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Administrațiunea.

Intervențlune în China.
O noue fază se pregătesce în ac

țiunea puterilor contra Chinei. Japo
nia vrâ se intervină serios în înțele
gere cu puterile europene și se tri
mită cât ținai curend contingente 
mai însemnate de armată în China 
pentru întărirea trupelor interna
ționale.

Mult au durat tratările dintre 
puteri cu privire la acăstă interven
țiune dorită mai cu sămă de cătră 
Anglia. D6că se grăbeau puțin cu 
decisiunea, ce aveau să o ia, p6te 
ar fi putut fi salvați sermanii euro
peni, cari au că(ț.ut pradă cruc|imei 
bestiale a Boxerilor fanatici și a mi
liției chinese aliată cu ei. T6te se 
puteau face, de nu erau interesele 
divergente, poftele deosebite și deci 
rivalitățile dintre marile puteri. Rusia 
mai ales a fost în contra planului 
de a se însărcina Japonia cu supri
marea revoluției chinese. In cele 
din urmă înse Rusia a încetat de a 
se mai opune unei interveniri a Ja
poniei, a declarat înse, că vre se 
aibă însa-șl mână liberă și de aceea 
nu voesce se i-se dea Japoniei un 
mandat. Deja guvernul japones se 
pregătesce a trimite vre-o 20,000 de 
bmenl la Taku și se pbte ivi nece
sitatea se trimită și un contingent 
întreit mai mare. Rusia la rendul ei, 
ca celalalt vecin al Chinei, va tri
mite desigur și ea un numer tot așa 
de mare, decă nu mai mare de 
trupe. De-ocamdată tote puterile 
asigură, că le zace la inimă de a 
nu turbura înțelegerea între ele.

Decă tote ar merge așa ușor 
cum se scriu pe hărtiă și se declară 
verbal de cătră diplomațî, atunci 
s’ar putea face dinainte un prognos
tic strălucit acțiunei puterilor în 
China și urmărilor ei. Der sunt multe 
animositățile i și mari divergențele 
dintre puteri și acestea pândesc în 
ascuns momentul, când se iasă la 
ivâlă.

Este în tot cașul semnificativă 
atitudinea unei mari părți a pressei 

rusescl față cu Germania în aceste 
momente critice. Aceste (țiare în 
frunte cu cjiarul prințului Uchtomski 
„Petersburskija Viedomosti“ vrea se 
facă responsabilă pe Germania, pe 
împăratul german și pe ambasadorul 
Ketteler pentru tbtă nenorocirea de 
ac|i în China. încurcăturile de acolo, 
cjice el, le-a provocat politica ger
mană, anectând Kiaoceau în mod 
„ușuratic șine mai pomenit".

De geaba se asigură, că guver- 
nul german a întreprins toți pașii 
sei în înțelegere cu guvernul rusesc, 
căci tot pressa este, în care se oglin- 
deză opiniunea publică rusăscă, care, 
se vede, nu este nici decum prie- 
tinosă politicei germane în estremul 
Orient.

Acesta este înse numai un mo
ment mai nou întrevenit,. câte nu 
sunt înse, cari vor pune bețe în r6- 
tele acțiunii puterilor. Decă se va 
adeveri scirea dela Shanghai, că 
toți ambasadorii, femeile și copiii lor 
și toți europenii închiși dimpreună 
cu ei în ambasada englesă au fost 
măcelăriți, atunci, n’ar mai tre
bui se se gândăscă mult puterile de-a 
întreprinde cele de lipsă pentru su
primarea rescolei englese.

Situația este fârte grea și peri- 
culosă și e aprope cu neputință ca 
evenimentele din China se nu in- 
fluințeze adânc și asupra raporturi
lor între statele din Europa.

Desmințire peste desmințire.
„Telegraful Român* din Sibiiu publică 

în numărul său 69, ce ne-a sosit numai Vi
neri după amiadl, o caracteristică desmin- 
țire în forma următâre:

„Românii in parlament*. ț)iarul 
Egyetărtăs publică dela corespondentul său din 
Sibiiu sub titlul aoesta în n-rul de 3 Iulie 
n. un articol, în care se spune, oă Românii 
s’ar pregăti să ia parte la proximele ale
geri.

„Conducătorii români îșl bat capul, 
se dice între altele, să afle punctele de 
atingere cu Maghiarii, prin cari să stabi- 
lâsoă un program, care se cadreze ou tâte 
manifestările vieții constituționale ungare.

Majoritatea Românilor e pentru a 
întră în parlament și a sprijini guvernul. 
Românii din Ungaria propriu 4>s&) cer nu 
mai atât, ca ei singuri să-și pună oandi- 
datii. Cei din Transilvania argumentâză 
pentru susținerea pasivității, cu escepția 
generației mai tinere, care doresce să-și 
validiteze drepturile civile.

O mare problemă apasă asupra Ro
mânilor ardeleni: dâcă ar abandona pasi
vitatea fără garantarea intereselor naționale 
române, ce ar face, când le-ar fi amenin
țată individualitatea națională? Aoestă pro- 
cedere se lovesce de hotărîrile conferențe- 
lor naționale. Totuși în momentul decisă- 
tor, se vor afla de aceia, cari vor ignora 
acele hotărîrl și vor întră in parlament".

Cei dela „Egy." pot fi asigurați, oă 
Românii vor căuta să facă numai ast-fel 
de pași politici, cari nu vatămă caracterul 
românesc, oi garantâză desvoltare poporu
lui nostru cu tâte însușirile sale etnice.

De altă parte „Magyar Szo" atribue 
I. P. Sfințitului nostru metropolit rolul de 
a fi convocat conferențe politice seorete 
pentru abandonarea pasivității.

Deși (jiarul nostru dela întemeiarea sa 
pănă acum a rămas conseouent principiu
lui, că pasivitatea ne duce la desorgaoisare 
și desinteresare de afaoerile politice ale po
porului, er activitatea în comune, congre- 

gațiunl și în parlament ne concentrâză pu
terile și ne pote asigura mai mari succese 
pe terenul luptelor politice și mai multe 
isbânde și ast-fel c irul nostru numai bu
cura s’ar pută de intrarea în parlament a 
40 deputațl români: totuși — după infor- 
mațiunile din loc competent, suntem în posițiu- 
nea a declara de neadevărată faima publicată 
de „Magyar Szd“ și reprodusă și de alte jur
nale din țără, că adecă Românii ar fi ținut o 
conferență politică secretă sub presidiul JExel. 
Sale părintelui metropolit loan Mețianu și ar 
fi pactat cu dl ministru Szell, ca să se ce
deze Românilor 40 cercuri electorale, pentru 
ca să abdică de pasivitate.

*
Despre acâstă desmințire a „Telegr. 

Român" au luat notiță tâte diarele guver
namentale ungurescl. N’au fost mulțumiți 
însă cu atâta oficioșii d-lui Szell. După-ce 
a venit o desmințire din partea Metropo- 
litului Mețianu, trebuia să urmeze una și 
din partea ministrului-președinte.

„Pact cu Românii?" Se pâte 6re ca 
ministrul-președinte să lase a fi bănuit și 
numai 48 de ore de așa ceva? Deci a tre
buit să pășescă la mijloc și ofioiâsa „Co
respondență de Budapesta", spunând, că 
este împuternicită din loc oompetent a de
clara, că faimele lățite despre un pact, ce 
l’ar fi încheiat ministru-președinte unguresc 
ou Metropolitul român Mețianu sâu cu alțl 
Români, sunt cu totul neadevărate. Minis
tru-președinte n’a încheiat pact nici cu 
Românii, nici cu alții în privința alegeri
lor și nici n’a tratat cu nimenea asupra 
vr’unui pact.

Acâsta este desmințirea foiei ofioiâse 
ungurescl.

„Apropiere maghiaro-română“.
Sub titlul acesta publică fâia 

guvernamentală (apponyistă) „Bu- 
dapesti Hirlap*, în fruntea numărului 
seu dela 7 Iulie, un articul destul 
de caracteristic în împrejurările de 
față, pe care aflăm de bine a-1 co
munica în estras cetitorilor noștri.

La început oonstată, că, prin Ardeal, 
istoria Ungariei adese-orl a dat direoțiune 
istoriei Moldovei și Munteniei; multe lupte 
au avut între sine aceste țări, dâr și mai 
multe au purtat în alianță contra inimiou- 
lui oomun: Turoul și Tătarul. Spune, că 
între Unguri și Români n’au fost nici 
odată inimiciții pătimașe și antipatiile, oe 
le relevă istoria, sunt numai fructul poli- 
tioei vienese (!) încât privesce viața, contac
tul social și comeroiul, 4'ce> a esistat 
tot-dâuna o legătură viuă între Ardeal și 
România și ar fi fost o firâscă urmare, ca 
cele două state vecine să propășâscă spri- 
jinindu-se împrumutat și „oultura română 
mai inferidră și de dată mai nouă, se pri- 
mâscă cultura maghiară ca conducătore" (!) 
Causa pentru care n’a fost totuși așa, o 
oaută fâia maghiară ârășl în politica aus
triacă, fiind-că acâsta ar fi orescut „ini- 
miol interni pentru nația maghiară*, er în 
urmă regatul român independent „a făout 
greșala, ca în loo să-și fi dat tdte silințele 
pentru desvoltarea materială și intelectuală a 
propriului său stat mic, a luat în progra
mul lui un vis sterp: unirea Românilor 
din statul ungar cu România".

Vrâ să arate apoi, cât de „rău a gos
podărit România", cum șl-a împrăsciat ca
pitalul în statele latine, oum s’au jertfit 
miliâne pentru articull „irredentiștl" prin 
diarele din Franoia, Belgia și Italia. AdI 
insă fruotele acestei politice începe să se 

oocă; România e în mare orisă economioă 
„din oare cu greu o vor salva frații latini". 
Ungurii — 4'Ge — nu 89 bucură de crisa 
economioă a României, doresc însă, oa ea să 
aibă drept urmare oa politica română să 
caute a vindeca relele interiore și „față 
cu Ungaria să nisuâsoă a reînoi acel ra
port paclnic.... oare în urma vecinătății e 
avantagios pentru ambele state". Apoi oon- 
tinuă așa:

„Urmarea aoestei politice — sperăm 
— va fi și apropierea între Maghiari și ele
mentul român din Ungaria. Apropierea 
aoâsta este tot atât de necesară în viața 
sooială, ca și în parlament. Multe figuri 
distinse ale societății ardelene avem să le 
mulțumim fraților Români. Nu este firâsoă 
înstrăinarea de adl între inteligența ma
ghiară și română. Ea nu e decât urmarea 
focului luptei pasionate. Dâr dâoă luptele 
vor înceta, trebue să înoeteze și separatis
mul social.

„Coloman Szell n’ar avă un mic merii, 
decă ar obli calea apropierii. Căci nu este 
firesc nici aceea, oa o parte însemnată a 
populațiunei din Ungaria să se retragă 
dela legislațiune și dela administrația țării. 
Că acâsta s’a întâmplat așa, vina o portă 
în mare parte volnicia guvernului Tisza 
In primul parlament maghiar au mai fost 
și Români, fără program de naționalitate 
Unul din actualii conduoătorl ai mișcării 
române de naționalitate în Ardeal, a fost 
deputat ales la începutul anilor 70 în Să- 
lagiu cu program oposițional de drept pu- 
blio. Tisza l’a înlăturat de pe scenă și s’a 
ales din el agitator valah. De felul acestuia 
mai sunt și alții mulțl.

„Parlamentul maghiar e destul de tare 
și destul de unguresc, pentru-ca să pâtă 
primi în sînul său pe fiă-oare naționalitate și 
să asculte dorințele și postulatele tuturor. 
Smintit este oel oe se teme de acâsta și 
umblă să asoundă lumina sub obroo".

Resboiti în China.
Sortea Europenilor în Peking.

Trăeso înoă Europenii, din Peking? 
După soirile :;de Joi și Vineri"— nuj 
Mulțime de telegrame, publicate mai ales 
de foile englese, au vestit, oă în ndptea de 
30 Iunie spre 1 Iulie, Pekingul a fost tea
trul oelui mai înfricoșat măoel. Soirile aces
tea spuneau, că toți Europenii și străinii 
peste tot, refugiațl în interiorui olădirei 
ambasadei englese, au fost măcelăriți de 
âmenil prinoipelui Tuan, capetele lor au 
fost înșirate pe zidurile orașului. Cel mai 
puțin .2—3000 de nenorociți au oăcjut jertfă a 
fanatismului chineseso. Se 4’°®, că princi
pele Tuan șl-a arătat mănia sa și în oon- 
tra indigenilor, făcând să se uoidă 4000 
din ei, fiind-oă au cutezat să adreze o pe
tiția, în oare cereau, să pună oapăt vărsă
rilor de sânge.

Față ou soirile aoestea au sosit alal- 
tăerl la Washington, Berlin și Londra te
legrame, în care se (jioe, oă la 2 Iulie amba
sada englesă nu era înoă pustiită, er mi
nistrul de esterne francos Delcassă a pri
mit dela consulul militar din Canton de
peșa, oă după o informațiune a lui Li- 
Hung-Olang ambasadele din Peking erauîncă 
întregi la 1 Iulie. Consulul britanic din 
Shanghai a telegrafat la Londra, că un cu
rier, oare a plecat Marți diminâța din Pe
king, i-a adus scirea, că edifioiile a două 
ambasade se susțineau înoă atunol, oă Eu
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ropenii au împușcat 2000 de soldați ohi- 
nesl și Boxeri și că Europenii se pot susțină.

Pe urma aoestor ■; soiri a început să 
prindă ârășl aripi speranța, că totuși Euro
penii din Peking vor pută fi salvați, cel 
puțin în parte. Nimio ÎDsă nu se pote sci 
cu siguranță. Ofioios nu s’a confirmat ni
mic. Dăcă este să judeoăm după o soire 
telegrafică din Petersburg, oare spune, că 
ambasadorul rusesc din Peking a fost omo- 
rît, atunci pare mai probabil, oă Europenii 
din Peking au oăcjut jertfă a furiei prin
cipelui Tuan.

La Tien-Cîn.

De ar trăi chiar Europenii din Peking, 
sortea lor este grozavă și la salvarea lor 
abia se mai pâte gândi cine-va adl. Aoâsta 
mai ales, că c)i de cji periculul se măresce la 
Tien Cin și în împrejurime. Seim, că în 
Tien-Cin se află trupele internaționale. 
Aceste trupe sunt în starea"oea mai critioă, 
fiind-oă Chinesii curg potop spre oraș. 
Printre comandanții trupelor s’a lansat pla
nul de a evacua orașul. Dâr planul acesta 
pare adl imposibil de realisat. înaintarea 
din Tien-Cin ar espune trupele la o sigură 
nimioire. Se afirmă, că 3000 de Ruși au 
încercat totuși să părăsăscă Tien-Cin-ul, ca 
să mărgă spre Peking. De 24 de dile însă 
nu se mai soie nimio despre ei și să crede 
că cei 30,000 de ChinesI, cari în drum spre 
Tien-Cin au ajuns la Lofa, i-au atacat și 
i-au nimicit. Soirea despre sârtea acestor 
Ruși o aduce „Daily Express14 din Londra ; 
ea însă e combătută dela Petersburg, unde 
nu se scie nimic despre așa ceva.

Despre critica situațiă dela Tien-Cin 
agenț'a „Reuter44 publioă un raport cu data 
de '29 Iunie în care se cjio0 între altele:

Chinesii tractăză în mod înfiorător cu 
răniții, ăr cadavrele lor le mutilăză și sfâ
șie în mod barbar. Generalul Jungfusiang 
merge cu 10.000 spre Peking. Numărul 
trupelor din jurul capitalei este de 50.OCX) 
Femeile și copiii vor fi transportați din Tien- 
Cin la Taku îndată ce se va pută. Chinesii 
oăduțl la Tien-Cin zac cu miile neînmor- 
mentațl. Intre Tien-Cin și Taku nenumă
rate cadavre pluteso pe suprafața rîului. 
Străinii de aici spun, oă ei au să-și mulță- 
mescă viața numai Rușilor, fără de al oă- 
ror ajutor de sigur s’ar fi prăpădit în 20 
Iunie.

Acțiunea puterilor.

Germania. Din Berlin se telegrafăză, 
că din vorbirea împăratului Wilhelm, ținută 
în Wilhelmshafen, s’a omis un pasagiîi 
După notițele stenografioe, împăratul a 
mai dis: „Sperez, că voiă restabili pacea cu 
sabia și că îmi voiu resbuna cum n’a mai ve- 
cțul lumea*.

împăratul a dat ordin să se mobi- 
liseze divizia de torpilori. împăratul a so- 
sosit alaltăerl Jn Kiel. El va însoți escadra 
germană pănă la Elba.

Anglia. Din Londra se telegrafăză, că 
guvernul vră să trimită 37.000 soldați în 
China. Trupele vor fi luate parte din An
glia, parte din India.

Francia. In ședința de Sâmbătă a oa- 
merei din Paris, ministru de esterne Del- 
casse a declarat, oă Japonia șl-a esprimat 
firma deoisiune de a procede în înțelegere 
cu puterile și de a nu faoe nimic fără de 
ele. Francia a răspuns, oă vede buouros ooo- 
perarea Japoniei. In ce privesce răsboiul 
Deloassă (jise: oui să declarăm răsboiQ ? 
El arată asupra pericolelor, ce ar urma de
clarării unui răsboiu pentru creștinii din 
China. Francia n’are causă de a lua în 
privința acăsta inițiativa. După-ce acoen- 
tuăză înțelegerea dintre puteri, Delcasse 
spune, că Francia va trimite de-ocamdată 
3000 soldați.

Rolul Japoniei. „Pol. Corr. “ din Viena 
primesce din Tokio soirea, că îndată după 
confirmarea scirei despre omorîrea amba
sadorului german, guvernul japones s’a de
cis să trimită nouă trupe în China.— După 
un raport al agenției „ Wolff44 din Berlin, 
guvernul japones a cerut opinia guvernului 
ruseso și german. Cel dintâiîi i-a răspuns 
deja în 27 Iunie 4lc®ud> că dă Japoniei 
libertate de acțiune, întru cât ea va merge 
în înțelegere necondiționată ou puterile. Gu
vernul german a răspuns, că lucrul princi

pal este susținerea înțelegerei dintre puteri. 
Privitor la intervențiune cercurile din Ber
lin sunt de părere, că nu pote fi vorba de 
un mandat, ce i-s’ar da Japoniei, mandat, 
la care s’ar fi opus Rusia.

Rusia. Intr’aceea merită să relevăm, 
că cercurile militare rusescl îșl dau silința 
a îndupleca pe Țar să rămână încă cât-va 
timp în reservă, pănă când adecă celelalte 
puteri europene îșl vor fi epuisat deplin 
forțele. După aoăsta Rusia să intervină cu 
colosala ei armată din Mandsuria și să ia 
partea leului.

Statele-Unite. PrecumFrancia a deola- 
rat la rândul său prin rostul ministrului de 
esterne, că n’are nici o plăcere de-a de
clara răsboiii Chinei, tocmai așa face și gu
vernul Statelor-Unite. El dice, oă a trimis 
trupe în China numai pentru a-șl apăra su
pușii, ăr dăcă liniștea se va restabili, 
și-le va retragă.

Generosîtatea împăratului Wilhelm.

împăratul Wilhelm a adresat o tele
gramă șefului esoadrei germane, guvernoru- 
lui din Kiaoolau, guvernorului din Șantung 
și vice-regilor din Nanking și Wuclang, în 
care le face cunoscut, că se obligă a da 
câte un premiu de 1000 tael (aproximativ 
7000 corone) pentru fiă-oare German său 
străin din Peking, care va fi predat mort 
său viu la autoritățile germane său străine.

Rescoia se estinde.

Intr’aceea răscola se estinde în China 
Boxerii din Hankan încă au prins armele, 
au nimioit calea ferată Peking-Hankau și 
au dat foc tuturor stațiunilor.

Principele Tuan a dat porunci tuturor 
vice-regilor din provinoiile sudice, să adune 
flota chinesă și se atace corăbiile străine 
din Shanghai. Alte corăbii Chinese au ple
cat departe pe mare, ca să rețină și even
tual să prindă vasele de răsboiii europene.

Amiralii din Taku desoriu situația în 
colori forte posomorite și d’c, că Chinesii 
se pregătesc a recuoeri forturile de-aoolo 
și a preface în cenușă Tien-Cin-ul.

Conferență polîtică-preoțescă.
Intre „Soirile dilei“ din Nrii 121 și 

122 ai foiei nostre am înregistrat faima 
despre o conferență, ce a ținut’o la Bik- 
szad deputatul și abatele I. Molnar, cunos
cutul conducător al partidei poporale ma
ghiare cu preoții români din părțile acelea, 
precum și deolarația, ce a făcut’o d-1 Mol
nar în „Alkotmâny44 privitor la aoăsta con
ferență și la cele afirmate de „Magyar Szou 
în legătură eu ea.

Organul lui Banffy susținuse între al
tele, că preotul Constantin Lucaciu din 
Jojib, care a luat parte la conferență, ar 
fi primit să fiă „candidat de deputat cu 
program naționalist14, însă cu colorit de 
membru al partidei poporale și că Molnar 
i-a promis tot sprijinul.

Molnar a recunoscut, că a ținut con
ferență la mănăstirea din Bikszad în 29 
Maifi, dăr că la acăsta oonferență n’au fost 
invitați numai preoții români uniți, ci și 
preoții romano-oatolicî și că de vre-un pact 
cu preoții români nu s’a tratat.

Noi în fața acestor faime și afirmări 
am (jis, că este de datoria preoților din 
amintitul cero electoral (al Megieșului) să 
lămurăscă publicul român, ca să scie, care-i 
adevărul ?

D-1 Constantin Lucaciu ni-a trimis 
(jilele aoeste o întîmpinare din Jojib, în 
care, după ce amintesce cașul, ne dă ur- 
mătorea lămurire :

Etă, care e adevărul.
Prelatul Molnar și zelosul membru al 

partidului poporal, având — după cum ni-a 
spus — afaceri în părțile Sătmarului, a so
cotit a fi de bine să vină în atingere cu 
acea ocasiune și cu preoții oercului alegă
tor al Megieșului, să sondeze, să reșcie, că 
ce ținută ’șl vor lua ou ocasiunea viitorelor 
alegeri dietale preoții și alegătorii români 
în ccvârșitâre maioritate în acest cero 
alegător.

In pripă apoi a și invitat pe toți 
preoții acestui cerc, der nu și toți au pri
mit la vreme invitarea și așa nioi n’au 
fost în stare cu toții a răspunde într’o 
formă ori alta numitului prelat, făcând așa 

destul urbanității impuse de resonele so
ciale.

Eu unul, pe basa oonvențiunei sociali, 
m’am presentat cu scepul, ca să espun și 
se dovedesc ținuta inteligenței române peste 
tot și în speeial a acestui oerc de alegere, 
oare ținută păn’ acum stă pe basa hotărîri- 
lor conferințelor naționale depuse în pro
gramul partidului nostru național.

Fiind toți oei de față la acea ccnfe- 
rență de acord cu espunerile mele, după 
espunerile marcante și ale P. O. D. Ata- 
nasiu Demian, parochul Negreștilor, Ilus
tru) prelat, mulțămind pentru informațiunile 
oategorice, s’a depărtat, fără să se fi luat 
orl-ce angajament dintr’o parte seu alta.

In fine d-1 C. Lucaciu deolară tote 
cele espuse în „Magyar Szd“ de scornituri 
și falsități tendențiâse, și-și esprimă regre
tul, că noi am dat loc faimelor din acest 
isvor.

Am vrâ să soim, de ce e de regre
tat, că noi am luat notiță din „Magyar 
Szo44 de conferență d-vostră dela Bicsad ? 
Nu este mai mult de regretat ore, oă preoții 
români din cercul Megieșului țin oonfe- 
rențe cu abatele Molnar și cu preoții ro- 
mano-catolicl în afaceri electorale și că ast
fel de lucruri noi trebue să le aflăm mai 
întâiti din organul rabulist al lui Banffy?

Noi seim să distingem. De aceea esa- 
gerațiunile obicinuite ale foiei banffyste nu 
ne pot conturba judecata clară asupra c^- 
lor ce se petrec.

Așa și în cașul de față ifam stat nici 
un moment la îndoială, ce să privim de 
esagerare și ce nu, ci am voit să fim lă
muriți asupra consfătuirilor abatelui Molnar 
cu preoții români. Nu ne-am temut noi nici 
un moment, că abatele Molnar va încheia 
alianță cu preoții români din cercul Me
gieșului pe basa programului nostru na
țional. Der ce caută Luoaoiu și soți la 
conferență conohemată de amintitul abate? 
De s’ar fi tractat de vre o „Congruă44, său 
de vre-o pretinsă „causă comuuă“ catolică, 
am fi cjis, că așa-i acum moda, ca preoții 
români uniți să țină oonferențe cu cei ro- 
mano-catolicl. Dâr în afaoerl eleotorale și 
politice, ce înțeles pot avă astfel de con- 
venticule, și în deosebi, ce înțeles pote avâ 
oa preoții români să se pună în atingere 
și în înțelegere ou conducătorul unui partid 
politic, adversar partidului național român?

D-1 C. Lucaciu nu ne dă nioi o lă
murire satisfăoătâre despre motivul, ce l’a 
îndemnat dimpreună cu soții săi a urma 
invitării din cestiune, căci „urbanitatea 
impusă de resonele sociale14 și „conven- 
țiunea sooială44, nu pote motiva nicl-decum 
pasul aoesta. Numai despre un lucru suntem 
în clar: abatele Molnar a vrut să scie, 
dăcă partida poporală pâte conta la vii- 
târele alegeri să fiă sprijinită de alegătorii 
români din cercul Megieșului? Cu alte cu
vinte, el a voit să-i câștige pentru par
tida sa.

Stând lucrul astfel, a fost ou totul 
superflu, ca d. C. Luoaoiu să mai espună 
și să dovedâsoă amintitului prelat „ținuta 
de pditia acuma a inteligenței române peste 
tot și în special a oelei din oeroul Megie
șului44. Despre ce s’a vorbit anume în acea 
conferență, nu ne spune. Ne spune numai, 
că nu s’a luat nici un angajament dintr’o 
parte său alta. Numai atâta ar mai fi tre
buit. Nu cumva Megieșenii sunt de pă
rere, că acum, după-oe forța brutală a îm- 
pedecat funcționarea partidului român, ei 
ar avâ mână liberă să deoidă de capul 
lor asupra viitârei atitudine politice a po
porului ?

Românii în Serbia.
In lucrarea sa despre Românii din 

Sârbia, prof. Dr. G. Weigand constată, că 
dâcă facem abstracția de orașe, aprâpe în- 
trâga vale de jos a Dunării e românâscă, 
pe ambele maluri, pe când politicesce apar
ține Ungariei, Serbiei și României. Primul 
sat românesc pe malul stâng al Dunării e 
Ofoea, așeejat în fața Belgradului. Urmâză 
apoi o poporațiune mixtă, compusă din 
Sârbi, Nemți, Români și Maghiari, dâr nu 
mai pe un scurt teritoriu, dela Panciova 
pănă la Buziaș, dâr de aici în jos pe Du
năre întregul mal stâng al Dunării, cu es- 
cepțiunea puținelor sate sârbescl și a ora

șelor, cari chiar în România au o popora
țiune mixtă, e curat românesc. Pe malul 
drept al Dunării elementul românesc înce
pe ceva și mai la vale, adecă imediat după 
intrarea rîului în Casanul admirabil de fru
mos, la Dobra, în Serbia. Elementul româ
nesc în Serbia ține în stăpânire nu numai 
malul Dunării, ci a străbătut adânc și în 
interiorul țării, așa că întregul colț nord- 
vestic al Serbiei, cu escepțiunea insulei 
Jimbistice a Negotinului, e românesc. Nu
mai funcționarii, învățătorii și preoții sunt 
Sârbi.

Numărul total al Românilor din Ser
bia este cel puțin de 150.000. Guvernul 
sârbesc face mari opintiri pentru a serbisa 
pe Români; resultatele obținute sunt însă 
fârte mici. De preoți se trimit numai Sârbi, 
seu omeni ou sentimente sârbescl, cari fac 
slujba întrâgă, în limba sârbâscă. Dâr ță
ranul nu se duce la biserică și ast-fel pro
paganda prin biserică devine ilusorie. Ceva 
mai mult se face prin șoolă, cel puțin în 
comunele mai mari agronomice. Mai mult 
efect are limba oficială sârbâscă în locali
tățile în cari se află un aparat mai mare 
administrativ. Aid se pâte elice, că cei mai 
mulțl Români posed limba sârbă, dâr și 
întors: Sârbii sciu și ei românesce. O îm
puținare simțitâre a Românilor s’a mai pu
tut întâmpla numai în părțile din Vest și 
din Sud-Vest, adecă în districtul Pozarevaț, 
dâr în celelalte părți de țâră sârbisirea 
Românilor merge anevoios.

SOIRILE DILEL.
— 26 Iunie v.

Esposițiă școlară. Astădl s’a des
chis esposiția școlară arangiată din inci
dentul aniversărei de 50 de ani a gimna- 
siului român din Brașov. Esposiția e mult 
mai succâsă și mai bogată, de cum ne-am 
așteptat. Vre-o patru sale spațiose din eta- 
giul gimnasiului sunt încărcate cu numă- 
râse obiecte din diferitele sfere ale sciin- 
ței. Intr’una din sale, care aparține museu- 
lui, e admirabil de bine representată roni- 
tologia, fiind așe4ate pe un șir de polițe 
aflătâre într’un mare dulap de sticlă, trans
parent pe de tote părțile, sute de paseri, oarl 
de cari mai deosebite. Bine este represen
tată și mineralogia prin o frumosă oolec- 
țiune de minerale, între cari bate la ochi 
o oolecțiune de minerale, ce conțin aur, 
argint și plumb și a fost dăruită museului 
gimnasiului de regretații Ioana Bădilă năso. 
Moldovan și soțul său loan Bădilă. Din ale 
botinacci am vă4ut o colecțiune a plantelor 
ou florării și herbării c^. la 1000 de specii.

La altă parte se văd mulțime de 
grupe din biologia insectelor cu arborii, 
florile și fructele, în cari trăesc și din cari 
se nutresc. Se pote vedâ și o colecțiune de 
insecte din tâtă lumea, ce a fost dăruită 
de d-1 Iorgu M. Zănescu. In alt.lQp se pot 
vedâ interesante antichități din dom’etiiul 
archiologiei, geografiei, numismaticei. Apoi 
o interesantă colecția de reptile din Guinea 
olandesă, ce a fost dăruită de d-1 Dr. St. 
Ciurcu eto. Forte frumâse sunt și desem- 
nurile elevilor din diferitele classe, espuse în 
număr mare. Din mulțimea obiectelor am 
înșirat aoi numai pe scurt câte-va. Sunt 
încă multe altele, cari merită a fi visitate 
de public. De aceea atragem atențiunea 
Românilor din loc asupra acestei intere
sante esposițiunl, care numai mâne se mai 
pâte vede.

Curtea română la Sinaia. Sâmbătă 
diminâța Maj. Lor Regele, Regina și Prin
cipii moștenitori, însoțiți de micul principe 
Carol și de micele princese Elisabeta și 
Maria, au plecat la Sinaia, unde curtea și-a 
strămutat residența peste vară. Damele de 
onâre ale Reginei și ale princesei Maria, 
ca și d-1 G. Filipescu, marele mareșal al 
curții, d-1 general Varthiadi, șeful casei 
militare a Regelui, d-nii majori Gratzowski, 
Demetrescu, adjutanți, și D’all Orso seore- 
tarul Reginei, au plecat asemenea cu tre
nul regal.

D-1 Dr. At. M. Marienescu în pen
siune. „Familia14 aduce soirea, oă d 1 
Dr. At. M. Alarienescu, jude la tabla re- 
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gâscă din Oradea-mare, membru al Acade
miei Române, a fost pensionat la 1 Iulie, 
după un servioiu îndelungat pe terenul jus
tiției. D-l Marienesou se va strămuta la 
Sibiiu și se va ooupa pe viitor numai ou 
literatura.

Concert român în Orăștiă. Cunos
cutele artiste române, d-rele Valeria Pop, 
absolventă a conservatorului din Pesta și 
Adelina Piso, absolventă a conservatorului 
din Viena, cu concursul d-lui G. Șorban, 
elev al conservatorului din Viena, vor da 
poimâne, MercurI, în 11 Iulie n. o. un con
cert în Orăștiă. Amănunte a se vedâ la in
vitarea, ce-o publicăm mai jos.

Scire alarmantă, neesactă. „N. Fr. 
Presseu a adus soirea, că ciuma a isbuonit 
la Silistra, în Bulgaria, și că serviciul sani
tar superior român ar fi luat în conseoență 
măsuri de precauțiune. E cu totul neesact, 
■că la Silistra s’a produs un cas de ciumă.

Scire musicală. „România Musicală" 
din Bucuresol scrie, că la concertele Con
servatorului din Lipsea s’a pus în repetițiă 
o Suită pentru orchestră (Aubade, Aven, 
Gaudriole și Danse enfantine) compuse de 
tînărul Andreiu Borgovan, fiiul d-lui prof. 
Borgovan din BucurescI, unde tînărul artist 
a urmat cursurile măiestrului Stefănescu. 
Composiția cea mai nouă a tînărului de
butant se caraoterisâză printr’o vigdre ro- 
mândscă, prin delicateță francesă și prin to
pică nemțdscă"... Tânărului dirigent An- 
dreiă, fetele colege îi surîd, orchestra îl în- 
conjoră și felicită, dela un colț al salei doi 
profesori zimbesc compositorului“...

„Infamia vienesă“. Așa strigă șovi- 
niștii dela pressa jidano-maghiară. Ce s’a 
întâmplat adecă? Consiliul comunal din 
Viena șl-a esprimat într’una din ședințele 
treoute dorința, ca pe tote scrisorile, ce le 
trimit Vienesii la Budapesta, se sorie Ofen- 
Pest, âr nu Budapest. Atâta a trebuit, pen- 
tru-oa gazetele maghiare să gratifice repre- 
sentanța oomunală a Vienei cu oele mai 
ștrașnioe înjurături.

Croitor „patriotic11. De mari laude 
îl fao părtaș sovinistele din Pesta pe croi
torul Nioolae Moldovan din Olușiîi, peutru- 
că a scris unui fabricant de postavuri din 
Brunn, să nu mai corespondeze cu el în 
limba germană, ci în limba maghiară, că de 
unde nu rupe orl-ce legături cu fabrica. — 
Ce puțin „curagiiî11 îi trebue cuiva, oa să-și 
oăștige în țâra acâsta titlul de „patriot!11 
Ce mai sci, dâoă nu vom oeti atjl mâne, 
că croitorul din vorbă a fost premiat de 
TiVlassios pentru „merite11.

La concertul de Joi, ce-1 va da Reu
niunea nostră de cântări Joi sâra, prețurile 
de intrare sunt acestea: Balcon 1 fl. 50 cr. 
fotei 1 fl. 25, parquet I. 1 fl., parquet II. 
.BO or. Loc pe galeriă 60 or., entrâe 50 cr.

Numiri la Consistoriul din Arad.
Cetim în fâia bisericâscă din Arad: D-l 
Adrian P. Deseanu a fost ales referent- 
.ajutător în resortul senatului epitropesc; 
d-l Virgil Mihulin a fost numit arohivar; 
d-l Aurel C. Chelnicean, mai ’nainte func
ționar de bancă în BucurescI, a fost numit 
^adjunct-contabil la administrațiunea cassei 
consistoriale din Arad.

Ministru Daranyi pentru maghia- 
3’isare. Ministrul de agricultură a trimis 
1000 de volumurl din oolecțiunea de cărți 
a ministeriului la adresa „Kulturegylet“-ului 
din Ungaria nordioă, ou scop „de-a promova 
,maghiarisarea comunelor slovace", cum spun 
foile ungurescl. Nu cum-va se va lăuda cu 
fapta aoesta „generosâ11 ministrul, care se 
află acum în Paris ?

Pentru limba rusescă. Contele Hen- 
ric Coudtnhove, unul din cei mai distinși 
membri ai aristocrației boeme, a publicat 
de curând o broșură, în care pledâză pen
tru introducerea limbei rusesol ca studiu 
obligator în școlele din monarchia austro- 
ungară, drept rnijloo pentru „resolvarea con
flictelor dintre naționalități11. Contele Cou- 
denhove flice, că isvorul tuturor relelor, oe 
bântue adl monarchia, este, că „cele trei 
.^naționalități marlu (Siavii, Germanii și Ma

ghiarii) nu se înțeleg una pe alta, ba se 
urăso cu mult mai tare, decât să învețe 
una limba celeilalte. Trebue dâr să se alegă 
o limbă indiferentă, în care naționalitățile 
se comunice reciproc. Asta ar fi limba ru- 
siscă. Contele Coudenhove nu așteptă dela 
învățarea în mod obligător a limbei rusesol 
numai „pacea națională11, ci și „căderea 
panslavismului11, și cjice: „Dâoă Slavii ar fi 
egal îndreptățiți în privința limbei cu Ger
manii și Maghiarii, propaganda slavă ar 
cădâ cu rușine. Asta s’ar pută ajunge prin 
învățarea obligătăre a limbei rusesol. Și 
tocmai pentru acâsta limba rusescă ar tre
bui introdusă în monarchia întrâgă: în 
Austria, Boemia și Ungaria".

Esposiția industrială din „Podul 
bătușilor11 va mai fi deschisă numai mâne, 
Marți.

Mijloc contra filoxerei. Din Fran- 
oia vine soirea, că un proprietar de vii din 
departamentul Pyreneilor înalțl a aflat un 
mijloc bun pentru a pută omorî ou succes 
filoxera. Acest mijloc, fărte simplu, este 
funinginea de urloie. Acest mijloc, dice in
ventatorul, trebue folosit iârna, căci apoi 
când se topesce zăpada, apa face să stră
bată funinginea pănă la rădăoinile oele mai 
subțiri ale viței de vie, unde se ține filoo- 
sera. Se soie deja, că funinginea este un 
mijloc bun pentru a stîrpi insectele. După 
mai mulțl ani de probă, dice vinioultorul 
franoes, e’a convins, că ierna e de ajuns 
a-se pune la fiă-care rădăcină de vie câte 
un litru și jumătate de funingine, ca să-și 
aibă efectul său și vița să scape de fi
loxeră.

Crescerea oficerilor în. armată. 
Pentru orientarea celor oe se interesâză de 
cariera militară, ni-se trimit spre publicare 
următărele informaț'unl: Cu ocasiunea des- 
baterilor din delegațiunea ultimă, s’a cons
tatat, că fârte multe loourl dela ambele 
academii militare sunt gâle și că ar pută 
fi primiți mai mulțl elevi. Causa aoestei 
aparițiunl se atribue împrejurărei, că ti
nerii aspiranți de ofioerl îșl ajung mai iute 
soopul prin șodlele de oadețl, ajungând mai 
iute la rang de ofioer. Astfel când absol
venții unei școle reale militare inferiâre, 
sâu ai unei șcâle medii civile, fiind primiți 
într’o șcâlă de oadețl, ajung după 5 ani și
2 luni ofioerl, pe atunci absolvenții unei 
șcâle militare, reale, superiâre, sâu ai unei 
șodle medii oivile, ajungând la academiă, 
ajung sub-loootenențl numai în timp de 6 
ani, adeoă ou 10 luni mai târcjiu, decât ab
solvenții șodlelor de cădeți.

Considerând, oă tinerii mai aleși ajung 
în șodla militară reală superidră după ab- 
solvarea școlei reale interiore și de-acolo 
ajung la aoademiă, pe când elevii mai 
puțin sîrguinoioși, așa cjicend din pedApsă, 
din șodlele militare reale inferidre se îm
part în șodlele de cădeți — nu este just și 
eohitabil, ca cei cu cualifioațiune mai pu
țină s’ajungă în rang înaintea oelor dela 
aoademiă. De aceea ministrul de răsboiti 
a dispus, oa absolvenții de aoademiă să 
primâscă rangul înaintea foștilor lor oon- 
șoolarl dela șodlele de cădeți. Inoirea aoâsta 
se va pune în praxă pentru prima-oră în 
Noemvrie a. c. ou ocasiunea avansărilor. 
Astfel absolvenții de academiă, pe lângă 
aceea, că îșl însușeso un Btudiu mai apro
fundat, nu vor fi mai mult preferați de 
foștii lor conșcolarl din școlele de oadețl.

Ministrul de răsboiîi a mai dispus, ca 
elevii din șodlele de oadețl, cari absolvâză
3 clase ou un succes eminent și posed, pe 
lângă asta, și cualifioațiunea recerută, să 
pdtă întră în viitor în auul prim al aca
demiei militare. Causa acestei reforme este 
împrejurarea, că planul de învățământ oel 
nou introdus în anul curent în șodlele de 
cădeți, este in tdte în consonanță cu planul 
de învățământ din primele trei olase ale 
șcâlelor reale militare, oât și civile.

In urma aoestei inovațiunl și tinerii 
mai talentațl și bine cualificațl, cari n’au 
mijldce de a întră în școla reală militară 
superidră său de a absolva .șodlele medii, 
pot întră fără sorupull în șodla de oadețl; 
oăol pe lângă o purtare coreotă și succes 
bun în studii, pot deveni elevi în acade

miile militare și ou absolvarea aoâsta pot 
ajunge la rangurile cele mai înalte în ar
mata comună. Tinerii noștri se fac însă 
atențl, oa să se nisuiâsoă a studia câțl-va 
ani în școlele săsesol, însușindu-șl astfel 
limba germană perfect, oăol numai în oașul 
acesta pot avâ speranță de a pută înainta 
neîmpedeoațl prin olasele școlelor militare. 
— „Marș".

Ministrul Hegediis la Făgăraș.
Făgăraș, 6 Iulie n. 1900.

Joi sera, 5 Iulie n., a sosit la Fă
găraș ministrul ung. Hegediis. El a venit 
aici în calitate de nou ales prim-ourator al 
bisericei reformate din loo, având a fi in
trodus în acest oficiu al său.

In drumul dela Brașov spre Făgăraș 
fu întâmpinat la Cuciulata, prima comună 
din comitatul Făgăraș, de fișpanul comi
tatului. In Făgăraș, la prima pdrtă de 
triumf, (în fața primăriei) l’a salutat pri
marul orașului, la a doua, ce (se afla în 
piață, cu scurte ouvinte l’a salutat comer
ciantul Novak.

In cjiua a doua diminâța a primit mi
nistrul deputațiunile clerului și autoritățile. 
Aci se ivi un oaracteristio incident. Fai
mosul fișpan Bausznern a voit adeoă și de 
astă-dată să profite de ocasiune pentru a-șl 
arăta „patriotismul11 printr’o cutezată bat
jocură la adresa Românilor. El împreună cu 
omenii sei făurise o programă, după care 
deputațiunea clerului român gr. or. avea 
să urmeze abia la locul al 5-lea, adeoă după 
reformați și după luterani (Te miri, că nu 
i-a pus și după Jidani! — Red.) D-l pro- 
topresbiter Dan a protestat și a declarat, 
oă în o asemenea ordine deputațiunea oie
rului român gr. or. nu se va presents. 
Protestul a și avut efect, oăol deputațiunea 
s’a preseutat și de astă-dată în locul al 
trei-lea.

La 9 ore a urmat în biserica refor
mată actul instalărei ministrului Hegediis 
ca prim-ourator. La vorbirile, oe i-s’au 
adresat cu ocasiunea acâsta din partea 
preotului al doilea Balla și a inspectorului 
școlar Varo, ministrul a răspuns rjioând 
între altele:

„Soiu greutatea funoțiunei, ce mi-ațl 
încredințat, dâr o primeso și promit, că 
voii! lucra din tâte puterile pentru bună
starea și înaintarea bisericei mele. Voit! 
lucra, pentru-oă aceea oe lucră cine-va 
bine pentru biserică este lucrat bine pentru 
tot-dâuna și este stabil și neperitor. Tote 
celelalte sunt trecătâre. Trec timpurile, treo 
și se schimbă omenii și oe au clădit și 
făcut unii, strică alții. La biserică însă nu 
este așa, căci ce se face, se face pentru 
tote timpurile spre întărirea credinței și 
fericirea orediDoioșilor.

„A fost,— dise mai departe ministrul, 
— o greșelă, că s’a scos biblia din arohiva 
bisericei și s’a dat spre liberă folosire în 
mâna masselor, căol nu toți o pricep și 
forte mulțl cetesc din bibliă aceea, oe nu 
e acolo, o esplică rău și sunt duși în mare 
rătăcire. Este deci datoria preoțimei, oa ea, 
ca factorul chemat, să esplice poporului 
biblia și învățăturile evangelice după ade
văratul lor înțeles.

„Trebue să reounâsoem, oă învățăturile 
și esplicările pănă aouma s’au dat ou deo
sebire spre pregătirea oreștinului numai 
pentru viâța viitâre, din altă lume. Ce s’a 
negles trebue îndreptat. Trebue pregătit 
omul „in prima liniă pentru vieța din lumea 
acdsta", oăol de nu se pregătesoe astfel, 
apoi acjl nu mai pâte fi pregătit niol pen
tru viâța viitâre, ci rămâne perdut pentru 
aei și pentru dinoolo.

„JEs'e datoria credincioșilor reformați 
s&-și apere legea lor cu tăriă și neînfricați, 
căci întărind credința, promoveză sciința și 
cultura națională și fac servicii patriei și ou 
deosebire aici la Făgăraș, unde prin cul
tivarea și învățătura credinței în limba ma
ghiară fao și mari servicii culturale națio
nale fără de a jigni (ore?) dreptul și starea 
oelorlalte confesiuni.

„Să nu se sparie oredinoioșii pentru 
miol greutăți, ce s’ar ivi, căci tote pot fi 
învinse numai să fiă statornici și energici 
în lucrările lor. Lucrăm între oadrele legei 
și pentru întărirea credincioșilor în învăță
turile evangeliei.

„Și acjl R lucra și lupta pentru cre
dință nu este numai datoria preoțimei, oi 
este și a tuturor celorlalți funcționari și 
organe bisericesci, ba chiar și a tuturor 
credincioșilor. Aceste funoțiunl acjl nu mai 
sunt numai funcțiuni de onore, ci sunt 

adevărate și seriâse datorințe, oarl trebue 
împlinite cu acurateță. Acjl întreg clerul și 
poporul formâză „Ecclesia militans“, având 
îndatoriri să lucre pentru biserioa sa.

„împlinirea acestor îndatoriri însă să 
nu se manifesteze numai prin dorințe pla
tonice, ci trebue să se realiseze prin fapte 
împlinite11...

Așa a vorbit ministrul Hegediis. Din 
oele cjise de el am putâ și noi să ne în
semnăm sfatul, „de-a ținâ strîns la legea 
și la desvoltarea nâstră culturală, să lu
crăm din răsputeri pentru biserica și cul
tura nostră națională. N’are se ne fiă frică 
de niol o greutate, oăol cu statorniciă și 
energiă se pot ÎDvinge tote greutățile.

Pe la 1 oră d. a. ministrul a plecat 
din Făgăraș. Dintre Români, pe cât am 
aflat, înafară de representanții bisericelor, 
nimeni n’a luat parte la banchet, afară de 
deputatul N. Șerban. Tot așa numai Șer- 
ban a luat parte și la primirea âspelui.

I.

vis.
Spre a ne putâ orienta cu privire la 

încuartirarea ospeților și aouirarea trăsu
rilor de lipsă, precum și pentru orientarea 
otelierului însărcinat ou servirea banchetu
lui, rugăm pe toți cei-ce vor participa la 
adunarea Societății pentru fondul de teatru 
român, ce se va ținâ în cjilele 22 și 23 Iu
lie a. o., să binevoâscă a se anunța la adresa 
subscrisului, Dr. Laurențiu Pop advooat în 
Abrud, oel mult pănă în 15 1. o., anunțân- 
du-ne tot-odată, dâoă doresc a lua parte și 
la banchet.

Este în interesul onor, ospețl, de ase 
anunța la timp, ca să nu fiă espușl neplă- 
cerei de a nu afla trăsuri la îndemână și 
să nu întimpine greutăți la încuartirare și 
la participarea la banchet.

Abrud, 6 Iulie 1900.
Cu tâtă stima:

Dr. Laurențiu Pop, Petru MacaveiH,
pres. com. de în- secret, com. de

cuartirare. încuartirare.

Producțiunl și petreceri.
Invitare la concertul, ce se va da 

Miercuri, la 11 Iulie st. n. 1900 în sala ho
telului „Transilvania11 din loc (Orăștie) de 
cătră d-șâra Valeria Pop cântărâță abs. a 
conservatorului din Peșta, și d-șora Adelina 
Piso, violinistă, abs. a conservatorului din 
Viena, cu concursul d-lui G. Șorban, pianist, 
elev al conservatorului din Viena.

începutul la ore sâra. Prețurile 
de intrare: O loge 10 cor. Locul I. 2 cor. 
40 bani, al II-lea 1 cor. 80 b., al Ill-lea 1 
cor. 40 b., galeria 1 cor. 20 b., parterre 1 
cor. Bilete de intrare se capătă înainte de 
ooncert în prăvălia d-lui S. Corvin jun. și 
sâra la cassă. După concert urmâză petre
cere cu joo.

*
Inteligența română din Ciachi- Gărbău 

și jur invită la petrecerea de vară, ce se 
va arangia la 29 Iulie n. c. în grădina 
școlei oonf. gr. cat. din Ciachi-Gărbău. 
Silvia Ilyeșiă, Victor Ilyeșiă, c-a patroni. 
Comitetul arangiator: loan Hațiegan pre
sident, Paul Roșea, v.-president I.', Vas. Pop 
v.-president II., Iovian Andreii! secreta? I., 
Aurel Mezei secretar IL, loan Șandor cas- 
sar. Membri: I. Domsia Andreiii, I. Deac, 
I. Deleu, Dr. Lad. Gyurkâ, Vas. Mureșian, 
Nic. Popovicifl, Victor Varga, Uie Șerban, 
Dem. SuoiQ, Dr. Sim. Tamașiu, Tit Trifu. 
Intrarea : de persână 2 cor., de familia 4 
cor. Venitul e destinat în folosul nou-edifi- 
cândei biserici gr. cat. locale. începutul la 
6 âre p. m.

On. familii sunt rugate a se îngriji 
de viptuale, âr de beutură pe lângă prețuri 
moderate se va îngriji oomitetul. La oas de 
timp nefavorabil este îngrijit de scut sigur. 
Ofertele și suprasolvirile marinimâse se 
primesc cu mulțămită și se vor chita pe 
cale cjianstică. Pentru cei oe călătoreso cu 
calea ferată, gara ultimă e Szurduk, unde 
trenul sosesce la 12 ore a. m.

Viena, 9 Iunie. Toți supușii aus- 
tro-ungari din Peking, cam 60 per- 
sone, au fost omorîți.

Berlin, 9 Iulie. Din Tien Cin 
anunță biroul Wolff“, că Chinesii 
au reînceput bombardarea stabilimentelor 
streine.

Proprietar: Dr. Aurel tâureșianu. 
Redactor responsabil: Sregoriu flster.



Nr. 142.—1900.Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI.

Prognosa timpului.
(Di^pă căJ.iaa.cLa,xvLl căpit. Spăriosix.)

Săptămâna din 1—7 Iulie: ploios în 
3 și 4.

Săptămâna din 8—14 Iulie: ploios 
în 10, 11 și 12.

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Iulie 1900.

Cursul Ea bursa din Viena.
Din 7 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr..............................97.55
Renta de hârtie austr.............................. 97.20

Bancnota rom. Cump. 19.18 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

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

19.22
19.—
19.26
11.40

101.-

Cursul losurilor private
din 4 Iulie 1900.

Renta de aur austr...............................116.—
Dosuri din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.30
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 680.—
Napoleondori.......................................... 19.29
Mărci imperiale.....................................118.60
London vista........................................ 242.30
Paris vista................................................96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Note italiene...........................................90.85

cump. vinde

Basilica...................................... 13.— 14.-
Credit ..................................... 385.— 388.—
Clary 40 fi. m. ..... 129.75 130.75
Navig. pe Dunăre.....................
Insbruck ................................ 64A0 66 50
Krakau...................................... 71.— 72.—
Laibach...................................... 47.50 ..9.50
Buda........................................... 130.— 132.—
Pa'fîy...........................................
Crucea roșie austl-iacă . .

n n ung......................
n „ Ral.......................

Rudolf.....................................

132.— 133.50
41.50
20 —

42 50
21.--

63 bO 65.50
Salm........................................... 175.25 177.25
Salzburg....................................... 60 25 61.25
St. Geuois ........................... 183. — 185.—
Stanislau................................ —.— —.—
Trientine 41/2°/o 100 m. c. . — — —•—

„ 4% 50...................... —.— —.—
Waldstein ....... —.— —.—

„ de 10 franci . . . —.— —.—
Banca h. ung. 470 .... —.— —.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 6 Iulie 1900.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 4 Iulie 1900.

Bursa de Bucuresci

Măsura 
seu 

greutatea
Calif ateu.

Valuta 
în

Kor. .fii.

1 H. L‘ Grâul cel mai frumos 11 60
T) Grâu mijlociu . . . 11 40
n Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat , . 9 20
15 Secară frumosă. . . 7 20
71 Săcară mijlocia. . . 6 80
n Orz frumos .... 7 20

Orz mijlociu. . . . 6 80
îi Ovăs frumos. . . . 5 40
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —
71 Cucuruz...................... 9 20
71 Mălaiu (meih) . . . 8 40
fl Mazăre........................... 13 60
71 Linte........................... 18 —
71 Fasole........................... 10 20
71 Sămânță de in . . . 25 —
71 Sămânță de cânepă . 9 60

Cartofi........................... 3 60
71 Măzăriche..................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 Carne de porc . . . — 96
71 Came de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
71 Său de vită topit. . 72 —

diu 4 Iulie n. 1900.

Valori
. 503

Q <S 
£

Renta amortisabili......................
Impr. 1892 . . .

din 1893 . . .
1894 int. 6 mii.

Impr. de 32'/, mii.
Impr. de 50 mii. .
Impr. de 274 m. 1890
Impr. de 45 m. 1891
Im. de 120 mii. 1-94
Imnr de 90 mii. 1896

n
H
ii

ii

>i

n

n
n

ii ii
Oblig, de Stat (Conv rurale)

»

n

»

»
n
n

n

n.

5»

5 51
4„
4 „
4
A
4
4
6

Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei Bucuresci 

» din 
» din 

,, n din
Scrisuri fonciare rurale 
Scris, fonciare rurale din

„ „ urbane Bucuresc
» » b 1 aȘl •

Oblig. Soc. de basalt artificiali

n
» 
n

18-13
1984
1888
1890

1890

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. 'iv. 86.— 
Banca agricolă................................
Dacia-Rotnânia uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 
Soc. rom. de hâr'ie uit. —.— 
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 1«-1 
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1 
Sociat. p. constr de Tramaxs 
20 franci aur . ............................
Babricile Unite de gazose. . .

n
11

n

ii

10 
6% 
B» 
B„ 
6
5
4
5
5
6

D 

n 

n 

n 

n
V. N.
500
J C0
500
200
200
250
2'0
100
100
200

800

200

12

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

'ji.-ocr 92.>/4
lan.-lnl. 94 —
îl îî 94 —

Api.-Oct. —
iau.-iulie 78 '/2

n n 89.1/,
11 » 80.'/2
» 11 8O.’/2
n n

” 11 <9. /2
Mai-Nov. 79-*/2

51 55 —.—
lan.-lnl. —.—
Mai-Nov. —.—
Inn.-Dec. —
Mai-Nov. .—
ian.-luli. 96 5/s

51 » 78?/r

11 11 86 —
11 11 77.’/.
11 15 • "

50 v. ____
într. v. 2530
150 v. 332.—
într.v. 281.—

444.—
d n 456 —
n ii 32.—
ii n —•
ii n

« n

n ii —•—
ii n

11 H —.—
îl 11 — • —
n » —•—
» n —.—

Cuali-
Semințe tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.d5 7.80
Grâu dela Tisa .... 80 7.65 7.75
Grâu de Pesta • < 80 7.50 7.65
Grâu de Alba regală . . 80 7.80 8.—
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —,—
Grâu unguresc de nord . 80 —.— —.—
Grâu românesc 80 — • — —.—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Săcara. . . <0—72 6.40 6.55
Orz .... nutreț. . 60— 62 6.20 6.35
Orz .... de rachiu 62- 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64- 66 5.60 5.80
OvSs . . . 55— 60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75 — —.—
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —,—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

n n
fi.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoii Luțernă ungur. 0)

„ transilvană a —.— —.—

11 „ bănățeni ri —.—
11 „ roșii to —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0i-f — —.—
Ulei de in . 3 —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta a « 0 54.— 54.50

11 55 dela țeri . • . (D —.— —.—
Slănină . . . sventată . v 46.50 47.—
Prune .... din Bosnia • • 0 52.— 53.—

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0 rl 18'.— ls'bO
din Serbia în s. H — —.—

Nuci ...‘ slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbesc

11 din Ungaria . . 3 —.— —.—
Miere .... ungurescl. (D —.— —.—

serbescl . 17
—,— —.—

Ceră . . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Nr. 10058-1900.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru asigurarea lucrărilor îu 

general de strade și curățirea cana- 
lurilor în cetatea și suburbiile ora
șului Brașov pe timpul din I August 
1900 pănă în 31 Iulie 1906, se va ține 
în 12 Iulie a. c. la 10 ore a. m. în 
cancelaria oficiului economic 0 per
tractare de ofert în scris.

Antreprenorii se învită cu acea 
atențiune, că petițiunile scrise, care 
au de a fi Drovefiute cu un timbru 
de 1 corbnă, sigilate, și cu un vadiu 
de 10°/0 din suma pretinsă pentru 
un an, să se înmanueze— cel mult 
pănă în 12 Iulie a. c. la 10 6re a. m. 
amploiatului, care este împuternicit 
cu pertractarea de ofert.

Se face atent — că petiții în- 
manuate după 6ra prescrisă (10 6re 
a. m.) nu se vor primi.

Antreprenorii pot se se anga
jeze atât pe lucrul total, cât și nu
mai pe o parte din lucrul pretins 
d. es. primirea curățirei a cetății 
seu numai a vre-unui sucurbiu d. e. 
a Brașovului-vechifi, a Scheiului seu 
a Blumănei,

După 3 ani și anume din 1 Ia
nuarie 1904 începând — are comuna 
orașului dreptul, la cas, decă cana- 
lurile de sub pământ s’ar fi reorga- 
nisat — a nimici contractul după o 
abețicere de o jumătate de an — cu 
antreprenorul, care se ocupă cu cu
rățirea canal urilor și a stradelor.

Pe coverta ofertului are de a fi 
însemnat, că ce fel de lucru voesce 
antreprenorul de a primi.

Suma pentru acoperirea spese- 
lor privitâre la lucrările mai sus nu
mite, are de a fi pronotată în ofert, 
atât cu cifre, cât și cu litere și au 
reflectanții se declară prin subscrie
rea proprie, că posed tbte cunoscin- 
țele condițiunilor recerute, și ca să 
obligă ordinațiunilor prescrise.

Condițiunile mai de aprope pen
tru primirea lucrărilor de curățire 
pentru tot orașul, cât și numai pen
tru o parte — se pot vedâ pănă la 
fiiua pertractărei de ofert în decur
sul orelor de oficiu în biroul de eco
nomie al orașului, unde se pot even
tual și decopia condițiunile.

Brașov, în 26 Iunie 1900.

1008.2—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 10635-1900.

Publicațiun e
privitor e la predarea lucrărilor pentru 
curățirea canaturilor și a stradelor.

Se face prin acesta ulterior cu
noscut și referitor la publicațiunea 
din 26 Iunie a. c. sub Nr. 10,058/900 
privitor la predarea lucrărilor de ca- 
nalisare și curățeniă a stradelor pen
tru cetate, cât și pentru cele 3 su
burbii — a căror petrâctare este 
prescrisă pe 4lua din 12 Iulie la 10 
6re a. m. în biroul economic orășe
nesc, că lucrările acestea nu se pre
dau pe timpul din 1 Aug. a. c. pănă 
în 31 Iulie 1906 — ci pe durata 
din 1 Septemvrie a. c. pănă în 31 
Iulie 1906 — și anume din causă 
ca antreprenorii să potă fi în stare 
pănă la timpul prelungat de a și pro
cura uneltele recerute, cât și cară, 
buți de stropit și cai.

Brașov, în 7 Iulie 1900.
Magistratul orășenesc.

Nr. 8260 -1900.

S e o ni p t u r i
Banca naț. a Rom. 
Avansuri pe efecte 
Casa de depuneri 
Londra , . . . 
Viena.....................

8% Paris .... 37o
9 „ Petersburg . . 6u/n
12,. Berlin .... &7,
B » Belgia ....
4'/, Elveția .... B7c

Nr. 1347-1900.

Escriere de licitație.
Comuna Seliște (Comitatul Sibiiu) 
escrie licitație pentru darea în între
prindere a lucrărilor de regulare la par
tea aceea a riului, ce trece priu co
mună.

Licitația se va ține în 22 Iulie a. 
o. st. n. la 10 ore a. m. în cancela
ria comunală.

Licitația e verbală, să primesc 
însă până la 6ra licitații și oferte în 
scris.

Preliminariul lucrării e 36.274 
corbne 54 filerl.

Vadiul pentru licitanțî, respec
tive oferențî, se statoresce cu 5% a 
sumei preliminate.

Planul, preliminariul și condi- 
țiunile de licitare se pot vedâ în can
celaria comunală îu orele ofîciose.

Seliște, în 4 Iulie 1900.
Primăria comunală:

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 Bucuresci, Calea- 
Victoriei Nr. 167, la Exelența Sa G 
Gr. Cantacuzeno. 7-ic,988.

In puterea decisului luat de re- 
presentanța comunală la 13 Iunie a. 
c. rugăm pe toți concetățenii, cari 
au de în ch i ri a t, pentru străini Io 
CUÎnțe de vară mobilate provefiute și 
cu așternut și Berviciu, sS anunțe 
acesta la biroul comitetului pentru 
streini.

In aretare se se spună pe cât 
tîmp și cu ce preț doresc a da lo
cuința în chiriă.

Brașov, în 25 Iunie 1900. 
8,2—2. Magistratul orășenesc.

Ore de violină.
Olga Coulein Fogarascher 

are on6re a aduce la cunoșcința on. 
public, că dela 15 August va începe 

Cnrsul jentrn ore h Violină.
înscrieri se primesc de pe acuma 

în grădina Schn e 11, Strada Rocbus 
dela 8—11 bre.

Ca recomandațiă se face obser 
varea, că instrucția urtnâză după 
acelaș metod și cu același prețuri,, 
cum a fost la D.-șora Ella Hess- 
haimer. 1.2—3

De vânzare 
din mână liberă casele cu 
două fațade spre Strada Băi
lor nr. 28 și Strada Fântâ
nei roșie nr. 13, Brașov Scheiu.

Pentru rnformaț uue a-se adre
sa tot a colo. ,, _

w
ta SESONUL de Primăvară ți Vară
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STOFE veritabile de Brlin.
Un coupon de metri 3.10 Iun- | fi- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn- t *’• 1’~ 9i 6,90 
piei roc, pantaloni și qiletcă j n

cosită nusnai | a, io _
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Jordacliie Roșea Căpitan,
primar.
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A. Hein,
notar.
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Un coupon pentru costum de salon fl. iO.— cum șl stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn fln etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă si reela fabrică do postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRtiNN
—sas Mostre gratis și franco. 'V® Liferație conform mostri se garanteză. = 

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


