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„Pacturîle“ cu Szell.
Ac|î săptămână faimosul organ 

al lui Banffy a publicat un articul 
de fond „sensațional11 forte lung, 
care a fost, se vede, menit să pună 
verf șirului nesfîrșit de articule și 
corespondențe, ce le publică acăstă 
fbiă dela începutnl anului, cu scop 
de-a blama politica de naționalitate 
a ministrului-președinte Szell înain
tea marelui public șovinist maghiar.

Acest articul face o scurtă Intro
ducere plină de fariseim, în care se 
asigură, că numai cu grea inimă cei 
dela „Magyar Szo“ se văd constrînși 
în interesul public al maghiarimei a 
face deja acum nisce destăinuiri, pe 
cari de altfel, ca contrari ai lui 
Szell, le-ar retăce până când acesta 
ar severși păcatul, dându-le oca- 
siune de a-1 demasca și timbra cum 
se cuvine.

Și cari sunt aceste destăinuiri? 
Foia banffystă le împarte în trei ca
pitule, ale căror titluri ne spun tot: 
1) Pact cu Românii'; 2) Pact cu 
partida poporală; 3) Causa și țînta 
trădării. E vorba adecă în tote 
acestea de pacturl ale miuistrului- 
președinte Szell în vederea viitorelor 
alegeri di etale.

In ce privesce pactul Nr. 1 nu
mita foiă a afirmat, că Românii au 
ținut sub președința metropolitului 
Mețianu o adunare secretă, care a 
adus o decisiune formulată în patru 
puncte, conținând condițiunile alian
ței electorale cu guvernul — și 
care decisiune ar fi(fost presentată 
de metropolitul lui Coloman Szell.

Văcjurăm, cum a fost desmin- 
țită de ambele părți faima de mai 
sus, publicată de „Magyar Szo“, că 
Românii ar fi cerut o conferență se
cretă sub președința metropolitului 
Mețianu și că ministru-președinte 
Szell ar fî încheiat pact cu metro
politul și cu Românii, ca să cedeze 
acestora 40 de cercuri electorala.

Noi nu ne-am grăbit a lua no
tiță de „grozavele destăinuiri11 ale 
lui „Magyar Sz6“, ci am voit se ve
dem mai întâiu, ce impresiune vor 
face în cercurile lui Szell. Bine că 
cjiarele guvernului se prefac a nu 
prea lua notiță de esagerațiunile șo- 
viniste ale celor dela „Magyar Sz6“, 
dâr Szell și cu ai săi țin totuși bine 
sâmă de esagerațiile acestea și de 
atacurile șoviniste ale foiei lui Banffy, 
mai cu sămă în Gestiunea naționa
lităților.

Și scie fdrte bine Coloman Szell, 
de ce trebue se se păzâscă așa de 
mult de atacurile nesăbuite ale vi- 
clânului „fbudvarmester11. Șovinismul, 
pe care l’au hrănit și l’au crescut 
toți cei, cari au succedat de 30 de 
ani încăce în guvernele unguresc!, 
a devenit o dihaniă mare și pericu- 
lbsă, lângă care e greu a face poli
tică chiar pentru un om tacticos și 
precaut, ca d-1 Szell. Deci, după cum 
ne-am convins de atâtea-orl, Coloman 
Szell trebue se arunce aprope colnic 
acestei dihănii câte-o bucătură sdra- 
vănă, s’o sature cât de cât, ca să 
nu-1 înghită în cele din urmă pe el 
însu-șl. Cu atât mai mult trebue se 
se ferâscă de furia șovinistică când 
se tractâză de a pregăti intrarea 
„Daco-Românilor11 în partida guver
nului.

Mareșalul unguresc al curții a 
fost și el ministru-președinte și încă 
patru ani, prin urmare mai scie câte 
ceva, ce sunt în posițiune a afla nu
mai miniștrii-presidenți. Și sunt Omeni, 
cari au memoriă bună chiar și pen
tru faimele, ce apar din când în 
pressa politică dinăuntru și dinafară, 
faime, ce sunt adese-orllansate anume 
din așa numite „locuri competente11, 
pentru ca să sondeze și să presă- 
tescă cu încetul terenul unei viitâre 
acțiuni.

Ei bine, pOte nu puțini își vor 
aduce încă aminte, că istoria cu 
cei patru-flecl de deputațl români 
guvernamentali meniți a representa 

pe semenii lor dintre Tisa și Car- 
pați în dieta ungurescă, e mai vechiă 
chiar, decât neașteptata carieră de 
primă Escelență, ce o făcu peste 
nppte voinicosul fișpan ardelean de 
odinioră.

Foile din Germania încă de pe 
vremile lui Szapary lansau din când 
în când planul de a se forma o pu
ternică majoritate guvernamentală 
în Ungaria, în care se între cei 40 
Români, cari dimpreună cu Slovacii, 
Sașii, Serbii, etc. se facă 80 și se 
formeze ast-fel razimul pentru paci- 
nica soluțiune a cestiunei naționali
tăților în Ungaria.

Va se cjică zama se ferbe de 
mult și, când a venit Banffy la pu
tere, el a găsit la locurile compe
tente planul schițat gata. Și tot cla
rele germane sciau se ne spună, că 
a luat asupră-șl speciala misiune să 
împace naționalitățile. începuse cu 
Sașii și se legă înaintea parla
mentului, că va respecta programul 
lor, ca și legea de naționalitate, dâcă 
și întru cât se vor potrivi cu „carac
terul național maghiar11.

Atacat aspru de oposițiă pe totă 
linia, Banffy numai prin potențarea 
șovinismului față cu naționalitățile 
s’a mai putut țină cât s’a țiuut, dâr 
nu-i mai puțin adevărat, că cei dela 
împărățiă puneau la început mari 
speranțe în Banffy, încât privea pă
șirea pe scenă a celor 80 de deputațl 
guvernamentali, cari aveau se repre- 
sente naționalitățile în parlament.

Căijend Banffy, biruitorul lui, Szell 
a rămas nu numai cu formula sa ves
tită pentru aplanarea confictului cu 
Austria, ci și cu problema cea grea 
nedeslegată de antecesorul său, a 
împăcărei naționalităților. Și Banffy 
scie, și scie pbte mai bine, decât 
s’ar presupune, că formulele trebue 
să mârgă mână în mână și că e 
vorba și de realisarea planului ve
chii! cu naționalitățile.

De aceea fâia fostului ministru- 
președinte, născocind un text al pre

tinsului pact al lui Szell cu Românii, 
nemeresce cum se cade numărul de 
40 de deputațl „gobernamentall11, 
cari sunt în perspectivă de-a fi aduși 
pe teren.

Banffy mai scie fbrte bine, că 
Szell nu va cuteza se încheie vre-un 
pact politic cu Românii în împreju
rările de față, când mai astă-iernă, 
spunând, că l’a visitat Dr. Iosif Gal, 
s’a jurat înaintea dietei, că n’a vrut 
se stea de vorbă cu el, numai case 
nu se potă (jice (de șoviniștii estremi, 
firesce), că a fost influințat de un 
Român, deși guvernamental.

Va se 4ică nu e vorbă de pact. 
O scie Banffy destul de bine și 
o spune acum și Szell în desminți- 
rea oficiosă. Cu tâte astea se trac
tâză înse serios de realisarea planului 
lansat de mulți ani pentru a în
jgheba naționalitățile în partida gu
vernului.

Ministrul-președinte Szell vre se 
aibă pe cei 40 Români, înse fără 
pact, fără condițiunl și fără nici un 
obligăment, âr Banffy născocesce 
pacturile numai cu scop de a suspi- 
ționaînaintea publicului maghiar „po
litica națională11 a lui Szell, ca se-l 
sdruncine și se potă ajunge erășl el 
tare și mare.

Așa stă deci lucrul, că guvernul 
cu Omenii sei lucrâză din răsputeri 
se ajungă la resultatele, despre cari 
vorbesce fâia banffystă, înse fără de 
nici un risic și fără de nici o înda
torire.

încă ar mai fî ce ar mai fi, dâcă 
ar fi serios cu pacturile, dâr pericu- 
lul situațiunei de față pentru Ro
mâni e prin aceea mai mare, că, 
dintre cei doi, Szell are dreptate, și 
că la un pact cu Românii guvernul 
nu se gândesce, dâr pentru aceea 
lucră din răsputeri să-i mâne în stau
lul guvernamental.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.“

Un om fără, patriă.
Istoridră americană, de Fr. C. Wickede.

Este numai istoria unui om simplu, a 
căruia aparițiă pe teatrul lumei n’a făout 
epooă, pe care voifi să o istorisesc, oăcl 
înterprinderea, la care a participat, n’a reu
șit și I’a dat în grația judecătorilor săi. Nu 
s’a audit nimic de esistența sa și chiar și 
în patria lui numai puțini au fost, cari și-au 
adus aminte de el, când cjiarele în tomna 
anului 1863 au adus soire despre mortea 
lui ou următorele cuvinte: „In 11 Maiîi a 
murit pe bordul oorvetei „Levant" al Sta- 
telor-Unite la 20° 11" lățime sudică și 13° 
lățime vestică Philip Nolan“.

Și totuși acest bărbat, Philip Noian, 
a fost odinioră destinat de a juoa un rol 
mare.

Era în aDul 1806, oând colonelul 
Burr, vice-președinte al Statelor-Unite sub 
Jefferson (1801 —1809), a fost aousat de 
trădare de patriă și arestat in urma învi
nuirii de a fi urzit o conjurațiune, al că

reia scop era înființarea unei împărății su
dice sub domnirea sa. Planul său părea a 
fi fost bine organisat și între nenumSrații 
aderenți ai îndrăsnețului aventurier era 
Philip Noian, sub-locotenent în armată, unul 
din cei mai aotivl și mai însemnați. In for
tul Massac s’a fost alăturat el la întreprin
dere, care, cum s’a întâmplat deja adese-orl, 
s’a pus în scenă prea ourend, decât ca să 
pâtă avea succesul dorit. In espedițiunea 
dela New-Orleans el a fost prins dimpreună 
cu șeful său și tras înaintea tribunalului 
de răsboiă în fortul Adams. El n’a fost 
mai mult și nici mai puțin vinovat oa 
alții, cari au lăsat să fiă orbiți de perspec
tivele seduoătâre ale lui Aaron Burr. 
Este însă un proverb vechili, că pe hoții 
mici îi spândură, âr oelor mari le dau dru
mul. Așa s’a întâmplat și aici. Burr a fost 
liberat pe cuvânt, că lipseau dovedite, âr 
Noian și alții au trebuit să sufere pentru 
păcatele lui. înfuriat din oausa tratării, oe 
a întempinat’o, Noian sta înaintea jude
cătorilor săi, ca să-și audă sentința și ane- 
voiă s’ar fi audit ceva despre viitorul lui, 
deâre-oe pe toți cei bănuițl și acusațl i-au 
lăsat să scape ou câte-o pedâpsă neînsem

nată, dâcă trufia sa tinerâaoă nu l’ar fi 
răpit a da un respuns, care a făout din el 
ceea ce a fost pe atunol: „Omul fără pa
triă11. La întrebarea obicinuită a presiden- 
tului, dâcă Noian mai aresăcjioă ceva spre 
justificarea sa înainte de a se pronunța 
sentința, el se ridică, dădu ou pumnul în 
masă și strigă: „Draou să ia Statele-Unite. 
A-șI voi să n’am lipsă să mai aud nici
odată nimic de' ele!“

Mai toți oficerii tribunalului erau din
tre cei cari au luat parte la râsboiul de in
dependență și cari își puseseră în joo 
viața pentru ideia, pe care acusatul o oălcă 
aici în piciore. Noian însă era un fiiu al 
naturei neîmblânzit; născut pe o plantage 
în Texas, unde cea mai bună societate, ce 
o avea, nu era în cașul oel mai favorabil, 
decât un ofioer spaniol sâu un vânător 
din New Orleans. El n’avu altă educațiune, 
decât instrucțiunea, ce o primea iârna dela 
un învățător engles.fDe alt-fel jumătate din ju- 
nețasa șl-o petrecuse cu fratele său în preriile 
patriei cu „lasso“ în mână, la venătârea 
după bivoli pe câte un cal sălbatio prins de 
el însu-șl, așa că scia prea puțin despre 
Statele-Unite. Mai târcjiu Uniunea îi dădu 

uniforma, ce o purta și sabia, cu care a 
scuti patria sa, — a jurat, dâr statul a 
voit să-l pedepsâsoă pentru păcatul altuia, 
și deși nu putem să justificăm fapta sa, to
tuși nu putem să-l condamnăm prea tare.

Tribunalul, după acea esclamare a lui 
Nolan, care a fost produs nespusă indig
nare, s’a retras, dâr deja după 15 minute 
el reapăru cu sentința: „Că sub-locotenen- 
tul Philip Noian e vinovat de trădare de 
patriă și condamnat, de a nu auZi nici
odată nimic de Statele-Unite".

Nolan rîse, dâr pe fețele palide de 
jur împrejur nu se vedea ilaritate. Pedepsa 
păru destul de domolă, — numai propria 
sa dorință avâ să fiă împlinită, și ea a fost 
împlinită. Dela 23 Septemvrie 1807 pănă în 
Ziua morții sale 1863, el n’a mai auZit 
nicl-odată numele patriei sale și 65 de ani 
a fost un om, oare n’avea patriă. Președin
tele Jefferson a întărit sentința, de pe 
oare Noian a primit o copiă. Când mai 
târZiu a ars clădirea guvernului în Was
hington, au ars și hârtiile privitore la acest 
prooes, și când în anul 1817 oăpitanul 
Watson a raportat în departamentul dela 
Washington asupra lui Noian, acesta a fost
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Ratificarea convenției dela Haga.
Prin „Monitorul Oficial11 de Duminecă 

s’a promulgat legea votată de Corpurile 
legiuitore române, autorisând guvernul a 
ratifica și, dâcă va fi trebuință, a face să 
se eseoute convențiunile și declarațiunile 
oonferinței internaționale pentru pace dela 
Haga, semnate la 17 )(29) Iulie 1899, și 
anume:

I. Convențiune pentru regularea pe 
cale paolnioă a conflictelor internaționale;

II. Convențiune asupra legilor resbo- 
iului pe uscat;

III. Convențiune pentru adaptarea la 
răsboiul maritim a principiilor convențiu- 
nei dela Geneva, din 22 August 1864;

IV. Declarațiune relativă la interdic- 
țiunea, pe timp de 5 ani, de a arunca 
proiectile și explosive din înălțimea balo- 
nelor sâu prin alte nouă moduri analoge;

V. Declarațiune relativă la interdic- 
țiunea întrebuințărei proiectilelor, oe au de 
scop unic de a răspândi gazurl asfixiante 
seu deletere ;

VI. Declarațiune relativă la interdio- 
țiunea întrebuințărei glonțelor, cari se lă
țesc seu se turtesc ușor în corpul omului, 
precum sunt glonțele cu cămașa esteriâră 
tare, a oăror cămașe n’ar acoperi în între
gime miedul glonțului, său care ar fi pro- 
vădute cu tăeturl.

Resboiu în China.
Sortea Europenilor în Peking.
Pe când jurnalele din Shanghai spun, 

că soirea despre măcelărirea representanți- 
lor străini din Peking, a soțiilor și copiilor 
lor și a gardelor europene este adevărată, 
pe atunci telegrame sosite la Berlin dela 
guvernatorul din Șantung anunță, că la 3 
Iulie se aflau încă în Peking 2 clădiri de 
ambasade, er agenția „Reuter“ din Londra 
publică soirea telegrafică, după raporte 
consulare autentice, oă clădirile ambasadelor 
din Peking erau încă întregi în 4 Iulie. 
Chinesii au renunțat a-le ataca, fiind-că 
Europenii și așa vor fi siliți să se predea, 
după-oe nu mai au nici un fel de provisiune.

Conform acestora, teribilul măcel sân
geros din Peking nu s’ar fi întâmplat, pre
cum a fost descris la început, sâu oel pu
țin nu s’a întâmplat în forma cumplită, în 
care a fost vestit Vineri și Sâmbătă prin 
tote diatele europene.

îudoiala o măresce însă o altă scire 
telegrafică din Viena, pe care am semna- 
lat’o ieri. Se dice anume, că toți supușii 
austro-ungarl din Peking, cam 60 persone, 
au fost omorîți, âr în legătură ou acâsta 
amintită telegramă dice, că în capitala aus
triacă s’a răspândit vestea, că două regi
mente din trupele austro-ungare vor fi tri
mise în China.

Evident, oă din soirile publicate pănă 
acum, forte greu se pote coustata adevărul 
curat.

PericuiuB Ia Tîen-CEn.
Intr’aceea se vestesce din Tien-Cin 

agenției „Wolff“ din Berlin ou data de 2

Iulie, că în acea <ji trupele rusesci au bom
bardat partea chinesă a orașului, dâr fără 
de resultat. Numărul trupelor străine dela 
Tien-Oin este de 10,000.

Aceeași agențiă anunță tot din Tien- 
Cin cu data de 3 Iulie: De a<jl diminâță 
începând Chinesii bombardeză ărăși puternic 
stabilimentele străine. La ordinul admiralului 
Seymour femeile și copiii vor fi transpor
tați la Taku, îndată-ca va fi posibil.

Intre Tien-Cin și Peking se află o co
losală armată chinesă, care de sigur va 
opri trupele europene se evacueze Tien- 
Cin-ul pentru a merge, fiă spre Pek'ng peu- 
tru a mântui, oe se mai pote, fiă spreTaku, 
pentru a apăra forturile ocupate în contra 
năvalei de recucerire a trupelor ohinese.

Con^ra-s'evoluțîă.

După scirl primite din Shanghai de 
agențiile „Havas11 (Paris) și „Renter11 (Lon
dra,) o parte a armatei Chinese, condusă de 
principele Cing, nu vră să se alăture la 
Boxeri și la omenii principelui Tuan. Ba 
se afirmă, că dmenii lui Cing au atacat pe 
revoluționari. Principele răsvrătitor Tuan a 
dat ordin vice-regelui din Șantung să ooupe 
Nanking, însă vioe-regele a refusat supune
rea. Jurnalele din Shanghai confirmă soi
rea, că principele Cing a pus la cale o con- 
tra-revoluțiă in Peking.

Rescola se estinde.

Din Petersburg se t.elegrafeză, că mi
nistru de finanțe a primit în 6 Iulie o te
legrame din Nharbin, după oare în 27 Iunie 
resculații unindu-se ou transfugii armatei, 
au încercat să nimicâscă linia ferată. Ei au 
dat foc unui mare pod, au nimicit două 
oăsărml, firul telegrafic și linia ferată pe o 
întindere de 40 metri.

Acțiunea puterilor.

Pe când împăratul Wilhelm rămâne 
constant pe lângă decisiunea sa esprimată 
în discursul din Wilhelmshafen, făcând ea 
cuvântul lui de suveran să se realiseze în 
faptă, pe atunci isvârele rusescl vestesc 
de-o parte, că răsoola înoepe iol oolo a 
slăbi, er de altă parte chiar prin foia ofi
cială din Petersburg se constată, că forțele 
armate europene din Taku și Tien-Cin, stând 
numai din 20,000 dmeni, er Chinesii având 
concentrați între Peking și Tien-Cin 150,000, 
Europenii nu vor fi în stare să stea față 
ou Chinesii. Nu curn-va prin acâsta Rusia 
ar voi să dea Europei să înțelegă, că ea, 
având o colosala armată în provinciile 
Amur și Mandsuria, pote să facă ordine și 
fără celelalte puteri ?

E posibil, ca China să fiă în cele din 
urmă „pacificată14 prin cooperarea tuturor 
paterilor. Puterile aliate însă vor întâm
pina piedecl colosale, der nu mai puțin 
grea de susținut va fi „perfecta ințdegere* 
între ele, după-ce vor fi „paoificatu China. 
De-ocamdată totul e ascuns în tainele vii
torului.

Numerui sîrfeiniîor în China.

Consulul american din Cifu dă urmă
târea statistică despre numărul străinilor în 
China. Statistica se referă la anii 1898—99.

In 1898 erau în China 13,421 străini 
și 773 firme străine. Numărul lor a oresout 
în 1899 la 17,193 cu 933 firme. După na
ționalitate erau în 1899: Americani 2335, 
firme 70; Fnglesi 3562, firme 401 ; Germani 
1134, firme 115; Francesi 1183, firme 76; 
Olandesl 106, firme 9; Danesi 128, firmed; 
Spanioli 448, firme 9 ; Svedienl și Norvegieni 
244, firme 2; Huși 2621, firme 19; Austro- 
Ungari 90, firme austriaco 5; Italieni 124, 
firme 9; Japonesl 2440, firme 195; Portugese 
1423, firme 10; alte naționalități 71.

Sunt în China și 41 episcopl și 664 
misionari.

Tuan și Tung-fushiang.

Secretarul și interpretul ambasadei 
germane în Peking, Goltz, a declarat co
respondentului Ziarului „Neue Freie Presse*, 
că nu înțelege de ce amiralii ou cei 13,000•
de omeni de caridispun, nu pornesc cât se 
pote mai grabnic spre Peking. Dâcă tru
pele nu vor înainta repede, nu mai e nici 
o speranță de a scăpa cu viață pe euro
peni. Goltz dlc0> în actualele împreju
rări trebue procedat forte aspru, repede și 
cu hotărîre. Cestiunile de umanitate trebue 
lăsate la o parte. Dâcă Europa dă dovecjl 
de slăbiciune, îșl primejduesce pe un timp 
îndelungat influența ei în China. Toți Chi
nesii, cari fac parte din conjurația încon- 
tra Europei, trebue omorîți. Prințul Tuan 
trebue să fiă cel dintâifl. al cărui oap să 
fiă spânzurat pe zidurile Pekingului. Goltz 
continuă:

Tuan este șeful partidului mandșu; 
de ani de cțile el jâoă la curte un rol mare, 
e mare camerier și când se făcea recepțiu- 
nea ambasadorilor, el împreună cu trei seu 
patru demnitari steteau tot-deuna lângă îm
părat. Prințul Tuan e un om brutal și nes
pus de ambițios. El a înlăturat pe prințul 
Cing, bărbat de stat chines. Cing era slab 
de caracter, însă îșl dădea sâma de pute
rea Europei și de slăbiciunea Chinei.

Tuan a fost urzitorul loviturei de 
stat, pe care a făcut’o acum doi ani împă- 
rătesa văduvă. De atunci Tuan dispune de 
o armată de 10.000 de âmenl bine înar
mați și pe cave Tuan i-a botezat „brigada 
spiritului tigrilor11.

Generalul Tung-fushiang, care împreu
nă ou prințul Tuan sunt acum tari și mari 
la Peking, s’a distins cu ocasia recuceririi 
Kașgarului. Acest general fusese coman
dant în diferite districte ale imperiului, dâr 
mai pe urmă împărătâsa l’a chemat la Pe
king, din motive politice, El are sub ordi
nele sale 10.000 de soldați, trupe mohame- 
dane, nisce âmenl aprâpe sălbateci, cari 
n’au vădut nici odată Europeni, sunt sân
geroși și fanatici.

SCIRLLE D1LHL
— 27 Iunie v.

Osîndirea unui student „antipa
triotic11. Foile șoviniste ungurescl aduo 
soirea, oă studentul technio dela universi
tatea din Viena, Adolf Wettel, președintele 
„Reuniunei studenților germani dela șco- 
lele superiors11, din Viena, care e cetățen 
ungar din Verșeț, fu osîndit dilele acestea 
din partea tribunalului r. din Biserica-Albă 
la 10 cjile închisâre, eventual 100 corâne 
amendă. Acâsta din causă, că Wettel a 
amenințat, pe profesorul ungur Perjessy 
Lajos, că îl va bate, dedreoe acesta — „cu 
ocasiunea răspândirei de proolamațiunl anti
patriotice în Ungaria11 — a numit într’un 
diar ungureso „copilandri* pe studenții din 
Viena. Perjessy făcu pentru acâsta arătare 
și urmarea, precum am vădut, a fost pe
depsirea lui Wettel. Nici că se putea altfel, 
după ce el era timbrat ca „antipatriotu, 
er oei ce l’au osîndit sunt „patrioțl“ de 
col mai greu calibru.
\

„Gotterhalte“. „Egyetârtâs11 pretinde 
a cunosce un episod, ce cjioe, că i-s’ar fi 
întâmplat ministrului Hegedus cu ocasiunea 
călătoriei sale în Săcuime. Anume susține, 
că mergând ministrul să visiteze atelierul 
de măsărit al contelui Eugen Lazar la Me- 
gyesfalu, aci unul dintre membrii comuni
tății bisericești „valahe11 a credut să faoă 
o plăcere ministrului, întâmpinându-1 eu 
școlarii pe una dintre strade și cântându-i 
„ Gott erhalte, Gott beschiitze*. „Egyetârtâs11 
vrâ să dea „acestei procederl lipsite de 
tact și adânc vătămătore pentru sentimentul 
național maghiar11 — cum se esprimă el. 
— aparența, ca și cum ar fi fost înadins 
pusă la cale.

Cinci sute resboie de țesut pentru 
Secui. Ministrul unguresc de comereiă He
gedus, cu ocasiunea călătoriei sale în Să
cuime, a declarat comitetului administrativ 
al comitatului Treiscaune, că între femeile 
sucuience va împărți „500 răsboie de țesut 
scutite de taxe* — Ce bine i-ar fi stat d-lui 
ministru, dâoă acest dar frumos l’ar fi făcut 
din al său, âr nu din al altora numai pen
tru ai săi.

Reaparițiunea „Patriei11. „Deștep
tarea11 din Cernăuți revenind din nou asu
pra cestiunei reaparițiunei „Patriei11, cjice, 
că aoâsta se va întâmpla de fapt și „Pa
tria11 se va ivi din nou cel mai târdiu 
pănă într’o lună de flile.

Emigrări. In luna Manie s’au dat 
din partea ministerului de interne 8134; 
pașapdrte, partea oea mat mare pentru Ro
mânia și America. Emigrările au luat pro
porții amenințătore mai ales din comita
tele și ținuturile locuite de naționalități — 
dice statistica. Cei mai mulțl aU emigrat 
din comitatele Sibiiu, Brașov, Șaroș, Baol- 
Bodrog, Târnava-mare, adecă din ținuturi 
locuite de Slovaci, Sași și Români. Este 
acesta o dovadă de „bună tratare11?

ou totul ignorat, nu se soie, dâcă cu inten- 
țiune, ori fără intențiune ; fapteste însă, că de- 
atunclîncâce nici un comandor de marină n’a 
mai făout amintire în raportul său de cel osân
dit. Sub-locotenentul Mitohell dela „Nauti
lus11, căruia i-s’a încredințat Noian mai îutâiu, 
a primit următârea instrucțiune în scris: 
„Prin sub-locot.enentul Neall ți-se va preda 
persona lui Philip Noian, fost sub-locotenent 
în armată. El la asoultarea sa înaintea tri
bunalului de răsboiu a esprimat printr’o 
înjurătură dorința de a nu mai audi 
nicl-odată nimic de Statele-Unite și sentin
ța decretâză împlinirea acestei dorințe. Vei 
lua pe captiv pe bordul corăbiei d-tale și 
vei întrebuința tot posibilul ca să impeded 
fuga lui. Ii vei da aceea-șl atențiune, oău- 
tare și îmbrăcăminte, oe-i revine în urma 
posiției sale de mai înainte. Oficerii de pe 
bord se vor înțelege între sine privitor la 
societatea sa;tot-dâuna însă să fiă întâm
pinat ou bună cuviință și nici odată se nu 
i-se aducă aminte, că este oaptiv. In nici 
un fel de împrejurare însă să n’audă des
pre patria sa ceva, oei-ar aduce aminte de 
ea și d-ta vei îngriji eu deosebire ca fiă-

care oficer de sub comanda d-tale să nu 
vateme acestă disposițiă, în care consistă 
pedepsirea sa. Este voința guvernului, oă 
să nu-șl mai revadă patria, de care s’a lă- 
pădat și d-ta vei primi înainte de espirarea 
timpului traversării pe Mare ordinile nece
sare pentru susținerea acestei disposițiunl“. 
Semnat: Secretarul marinei.

De pe „Nautilus11 Noian a fost dus 
pe altă corabiă, oare pleca pentru o călă
toria lungă și comandorul ei, Shaw, a dis
pus cum este a se urma'ou el, precum și 
măsurile necesare de preoauțiune, cari au 
fost susținute de toți păzitorii lui Noian și 
erau înmânate oa istrucțiune de un păzitor 
oeluilalt.

Căpitanul Shaw îi permitea să comu
nice cum voesce cu oficerii pe bord, cu 
marinarii însă numai în prcsența unui su
perior. Cu tâte acestea el deveni sfiioios și 
reservat, ca toți omenii, cari simt, că sunt 
numai suferițl. Deore-ce în presența sa 
erau eschise tote conversațiunile asupra 
stărilor de acasă, despre răsboiîi și pace, de 
afaceri politice și familiare — conversații, 
cari pe Mare dau - mai mult din jumătate

din materia de vorbit — nu vră să-l aibă 
nici o clasă timp mai îndelungat în socie
tatea sa. Și fiind-că, totuși, ar fi fost atât 
de nemilos a-1 eschide ou totul s’a obser
vat un sistem formal. Lunia îl chema la 
sine la masă căpitanul, și ’n fiă-c.are din 
celelalte cjd0 era bspele unei alte societăți, 
pe când în celalalt timp el mânca în ca
binetul seu, ce i-se avizase acolo, unde era 
postată sentinela. Și soldații marinari îl 
invitau la micele lor petreceri și se părea, 
că compătimesc sincer pe „nasturele de 
postav11, cum îl numeau ei, fiind-că nu-i 
era permis să pârte nasturi de aramă stră- 
lucitore pe uniformă. In tote călătoriile 
sale, nu i-a fost iertat nicl-odată a merge 
pe uscat, și tote (jiarele și cărțile, ce le 
căpăta,-erau mai ’nainte esaminate; chiar 
și oel mai nevinovat anunciîi al unei case 
americane, era tăiat afară, și așa se putea 
întâmpla, ca în mijlocul raporturilor asupra 
bătăliilor lui Napoleon și a vorbirilor lui 
Canning să găsâscă o mare gaură.

Când căpitanul Shaw a fost chemat 
acasă, să apropia de Capetown și a sem
nalat, după așteptare da câte-va dile, co-

►
rabia și conținutul ei. Pănă aci Nolan a 
privit oaptivitatea sa numai ca o glumă și 
arăta mare plăoere pentru oălătoria pe 
Mare ; nu puțin s’a mirat însă când a pri
mit porunca să se gătâscă de-a părăsi co
rabia, ca să facă o a doua călătoria, de 
astă-dată spre Marea-mediterană cu căpi
tanul Philippe. Acest oficer spuse, oă după 
oe Noian a eșit ârășl din corabia sa, se 
schimbase, ca și cum ar fi fost alt om; 
nenorocitul s’a convins, că pentru el nu 
era întorcere în țâră, nici chiar spre a 
merge în închisâre. Acesta fu cea dintâifi, 
dintre cele două-cjecl mutări de pe-o co
rabiă pe alta, ce avu să le îndure, ca să-și 
vadă dorința împlinită. Si sârtea sa a fost 
de fapt mai grdznică, decât aceea a rebe
lilor, oarl de atunci au ridicat arma în 
contra patriei lor, deâre-ce aceștia pot să 
trăâscă în alte țări și se ia parte la inte
resele patriei lor, dâcă sunt eschișl dela 
anmestia generală.

(Va urma.)
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Orcan. Din Arad se scrie, că în păr
țile acelea a bântuit Sâmbătă după amedl 
un e.devăret orcan. Mulțl arbori au fost 
smulși din rădăcină și în comuna Micalaca 
mulțime de oase au fost descoperite. Pa
gubele sunt forte mari. Furtuna a bântuit 
și în alte părți ale țării. In Sătmar, Miș- 
colț, Eger, Magyar Ovar, Ardusat, apoi în 
comitatnl Hunedorei a fost o mare tem- 
pestate cu grindină, oare a pricinuit pa
gube mari în semănături. In comuna Fel- 
torony din comit. Moșon un om a fost 
trăsnit. Un vent puternio a suflat Sâm
bătă și în părțile Brașovului.

Pavilionul român de petrol, dela 
Vincennes, anexat esposițiunei din Paris, 
este aprăpe instalat și va fi în curând inau
gurat. Ca instalațiunea a fost însărcinat d. 
Charles Gr. Lahovary, delegatul special, 
pentru acâstă secțiune, al comisariatului 
general român. D 1 Romeo Girolamo, pic
torul Teatrului Național, a dat ajutorul său 
pentru a se espune în modul cel mai fa
vorabil panourile, care represintă vederi ale 
exploatațiunilor petrolifire din țeră.

Conduct de apă în Bucuresci. Lu
crările pentru alimentarea Capitalei cu apă 
potabilă din straturile subterane dela Bâcu, 
sunt aprope terminate. Joi se va face o 
încercare cu aparatele pentru pomparea 
apei. D. Delavrancea, primarul Capitalei, 
va asista la acăsfă esperiență. In curând

Băut.bună deBueureștenii vor ave o apă

Comerciul CU China. Pericolul chi
nes, dăr mai ales împrejurarea, oă circulația 
ou vapbrele pe apele Chinei a devenit acum 
nesigură, a făcut să se uroe mult prețul 
articolilor de esport chinesl. Prețul evan
taiul,or pregătite din foi de palmi și a 
pielii renumite de capră, amenință să se 
urce ou aprope 100%. Florea de ceaiă de 
asemenea. Comerciul esterior al Chinei a 
luat în ultimul deceniu un estraordinar 
avânt. Pe când la 1890 China inoassa pen
tru articulii de esport 127 milidne tael 
(oam 202 milibne fl.), pe atunci în 1899 
înoassările pentru esport făceau 265 milibne 
taci (424 milibne fl.) Anul trecut întreg 
esportul Chinei era în valdre de 461 mi- 
liăne tael, adecă 737 milibne fl. Monarchia 
nostră importa din China în 1898 articull 
în preț de 2.55 milidna fl. din cart numai 
pe ceaiîl se vine 1*9 milidne. Ca cantitate 
monarchia importa 9309 măjl metrice de 
eeaiii. Reservele de ceaifi pe piețele euro
pene sunt afli destul de mari, dăr fiind-că 
pe viitor importul se va îngreuna, e fdrte 
probabil ca prețul ceaiului să se uroe cu 
30-50%.

Grevă de bărbieri. Calfele de băr
bieri din Fiume s’a pus în grevă. Ei oer o 
oră de răpaus la fli și în totă săptămâna o 
jumătate di de repaus. De nu li-se va îm
plini pretensiunea, Fiumanii sunt amenințați 
să rămână nerașl și netunșl.

Rectificare. Intr’o parte a edițiunei 
numărului nostru de erl, la soirea despre 
esposiția școlară, s’au strecurat două erori 
de tipar, cart conturbă sensul. Anume în 
șirul 10 de sus, unde se vorbesce despre 
pasări, este a se ceti ornitologia, în locul 
cuvântului stricat „ronitologia44. De-ase- 
menea cu 10 șiruri mai în jos, unde e 
vorba de plante, este a se oeti corect bo
tanicei ...

Un ceasornic de danie cu lanț de 
aur s’a perdut Duminecă pe la 11 ore a. 
m. pa promenada de sus dela Reser- 
voarul de apă în jos pănă la șcbla de stat. 
Onestul aflător este rugat a-1 preda în pa
latul finaneelor d-lui Michael Honigberger, 
având de-a primi în schimb un onorar 
potrivit.

Internatul Reun. Fem. Rom. din 
Brașov.

(Încheierea anului școlar.}
Duminecă după amiaflt s’a făcut în

cheierea anului școlar la Internatul Reu- 
niwiei femeilor române din loc. Festivitatea 
încheierii a fost împreunată, ea de obi- 
ceiti, cu un esamen din economia casnică. 
Pentru public și părinții elevelor s’a aran- 
giat și o mică esposițiă din lucrurile ma
nuale efectuite de eleve în decursul anului: î 

rochii frumos confecționate, covore, diferite 
broderii, intre cari s’au putut remarca 
unele de o frumseță și esactitate uimitdre.

Esamenul s’a ținut în curtea interna
tului, de jur împrejur împodobită ou ra
muri verfll. In mijlocul curții erau aședate 
trei mașini de cusut, o masă ou pânzăturl 
și o tablă, la care erau invitate elevele să 
răspundă întrebărilor din croit și prin 
desen uri făcute ou creta să arate în praxă 
cunoscințele, ce și le-au oâștigat în croi- 
toriă. Era de față zelosul comitet al 
Reuniune!, rolul de președinte al esame- 
menului îl avea părintele Dr. V. Ssftu, pe 
scaunele așeflate de jur împrejur ocupa loc 
publicul asistent, dame și domni.

Festivitatea a fost deschisă printr’o 
cântare esecutată de elevele Internatului 
sub conducerea d-lui institutor StoicovicT, 
după oare președintele a rostit un scurt, 
der bioe simțit discurs de bineventare, ară
tând, cari sunt oondițiile principale, ce 
trebue să le întrunăscă o femeiă, pentru-ca să 
fiă factor folositor societății și națiunei din 
care face parte: să fiă adecă religiosă, 
bună economă și să aibă cvantul de ou- 
noscințe necesare.

A urmat îndată, esaminarea elevelor 
din cursul superior mai întâifi din croitoria. 
Din întrebările puse de domnișor» direo- 
toră Carolina Teclu și din răspunsurile date, 
s’a putut orl-cine convinge de munca se- 
riosă, ce s’a pus, de stăruințele și de zelul 
lăudabil, ce s’a desfășurat din partea 
condueerei Internatului, pentru-ca elevele 
să-și oâștige cunoscințele necesare în acesta 
îndeletnicire practică a vieții și să corăs- 
puudă așteptărilor părinților. In timp ce o 
elevă răspundea la tablă, făcând desenurt 
și schițe de tipare, altele țineau în viuă. 
mișcare și activitate mașinels de cusut și 
ărăși altele făceau spor cu acul pe pânză- 
turile de pe masă. Publicul era într’aceea 
întreținut și cu esaminarea lucrurilor ma
nuale, oe i-se da din mână în mână de 
eleve.

Nu mai -puțin a satisfăcut esamenul 
din menag'u.

La fine s’a făcut distribuirea premie- 
lor. Tdte elevele au fost împărtășite eu 
premii, ce au constat tot din obiecte prac
tice și folositore. După acăsta a urmat 
ârășl un scurt disours de încheiere, rostit 
de părintele Dr. V. Saftu, apoi un cor, și 
cu acesta festivitatea s’a încheiat, lăsând 
tuturor plăcute și bune împresiuni.

Notez, că numărul elevelor, cari au 
impopul&t anul acesta Internatul-Orfelinat, 
a fost de peste 30, unele din ele din mari 
depărtări, chiar și din România.

_________ (&•)

Statua iui Washington ia Paris.
In săptămâna trecută, precum seim, 

s’a inaugurat la Paris statua lui Washing
ton, oferită Franciei de un comitet de dame 
din Statele-Unite.

Statua, înaltă de șepte metri, repre- 
eintă pe Washington călare, ridicându-șl 
sabia și invocând cerul în favorul armatei 
sale.

S’au pronunțat discursuri. Ministrul 
de esterne Delcassâ a încheiat discursul 
său așa:

„Ca om de stat, Washington a fost 
tot așa de mare, pe cât de mare căpitan 
fusese. Spiritul său eminamente practic se 
vede în acesta constituțiune de stat, la adă
postul căreia Republica Statelor Unite a 
luat, abia într’un veac, dezvoltarea minu
nată pe care o admiră bătrâna Europă și 
care îi dă de gândit tot de-odată.

Când a murit, două națiuni luară do
liu: națiunea pe care o întemeiaee și na
țiunea de care fusese ajutat s’o întemeieze 
pe cea dintâifi. Astă-dl, cele 2 popore, mai 
unite ca ori când și mai convinse ea ori
când că, în interesul lor, vor trebui să fiă 
în tot-deuna ast-fel, sărbătoresc împreună 
memoria s.a, ea o învățătură și tot da-odat.ă 
ea o chezășia pentru viitor“.

Colonelul Chaillâ Long, însăroinat de 
damele amerioane a lua cuvântul îu numele 
lor, evocâ^amintirea faptelor, cari au pro
vocat resbelul pentru independență decre
tat de congresul reunit la Fdadelfia. Face 
să reiasă totă gloria acestui strălucit băr
bat și termină ast fel:

„Washington a fost un cuceritor, der 
un cuceritor al libertății unui popor. El a 
ridicat la o înâițime neauflită pănă la den
sul drapelul umanității. Să-l onorăm și să-l 

glorificăm, ea pe omul cel mai glorios, care 
a esistat.

El a fost credincios Franciei, lui La
fayette, lui Rochambeau, lui Estaing și 
tuturor prietenilor Franciei pănă la cel din 
urmă oăs al vieții.

Ridicând acest monument în capitala 
Franciei, Statele-Unite au vrut să arete 
Franciei mulțumirea lor neclintită, eternă, 
pentru concursul său desinteresat.

Au voit să afirme în fața întregei 
lumi representată la Paris, prin acâstă 
splendidă Esposițiă, amiciția pe care au în- 
hinat’o pe veci acestei țări cu tradiții 

mari.
Intre Francia și Statele-Unite nu mai 

esistă Ocuan44.

Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nbstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corâne; pe ș6se luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corone.

Pentru România si străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postate,

Administrațiunea.

Societ ipentru fond de teatru român.
Programul festivităților 

arangiate cu ocasiunea a d una rit g enerate 
a „Societății pentru fond de teatru 
român*, ce se va țină în Abrud, Duminecă 

la 9 (2 3) Iulie a. c. și filele urmăldre.
I. Sâmbătă, în 8(2î) Iulie. 1) Primirea 

dspețiior în Zlatua, întâmpinarea în Bucium 
Cerbu și încuartirarea lor. 2) Sera la orele 
7: întrunire de cunoscință în grădina pu
blică la „Erdăs44.

II. Duminecă, îu 9 (22) Iulie. 1) Par
ticiparea la serviciul divin în biserica gr. 
or. română din loc la 6rele 8’/2. 2) După 
biserică la brela 10’/2 Ședința I a adu
nării generale a „Societății11 pentru fond 
de teatru român, în biserica gr. or., după 
programul publicat de comitetul acestei so
cietăți. 3) La orele 1% după amiaflî: „Ban
chet* în sala otelului „Detunata44. — Bile
tele pentru banchet â 6 cor. se pot cum
păra în prăvălia d-lui Samuil David negus
tor în piață. 4) La orele 4 p. m.: ^Petre
cere poporală'1 în grădina publică la „Incze44. 
Prețul intrării: de famil-iă 2 cor. și de per
sonă 1 cor. Solvirile se' fac la cassă.

III. Luni, în 10 (23) Iulie. 1) Lacrele 
9 a. m. Parastas pentru memoria membri
lor răposați ai „Societății14, în biserica gr. 
or. română din loc. 2) La 6reîe 10 a. m. 
după serviciul divin: Ședința a Ila a 
adunării gen. a „Societății44 pefitru fond 
de teatru român. 3) La orale 8 săra precis: 
„Serată teatrală cu dans* în sala Otelului 
„Detunata44, a) Prolog de Ios. Vulcan. &) 
„Trei pălării de Damă44, comedie în trei 
acte, localizată de d-1 Emil D. Fagure. 
După teatru dans.

Prețurile de intrare pentru Teatru și 
Dans: Scaunele de lângă prosceniu de per- 
sdnă 3 cor. Locul I de personă 2 corbne. 
Locul II de personă 1 cor. 60 b. Parterre 
1 cor. Pentru ori și ce informațiunl, privi- 
tore la petrecere și teatru, a-se adresa d-lui 
Dr. Alexandru Borza, medic oercual (pre
ședintele secții).

IV. Marți, în 11 (24) Iulie. La brele 
6 dimineța: Escursiune la stânca „Detu
nata44. Plecarea se va faoe din Abrud.

V. Miercuri în 12 (25) Iulie și în fli- 
lele următflre, arătându-se dorința, se rac 
escursiunl: 1) La minele dela Roșia-Mon- 
tană. Insinuările se fao la parochul gr. cat. 
din Roșis-Mont. loan Maior. 2) Escursiune 
la Vidra, la Cataract, la Dealul melcilor 
antidiluvianl și la casa lui lanou, apoi la 
Albac și la casa lui Horia. In fine. 3) La 
Ghețarul dela Scărișora.

Pentru informațiunl a se adresa pa- 
rochului gr. or. din Abrudsat IosifGomboș. 
Anunțările pentru trăsuri dela Zlatna la 

Abrud, pentru încuartirare și pentru par
ticiparea la banchet se fac la d-1 Dr. Lau- 
reuțiu Pop advocat. Binevoitorii partici
pant! sunt îndeosebi rugați a face anun
țările acestea cel mult pănă în 12 Iulie st. 
n., fiind-că la cas contrar vor întâmpina 
greutăți cu aeuirarea trăsurilor, respective 
participarea la banchet, Spre orientare : se 
aviseză On. public, că mai acomodat este 
a se face călătoria dela Alba-Iulia la Zlatna 
cu trenul dela drele 10 a. m. și că prețul 
unei trăsuri tour și retour din Zlatna 
la Abrud e 24 corone, în fiă-care trăsură 
pot avă loc 4 persone.

❖
AFEL.

Din incidentul adunării generale a 
„Societății pentru fond de teatru român*, cure 
se va țină în 22 Iulie a. c. st. n. la Abrud, 
subsorișil, spre a pute da espresiune demnă 
de importanța causei și bucuriei de care 
trebue să fiă pătruns tot Românul, văflend 
conducătorii flamurei pe care stă scris: 
„cultura națională română*, sosiți la pol a 
munților apuseni; cu stimă și încredere is- 
vorîtă din iubire frățescă apelăm la toți 
frații Români din aceste părți istorice și 
romantice, ca cu dragoste să se înroleze 
sub acâstă flamură, inscriindu-se ca membri.

Mai fiind cunoscut, că puterea unui 
popor se manifestă în oonsciința națională, 
vom dovedi numai putere de viață, când 
ne vom împlini o datorință sacră și ca Ro
mâni vom saluta cu iubire sinceră pe mem
brii comitetului societății din cestiune, so
siți în 21 Iulie la amefll cu trenul la Zlatna. 
VenițI deci cn dragoste să-i întâmpinăm. 
VenițI cu acea ocasiune, având îu vedere 
aspirațiunile naționale și recerințele timpu
lui, să ne întrunim, să ne grupăm în jurul 
flamurei cqlțurei naționale române, Von'țl 
ou încredere în noi și prin puterile nostră 
să o arborăm pe piscul munților din a căror 
sîn au eșit ațâți eroi naționali. VenițI cu 
toții la vederea ei prin acțiune comună 
potențată să lucrăm spre realisarea dorinței 
pie și juste, de a audi într’un viitor cât 
mai apropiat de pe bină și de actori ro
mâni perenendu-se gloria străbună și fap
tele mari demne de imitat ale bărbaților de
votați cu trup ou suflet căușelor naționale 
române, deja decedați, și așa a planta și 
desvolta zelul dorit în tote părțile patriei 
iubite pentru prosperarea culturală a popo
rului nostru.

Zlatna, 8 Iulie st. n. 1900.
luliu M. Montani, Emanuel Beșa, 

protopop. paroch.
NB. Carl voeso a participa la banche

tul din acea fli la 1 oră p. m.. oare se va 
arangia în onorea comitetului în pavilonul 
dela ospătăria opidană diu loc, pănă în 20 
Iulie săra să se anuuțe la ospetariul, d-1 
luliu Pop.

ULTIMA B( : L
Londra, 9 Iulie. Din Peking n’au 

sosit încă sciri oficiale.
Cifij, 9 Iulie. In Mukden au fost 

omorîți: episcopul catolic, ‘db'i preoți și 
doue călugărițe.

Londra, 9 Iulie, piarele publică 
sciri necontrolate din Shanghai, după 
cari cu ocasia atacului asupra strei
nilor în Peking, o trupă germană ar 
fi raportat mare victoriă asupra 
Boxerilor și armatei Chinese. —Tot 
sciri din Shanghai anunță, că o mare 
trupă rusescă merge spre Peking. 
La depărtare de 15 chim, de oraș 
au avut o ciocnire cu armata chi- 
nesă, pe care au învins’o.

Jtkohama, 9 Iulie. Guvernul ja- 
pones face mari pregătiri a trimite 
trupe însemnate în China.

Literatură.
Dietetica poporală, cunoscuta și 

mult folositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 1.60 bani la 1 coronă plus 
porto. De vendare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

Proprietar: Dr. Aure/ Mureșianu. 
Redactor responsabil: Sregoriu
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
«lin SSrașov.

se pot procura nrmătbrele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele-și valorosul op Zoo- 
technia sâu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superidră din BucurescI 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de CarpațI. Acil însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. nZooiechniau este partea a treia din 
„Manual de agricultură^- al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
technia“ cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adl singură în felul seu în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agroiogia seu „Agricultura generală“, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani) — și partea II, „Fitotechnia“ seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 bani).

„Cartea Plugarilor11- său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tracteză despre legumărit, gu- 
noiti, lucrarea pământului, sămănăturl, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Dn esemplar de 90 pag. costă 25 

cr. (plus 3 cr. porto). Acâstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„Stupăritul'1, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Constantin Dimian, preot în Brețcu. O 
carte de 154 pag. format mare 8°. Prețul 
80 cr. (cu posta 85 cr.)

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

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

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

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

Vinuri dinp6me, de Griaotie Halip, 
prof, la școla agronomică din Cernăuți. Este 
o carte de 96 pagine, în care se dau espli- 
cații și învățături amănunțite asupra mo
dului, cum este a-se face tot feliul de vin 
și must din felurite pome; carl pome sunt 

mai bune pentru facerea vinului și cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20 cr. (prin poștă 
23 cr.) *

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

Cursul Ia bursa din Viena.
Din 9 Iulie 1900’

Renta ung. de aur 4°/0......................115.35
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/0 . 119.85 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 161.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 90.30
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii .... . 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr.................. . 97.30
Renta de hârtie austr................... . 97.95
Renta de aur austr....................... . 115.50
LosurI din 1860............................. . 134.—

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.10
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.—
NapoleondorI.......................................19.29
Mărci imperiale............................. 118.60
London vista.................................... 242.27 V2
Paris vista........................................... 96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . .- 96.95
Note italiene....................................... 90.80

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.18 
Argint român. Cump. 18,80 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5% 100.—

Vend.
Vând.
Vând.
Vând. 
Vând.
Vând. 
Vând.

19.22
19.—
19.26
11.40

Vând. 101.-

Nr. 3159—1900

PUBLICAȚIUNE.
Conform ordinului magistratual 

Nr. 9248 se aduce prin acesta la 
cunoscintă publică, că în decur
sul exercițiilor de puș cat, ca
re se vor efectua pe locul de sub 
Ștejerișul mare pe livădile Cârstia- 
nului, se interzice umblarea pe numi
tul loc, în decursul acestora.

Spre orientare se va ridica la 
casa de pușcat un steag roșu.

Brașov, în 28 Iunie 1900. 
1014,1-3. Căpitănatul orășenesc.
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Oșorhei f pl- 5.30 12.25 5.43 9.30
4.50 10.42 5.45 pl. j • isos. 8.36 5.04 9.15
6 19 12.16 7.14 8OS. Begh.-săs.. . pl. J h 7.15 ■■3.30 7:54

7 33 10 50 6-- 3.20 9.12
4.45 6.40 3;00 B52

9 50
10.49
12.50

3 ''5
2.25

12.55

7 24 S)ej. . 6.48
8.30 Beolean 5 58
9.56 Bistrița 4.29|

Sepsi-St.-Cleoi-g — Ouc-Gyiines — (Palanca)
Tren mixt

8.50 3.15
2 27
4.57
5 41
6.01
6 43
7.08
8.17
80S.

Brașov . . , , 
Cezdt- Oșorheiă 
Sepsi-Sângeorgin

I
oepsi-e 
Mal naș 
Băile J

9 ..........

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.53
4.36
3.20 
pl.

1.51

12.05
11.24
11.12
10.30
10 14
8 56
5.40

Mal naș
Băile Tușnad
Tușnad . .
Ciuc-Sereda
Ciuc-Gyimeș

însemnate în stânga stagiunilor, sunt a se ceti de sus în 
itp. — Semnul « fly arată ou s’gna dtreoti», încătrău

S i b i i ii — ( i s n (I i e.

5.30 2.15

CD ol. Sibiin s. 7.10 3.55 10.9
5.42 2.27 8.37 Seletnb. „ 6.57 3.42 9.56
6.06 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21 9.35

SîgMsĂim—<did®K-BaeiM-secwesc.
| Tren mid • Tren mixt
j 3 22 11.10 Stghișdra . . . 9.51 5.32
i 3.54 11.40 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
1 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

9.29
9.07
7.38
7.03

4.38 Clnșiu . , t 5.45
5.25 ? Apahida . 5.26
6.41 1 Gherla . . . I 3 42
7.07 * D e j . . 1 . 3.57

(3.42
Zelan . . 10.45

Aîba-Iulie — Ziatna.

7 22 11.01 6 16
5.- 8.22 3 50

6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.48
2 31
1.08
9.50

7.27 1.32 a.34
7017 12.41 7.47

Timișora — IVI .-Rodna-Sjippa.
7 50 1.05 7 201
4 Oul 9 513 32

9 05 3.15. Tiniișora .
2.43 (Tb? M.-Rodna

3 20|
7 0s!

8.35 5.10 9.15 Brașov
9 57 6.12 10.07 Râșnov

10.28 6.4310.38 Zernești R.oo 12,05 7.20

de jos în

r h s 0 v - C li e z d i - O ș 0 1* li e i II

5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.50

pl. Brașovu . . sos.
w Frejmeră . .

10.04
9.34
8.47

14 • O flM

8.25
7.55

1.51
1.21

6.48
6.10

6.35
6 50

10.31
10 49

4.34
4.52

1 Seps: S. Georg. |
¥ Oovasna . . “

sos. C.-Oșorhein . pl.

1
1

7.04
6 49

12.30
12.15

5.O'
4.51

8.03
8.53

12.33
1.37

6.(-5
6.50 In

 se
ri 

de
'la

 1 
p.

 ia
 li 5.37

4.58
11.01
10..22

3.16
2.27

cele însemnate în dreptejos; 
merge trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


