa. După cum anunță o foiă 
din Budapesta, „M. g.“, Englesii se îngri- 
jeso de nouă oumpărărl de cai în Unga
ria. Pănă aoum au fost transportați din 
Fiume nu mai puțin ca 8000 de cai la 
Afrioa sudică, 6r alaltăerl a sosit din nou 
vaporul engles „Matin“ la Fiume pentru 
a duce alțl 600 de cai. Este forte intere
sant a soi, cum se oumpără în Ungaria caii 
pentru armata englesă din Transvaal. Re- 
.gimul engles a încredințat cumpărarea cai
lor necesari unei firme englese și aoesteiaîi 
plătesoe de cal 50 funțl sterlingl; firma 
englesă a înoredințat cumpărarea unei firme 
germane și-i plătesce fiă-care cal cu 40 
f. șt. Firma germană îșî procură caii 
brășl prin firma din Viena Hausner, 
căreia îi' plătesoe 30 f. șt. de cal. Firma 
Hausner se folosesce de negustori, cari îi 
liferăză caii cu 20 f. șt. de cal. Acești ne
gustori ărășl se foloseso de o mulțime de 
agențl, cari numai aoeștia cumpără calul 
direct dela proprietar. Astfel guvernul en
gles plătesoe un cal cu 625 fi., ăr proprie
tarul oalului oapătă în mână 100—130 fi.

O bandă de tâlhar! a fost dilele 
aoeste descoperită de poliția din Budapeșta. 
Acăstă bandă, în timpul din urmă, a ținut 
în mare agitațiă pe comercianții din Bu
dapesta. „Frumosa1* societate constă apropo 
esclusiv numai din Jidani. PăDă acum, se 
■tjice, s’au aflat la ei stofe și alte lucruri 
furate în valore de 12,000 oorone.

Din calfă de brutar, doctor în filo
zofia. pilele aceste a fost promovat la 
universitatea din Viena la gradul de doc
tor în filosofiă un tînăr fost calfă de bru
tar. Numele noului dootor este Constantin 
Horna. Studiul lui special este filologia 
olassică. Horna e fiiul unui brutar și s’a 
născut în 1869 în Saaz (Boeroia) și după 
absolvarea șoolelor poporale a pășit pe oă- 
riera brutăriei. Trei ani a fost ucenic și 
apoi patru ani calfă. In acești patru ani 

-ca calfă a studiat privat și fără profesor, 
patru clase gimnasiale. El trecu norocos 
peste esamenul din cele patru clase și apoi 
.a studiat încă patru ani celelalte patru 
.gimnasiale superibre și a făcut baoalaureatul 
cu distinoțiune. In timpul, oât a studiat, 
no.ptea îșî împlinea lucrurile la brutăriă, 
er d'iia studia. După maturitate se înscrise 
la universitatea din Praga și apoi continuă 
la cea din Viena. In cei din urmă doi ani 
ca profesor suplent de limbile latină, grboă 
și germană, la gimnasiul de stat german, 
a făcut rigorosul în Viena. pilele aceste 
calfa de brutar de odinibră șl-a ajuns țînta 
mult dorită și fericit a putut să vadă și 
pe părinții lui încă sănătoși în diua de 
..mare bucuriă.

Stațiunile balneare în România.
Slănicul Moldovei.

W. de Kotzebue, în celebrele sale 
scrieri despre România, a imortalisat băile 
Slănie. Deși le vâduse acum apr6pe o ju
mătate de vâc, în 1855, când nu era ni
mic la aceste băi, totuși descrierea-i admi
rabilă despre acele posiții și despre efica
citatea apelor, precum și despre pățaniile 
sale, — au asigurat acestei stațiuni un nu
me veclnio, oăol veclnio va fi un model li
terar descrierea călătoriilor lui Kotzebue 
prin Moldova și România.

Apele Slănicului sunt cunoscute dela 
începutul secolului XIX, și deja în 1820 
sute de țărani se aflau acolo căutându-șl de 
sănătate. Poetul Konaki a fost în acel an 
acolo și făcendu-se bine, a închinat o odă 
admirabilă acestei stațiuni.

Prin anii 50, când acăstă stațiune 
ajunse în posesiunea epitropiei Sf. Spiri
don, s’a început a-se clădi instalații de băi 
și cabine pentru săraci.

A<jl Slănicul este cea mai elegantă, 
cea mai bogată și mai luxosă stațiune bal
neară din țâră, care pote rivalisa cu Me- 
hadia și cu multe alte stațiuni din Europa, 
pe cari le frecuentăză sute de Români în 
fiă-care an.

*
In decursul anilor s’au descoperit 17 

diferite isvoră, fiă-care având deosebite pro
prietăți chimice. Apele a trei isvore au ob
ținut medalia de argint la esposiția inter
națională de balneologiă ținută în Frank
furt pe Main în 1881, distinoțiune, ce nu 
fusese acordată nici apelor similare din 
Franzensbad, Hali și Marienbad, cari au o 
reputațiune europenă.

Calitatea diferitelor ape ale acestei 
stațiuni este superioră similiarelor din Sel
ters, Ems, Gleiohenberg, Giesshiibler, Oonte- 
xeville, Royat, Kreuznaoh, Isohl, Vichy, 
Karlsbad, Spaa și Schwalbach. Acâsta s’a 
constatat prin diferite analise ohimice, ce 
s’au făcut.

Aoum câți-va ani s’a luat măsura, ca 
apele Slănicului să fiă eBploatate și puse 
în vencjare în sticle. Și ou bucuriă consta
tăm, că apele sunt forte mult căutate în 
Rusia; numai în Kiev, într’un singur an, 
s’au desfăout 150 de lăcjl, â 100 sticle.

*
Toți medicii, cari de vre-o 50 de ani 

practicau la aceste băi, au făcut constatări 
importante asupra efectelor salutare ale 
apelor, constatări consemnate în raportele 
lor eătră epitropia sf. Spiridon.

Cităm afecțiunile contra cărora dife- 
riții medici au obținut resultate satisfăcâ- 
tore :

Bolele tubului digestiv și ale anexe
lor : dispepsisa, gastrita, catar acut de sto- 
mao, emoroide, hemoragii intestinale, ple
tora abdominală, bolele ficatului, bblele 
splinei, eto.

Bolele sistemului urinar, bolele orga
nelor sexuale, scrofulose, reumatismul arti
cular, bolele sifilitice, bolele de piele, bolele 
sistemului nervos, obesitatea și bblele chi
rurgicale.

*
Etă acum și câte-va cifre despre miș

carea bolnavilor în ultimii ani:
In 1893-1367 bolnavi; în 1894—1371 

bolnavi; în 1895—2030 bolnavi; în 1896- 
2049 bolnavi; în 1897—1339 bolnavi; în 
1898-2038 bolnavi și în 1899-1732 bol
navi.

In ce privesce instalațiile, ele sunt 
forte numărose și luxbse, unele chiar, cum 
este otelul Racovița, clădit de epitropiă cu 
un milion de lei, este neîntrecut în Europa 
ca eleganță și confort; acest otel, în eta- 
giul de jos, are 60 cabine de băi, er în 
etagiul de sus sunt oamerele, așa că bol
navii nu au nevoiă să iasă din otel spre a 
face băi.

Parcul frumos, casino, salonul de cură, 
o sumă de vile elegante, — fac ca acbstă 
stațiune să rivaliseze în eleganță cu multe 
stațiuni mari din străinătate.

Lacul Sărat.
(Baiă a statului.)

La cinci chilometri distanță de Brăila 
se află cocheta stațiune Lacul-Sărat, cu vi- 
lele-i elegante, ou plantațiile-i bogate și gră- 
dina-i frumosă.

Lacul Sărat nu prea era cunoscut 
acum 20-30 ani, decât de țăranii din îm
prejurimi, cari atribuiau efecte miraoulbse 
nămolului de acolo. In 1861, ministrul de 
finanțe, surprins de pelerinagiul neîntrerupt 
al țăranilor bolnavi, a trimis pe inginerul 
G. Budeanu să facă un studiu asupra aces
tei stațiuni.

Primele băi date de medici încep a 
se face prin 1870 și urmară pănă în 1872, 
când s’a dat svouul neîntemeiat, oă lacul 
a secat.

Tu 1878 au început să mbrgă mai 
mulțl suferiucjî la Lacul Sărat, unde, nefi- 
ind încă locuințe, lumea locuia în Brăila 
și în fie-care di făcea de două-orl escursi- 
unl la Laoul Sărat, spre a lua câte o bae 
de nămol.

Abia în 1879 s’au construit primele 
loouințe. Er era de desvoltare a băilor 
începe dela 1886, când s’a construit un sta
biliment cu 32 de oabine, un casino, er 
mai târdiu un pavilion etc. AdI Lacul Să
rat e una din cele mai elegante stațiuni 
din țeră cu un viitor mare.

*
Apa dela Laoul Sărat este limpede și 

forte sărată. Temperatura ei variază mereu.
Analisa apei au făout’o trei specialiști, 

anume d-nii Carnot, directorul laboratorului 
de chimiă al șcblei de mine din Paris, dr. 
Bernard și dr. A. O. Saligny. Toți au con
statat calități minerale superibre la aceste 
băi.

D. Carnot, care făcuse analisa în 1888, 
în raportul d-sale eătră ministerul domenii
lor a aocentuat, oă nu este apă în Europa, 
la nici o stațiune balneară, care să cuprindă 
atâtea elemente chimice.

*
Nămolul dela Lacul Sărat, spune d. 

dr. Ș. Tuduri, e bogat în substanțe minerale 
și în principii organice diferite, avend o 
grosime de 20—40 ctm., și așeflat pe un 
strat de nisip fin, sub care se află un alt 
strat de argilă.

Colorea nămolului e nbgră și e for
mat din argilă amestecată cu nisip, precum 
și din plantele aquatice și insectele, ce vie- 
țuesc în apa lacului și împrejurul lacului, 
insecte, cari se descompun.

Nămolul analisat conține 41 la sută 
prinoipii minerale și 59 la sută materii or
ganice.

Cataplasmele cu nămol puse pe păr
țile bolnave în timpul cldlei și nopței, după 
ce bolnavul a făcut bae, aotivăză forte 
mult efectele terapeutice.

D. dr. Bernard, făcând analisa nămo
lului, a constatat, că el se presintă incom
parabil superior nămolurilor de pe conti
nent, esploatate prin multe stațiuni prin 
ajutorul terenurilor de turbă fermentate 
artificial, în presența apelor minerale de 
diferite composițiunl.

Similarele Lacului Sărat sunt: Nau
heim, Franzensbad, Saint-Amau, Pistian 
(Pestyân), Dax, Acqui, Limanul dela Odessa 
Frenczin, Teplitz, Lippik, etc. Și tuturor 
acestora apele și nămolul Laoului Sărat 
sunt superibre.

*
D. dr. Apostoleanu, care timp de cinci 

ani a fost medicul acestor băi, a constatat, 
că ele au efecte umitore asupra următore- 
lor afecțiuni: Scrofulosă, Rheumatism, si
filis, bble nervose (paralisil infantile, teta- 
nie, contracturi spasmodice, oorea, crampe, 
ataxii, etc.), bble de piele etc.

Băile acestea au fost visitate în 1895 
de 2,699 de visitatorl; în 1896 de 1.586 
persone; în 1897 de 2.082 persone; în 1898 
de 3.703 persone; în 1899 de 3.400 per- 
sone.

Cruciada Boxerilor.
Gabriel Lemaire, vechiu mi

nistru al Franci ei la Peking, a fost 
interviewat de eătră un redactor al 
(ți arului „Gaulois11 din Paris asu
pra situațiunii în China și a surec- 
țiunii Boxerilor. Stă pe scurt obser- 
vațiunile, pe car! starea lucrurilor 
în China le-a sugerat d-lui Gabriel 
Lemaire:

— Crisa, care se produce actualmente 
în estremul Orient, este cu mult mai gravă, 
decât tbte de pănă acuma.

„Introducerea definitivă în China a 
drumurilor de fier, a telegrafului și a o 
mulțime de progrese occidentale, a pus vîrf 
desperațiunei mandarinatului.

„Din pricina telegrafului, posițiunea 
așa de invidiat a mandarinilor imperiului 
a suferit atingeri adânci: firul metalic, care 
a suprimat distanțele între Peking și reșe
dințele vice-regilor și a guvernatorilor pro
vinciilor și oare pune pe aceștia în comu
nicația directă cu toți subordonații lor, 
i-a pus pe toți la îndemâna stăpânului lor. 
Libertatea lor de acțiune eBte genată, tot 
atât, cât este de turburată și liniștea lor.

„La acestea se adaug și mijlocele de 
transport repecjl, cari, la o chemare, îi vor 
aduce în capitală pentru a fi rSspuncjStorl 
de faptele lor; acbsta este pentru dânșii o 
perspectivă și mai neliniștilore.

„Și pe urmă, toți "încep sâ vadă, că 
drumul progresului. este infinit, că a se su
pune lui, este a învăța la școlă străină, a 

renunța la o parte din acele studii clasice, 
pe cari ei le prive=c ca o gloriă și o onore, 
ca poesia țerii, pentru a învăța elementele 
unor sciințe, cari sunt secretul Occiden
tului și oarl n’au niol măcar numele în 
chinezesce.

— După d-vostră, d-le ministru, miș
carea este generală în China ?

— După mine este o adevărată cru
ciadă, care s’a întreprins în China în po
triva Occidentului și a tot ce represintă 
oivilisația sa, ideile sale și influințele sale.

„S’a început oruciada cum s’a putut. 
Aoum oapii mișcărei se servesc de Boxeri 
pentru a se face tot râul posibil strâiuilor, 
cu gândul de a-i sacrifica, dâcă lucrurile 
nu merg cum doresc dânșii.

„Situațiunea este cât se pbte de gravă, 
și dâcă în puține cjile firma atitudine a 
representanților streini la Peking, perfecta 
lor unire, mijlocele lor de acțiune nu vor 
reuși sS aducă după sine o înțelegere com
pletă, este sigur, că Curtea din Peking nu 
mai este stăpâna decisiunilor sale și eveni
mentele cele mai grave sunt de temut, 
atât la Peking, câu și în celelalte părți ale 
imperiului.

— Atunci Impbrătesa-mumă îșî asumă 
întrbga responsabilitate a situațiunei pre- 
sente ?

— Curtea n’ate nici o greșală de fă
cut. Ea trebue să răspundă deja înaintea 
Europei de uciderile și devastările, pe cari 
le-a permisă, și dâcă nu opresce imediat 
faptele oriminale ale asasinilor și ale incen
diatorilor, va avâ de regulat o socotblă 
groznică cu Europa!

„Și apoi puterile europene vor cere 
garanții puternioe dela China, pentru a se 
asigura în potriva repetărei în viitor a unor 
asemenea desordine.

— Regulamentul reclamațiunilor, cari 
vor resulta din evenimentele actuale și 
aoele, cari se vor putb produce, va fi ore 
o causă de neînțelegere între diferitele 
puteri ?

— In presența pericolului comun, se 
pare că nu e de temut o neînțelegere, to
tuși lucrul nu se pote prevedb.

ULTIME SUIRI.
Londra, 19 Iunie. Din Shanghai 

se anunță, că doue forturi dela Taku 
au fost aruncate în aer, er celelalte au 
fost luate cu asalt de eătră europeni.

Din Ghifu se vestesce, că fortu
rile dela Taku sunt acum tote ocu
pate. Pierderile trupelor internațio
nale sunt: 1 Engles omorît, 4 răniți; 
3 Germani omorîțl, 7 răniți; 16 Ruși 
omorîțl, 45 răniți; 1 Frances omorît, 
1 rănit. Dintre Chinesi au cădput 400. 
Rușii au intrat mai întâii! în forturi 
și au isgonit pe Chinesi, cari s’au 
retras spre nord tăind în calea lor 
firele telegrafice și dând foc satelor. 
Bombele tunurilor Chinese au causat 
mari stricăciuni corăbiei englese „Al- 
gerinef o ghiulea a căc|ut pe corabia 
rusescă „Mandsur" și i-a aprins turnu 
cu ibrbă de pușcă, 7 soldați au tost 
uciși, ceilalți toți grav răniți.

Berlin, 19 Iunie. Se anunță din 
Londra, că comandantul vasului ger
man „Utis“ a fost greu rănit în lupta 
dela Taku.

Paris, 19 Iunie. Guvernul rusesc 
a făcut cunoscut puterilor, că a tri
mis 40,000 soldați în China, cu scop 
de a apera pe supușii sei și pe eu
ropeni. Nota accentueză solidarisarea 
Rusiei cu decisiunile, ce se vor lua 
de puteri, și negă, că Rusia ar voi 
să procedă de sine stătător.

Yokohama, 19 Iunie. Se vorbesce, 
că puterile ar fi rugat pe Japonia s4 
trimită 20,000 de omeni la China pen
tru sugrumarea, rescblei.

Milano, 19 Iunie. Vasele de res- 
boiil „Carlo Alberto11, „Sorombolino“ 
și „Vezuvio11 au primit ordin, se fiă 
gata de plecare la China.

Viena, 19 Iunie. Evenimentele 
din China preocupă aici tbte cercu
rile. Nu s’a luat o decisiune defini
tivă. E probabil, că se va mai tri
mite un vas de răsboiu.

Roma, 20 Iunie. Regele a încre
dințat cu formarea cabinetului pe 
presidentul senatului Saracco.



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 127.—1900. /

Dela „Tipografia Â. Itoeșianu" 
din ESras®v, 

se pot procura următorele cărți:
Scrieri literar® pentru popor.

Poveștile Peleșului, eminentele no
vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totâ lumea literară. Costă 50 
nr. (cu posta 55.)

Legende seu Basmele Bomânilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
P. Ispirescu. Acesta e una din cele mai pre- 
țiose colecțiun'l de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui se lipsâscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
s6u o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fi. 70 cr. (cu posta 
1 fi. 80.)

Idilele lui Jilesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., ertom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul op fi. 1.46 
(eu posta fi. 1-60.) In asămănare cu mări
mea, prețul e forte moderat. Cetitorii 
vor găsi în el o lectură distractivă și mo- 
ralisătore, pentru bibliotecile poporale și pen
tru familii el constitue o lectură escelentă 
și fdrte potrivită de-a înlocui romanele 
seci și de sensațiă

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de Antonw Lapp. Se reco
mandă mai ales pentru cei ce vrâu sâ joce 
teatru, fiind o piesă forte ușdră, cu suge- 
moral luat din mijlocul poporului. Prețul 
12 cr. (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecetore, 
de I. P. Edițiunea a doua, apărută în Gherla 
în 1897, corectată și amplificată, scrisă cu 
ortografia cu semne. E o cart9 forte mân- 
găitore pentru inimele creștine și scrisă 
la înțelesul fie-căruia. Prețul 50 cr. (Cu 
posta 55 cr).

țNopțl de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține vre-o 7 novele cu 
tendințe morale. Mărimea 250 pag. Prețul 
60 cr. (cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pentru 
petrecere după mai mirlți autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Pwteganul. 
Prețul 55 cr. (eu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, sâu învățături 
pentru popor, de Dr. Georgiv Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămânare cu 
mărimea ei, ddr și mai ieftină în ase
mănare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului e o carte mare 
cu povești din Bănat, împărțită în 3 to
muri, de G. Cătană. Prețul 65 cr. (cu posta 
70 cr.

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
luliu Bugnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Dracul novelă de V. R. Buticescu. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșartă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

Lira Bihorului este o cărticică cu 
balade poporale, adecă o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de AmZowh/ 
Pop. Prețul 20 cr. (cu posta 23 cr.)

Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 cr. 
(cu posta 45 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de I. Pop Reteganul. Pre
țul 12 cr., cu posta 15 cr.

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 7. Bop Rtfeganul. Sunt 
vre-o 60 de poezii glumețe. Prețul 40 cr. 
(ou posta 45 cr.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Bussu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la 
început 1 fi., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

Vivia, seu Biserica din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fi. 
la 70 cr. (plus 5 or. poito.)

„Preotul din NoienP, narațiune 
istorică din vecul nos ru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acdstă interasantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848- 49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Părintele JSicolae, schiță din vidța 
preoților, de George Simu. Prețul 30 or. 
(cu posta 33 cr.)

„Considerațiilor istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplioațiunea 
lor la națiunea nostru de Ioan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Acesta scriere, apărută 
tocmai acum de sub tipar, este de deose
bit interes pentru bărbații iubitori de sci- 
ință. Prețul 1 fi., (-|- 5 cr. porto.)

„Amicul bun11, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune relii 
giosă-morală (Doctorul sufletesc și sfaturile 
lui pentru cei ce sunt apropo de timpul 
scăpărei din închisore) tradusă de actualul 
preposit capitular Ioan Papiu, pe timpul 
când funcționa ca spiritual la institutul 
coreoțional din Gherla. Prețul 10 cr. (plus 
2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Carte tipărită cu ajutorul Asso 
ciațiuneintât și de favorabil aprețiată din 
partea 4i'irel°r nostro. Conține vre o 25 
figuri în text. Prețul 85 cr. trimis francat.

Cugete și considerațiuni din ex
periența viețiilui Ar girobarb. Tipărită 
în 1898. Cartea se estinde pe 30 pagine 
și conține 170 de sfaturi înțelepte, scose 
din pățania vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 
12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, povestire 
din vieța Românilor bihorenl, de d-na L. 
Rudow-Suciu. Este o carte de 148 pag. 8°, 
tipar mărunt, dor frumos și curat. Prețul 
50 crucerl (cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Lamei sdu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Este o istorisire intere
santă și bine scrisă. Prețul 30 cr. (Cu 
posta 33 cr.)

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregariu

Dr. lu.lius Orendi, 
advocat 

și-a transpus cancelaria advocațiaiă în
Brașov. St6’ae8a Porții Mr. 26.» * ,

Cwg-’SLeS ia bwrsa dm
Din 19 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4*/2°/0 99.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.40 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 1'8.50
Dosuri pentru rog. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr........................... 97.80
Renta de hârtie austr........................... 97.35
Renta de aur austr......................... 115.70
LosurI din 1860........................ 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 720.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 697.50
Napoleondorî............................. 19.32
Mărci imperiale........................ 118.65
London vista........................... 242.15
Paris vista...................................96.40
Rente de corone austr. 4% • • • 97.45
Note italiene..............................90.90

CJibs»sm8 pieței Bceșou.
Din 20 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.

19.08 Vend.
18.80 Vend.
19.24 Vend.
11.30 Vend.

127.— Vend.

19.06
18.90
19.30
11.40

Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

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 Buctirescf, Calea- 
Victerlei Kr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno, 1-10,988.

X"¥y^y^y^y¥y^y¥y¥y¥yH

OUNT
despre case și locuri de vânzare.

Biserica românescă gr. or. din 
Brașov-Cetate puns Sa msdare 
urinătchele parțele, situate la o ad
mirabilă posiție, pe livada de sub 
promenada de sus a Brașovului, în 
Grdverl:

I Groverlj Nr. 4, 801Om., casă 
de petră eu 5 camere și grădină.

II. Tot aci, Nr. 3. 855 □ ca., casă 
de lemn cu 3 camere și grădină.

III. In Bârdigasse Nr. 3, în do

sul celor de sus, 628 □ m., casă de 
lemn și grădină.

IV. Tot aci, Nr. 4, 526 Elm., o 
grădina.

T6te aceste parțele fiind situate 
unele lângă altele p< t forma și un 
complex unitar, fdrte potrivit pen
tru vile.

Doritorii suDt rugați a-și adresa 
ofertele sigilate, dimpreună cu 5°/0 
din prețul oferit cel mult pană îfl 
15 (28) Iunie a. c. comitetului paro
chial gr. or. Tergul grâului 5.

975,2—3. Comitetul parochial.

• Aci pentru prima oră de v&ijut!

:'âg

&

C?eâ dcri Gwâași resiMmsța dela. Seghedin reintorcânduae 
dela Paris unde au produs sensație mare, cerceteză acum ora
șele mai mari din patrie, întreținendu-sd numai timp scurt.

? u m s 91 a Înmii, 

fetița ws’âașă de 5 asii, înaltă de >140 cm. și greutatea 
130 funți. ’

Cel mai mare băet din lume, uriașul uriașilor, 
Nemet Nagy Pil ie Peketehegy, 

băetul uriaș de S7 din Seghedin, a căruia înălțime încă
n’a ajuns o om, ajunge la 2 metri, căci e de 225 cmtrî și de 
aceea se numeace regele uriașilor.

Se pot vedea din 20 Iunie lainic dela 9 bre a. rn. până
9 ere sera, înaintea porții dela strada Vămei.

Prețul intrărei: 20 bani, pentru copii și soldați 12 b.

femeiă cu barbă dela Seghedin, impresara uriașilor.

* *"b
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Featra SESONUL & Primă,vară, și Vară,
1 9 O C 91’5.26—40

STOFE weHtehile de
2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună
6.— și 6.90
7.75

A. 
a. 
A

Un coupon de metri 3.10 Iun- ( 
gime pentru un costum corn- j 
piei roc, pantaloni și giletcă j L1, ‘ 

costă Eiaamas ( fi. io —

mai bună 
fină 
mai lină 
forto lină

s S3*.
2

S.
r‘
Lo-Un coupon pentru costum de salon II. 14».— cum și stofe de pardisenrl, 

den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—Mostre gratis și franco, Liferație conform mostri se garanteză. ssh —

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, șutit mari.

I

Placarea șl saslraa trenurilor h slat mg. aug. ia Brașov.
Valabil dâra fi Waisi st. n»

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la d.245m.p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7-48 min. sdra.
IV. Tr. aco. la ora 10-26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov Ia Bucurescl:
I. Trenul de persons la ora 3'55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2:19 min. p. m.

(ce vine pe la Clusiu).
IV. Tr. ace. la 6ra 5'14 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov ia Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min.dim. 

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

D. Trenul mixt la 6ra 8 50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la ora 3'15 m. p. m.

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

Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomein).
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 miD. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

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

Sosirea tronurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

Dela Bucurescl la Brașov:
L Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora -248 min. p. m.

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

IV. Trenul acelerat, la 6ra 1044 m. sdra.
V. Tren de pers, la 6ra 2.10 min. p. m.. 

(din 1 Iulie, Joia și în tete sărbătorile).
Dela Kezdi-Oș«rlieiti la Brașov:

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

II. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. s6ra

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

(pl. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în. 
tote sărbătorile1.

Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

11. Trenul mixt la ora 142 mm. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 848 min. sâra.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1*51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 648 min. sera
V. Tr. mixt la 6ra 10'04 min. s6ra.

(din Palanca dela Iul. 1 — j5 Sept în to ta> 
.sărbătorile).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


