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0 lămurire e urgent necesară. ; .
I, mitore. 
IIntre multele surprinderi, ce le 

fac de-un timp înedee Chinesii pu
blicului din. trei continente, estefâră 
îndodlă a-se clasa la locul prim jo
cul lor cu faimele sensaționale con- 
tra-cjic&tdre, ce le răspândesc despre 
sortea ambasadorilor și a streinilor 
din capitala lor, care de o lună și 
mai bine este cu totul isolată de lu
mea dinafară, așa că nimeni numai ' 
scie ce se petrece în ea.

Pressa europeană, care în urma 
acestor faime aci la culme îngrozi- 
tore, aci dătătdre de speranță cu 
privire la sortea creștinilor din Pe
king, nu mai scie ce se crddă, pune 
în lumină acum însușirea Chinesilor, 
cari au un talent deosebit pentru a 
mistifica lumea creștină, pe care o 
cred așa de inferioră rassei lor, și 
sunt meșteri mari în făurirea de soiri 
false și mincinose, ce le lățesc în 
mod tendențios.

Printre cei ce critică aeji însu
șirea acestor asiațî de a face din 
minciună cel mai adorabil principiu, 
sunt și „europenii" de cel mai grav 
calibru dela pressa jidano maghiară.

Despre aceștia se pote afirma 
cu cuvintele biblice, că „ved paiul 
în ochiul altuia, der nu ved bârna 
din ochiul lor“.

Pote fi întemeiată afirmarea des
pre amintita însușire a vechilor asiațî, 
carî astăcjî sunt învrăjbiți cu tdte 
puterile mari ale lumii, fiă din vina 
lor, fiă din a celor ce începuseră a 
considera împărăția cea mare chinesă 
ca un domeniu bun numai pentru 
esperimentele lor de cucerire și anec- 
siune treptată.

Nu cercetăm mai departe. Ceea- 
ce înse ni-se pare mai presus de 
orl-ce îndoielă este talentul, ce-1 de
notă cjilnic asiații europenisațl dela 
noi pentru mistificarea lucrurilor, 
când se trateză de un interes de 
egemoniă al lor ; este faptul, că în 
raporturile lor cu naționalitățile ne
maghiare și mai ales cu Românii ei 
fac în adever din minciună un prin
cipiu adorabil, pe care le mai 
place a’l porecli încă pe de-asupra 
— ceea-ce Chinesii de sigur s’ar 
gena a-o face — „principiu de stat“

Tocmai acum în stagiunea va
canțelor de vară foile jidano-ma- 
ghiare de tdte nuanțele au redeschis 
campania soirilor false și tendențibse 
și a mistificărilor de o rafineriă su- 
pra-chines6scă, în cestiunea română.

Au și asiații noștri europeni
sațl pe suflet o crimă îngrozitore, 
ce au comis’o și o comit sub adă
postul unei ficțiuni constituționale 
de cjeci de am — ca se nu vorbim 
de trecutul cel mai îndepărtat — 
asupra libertății și a esistenței na
ționale a poporului român, care face 
parte integrantă din statul ungar.

Lipsindu-le înțelepciunea și voin
ța tare de a îndrepta păcatul comis 
în contra umanități și a civilisațiunii 
ei se nisuesc a se spăla de el și de 
urmările lui prin mistificarea stărei 
adevărate a lucrurilor, prin răspân
direa de faime false și printr’un corn- 
plecs de apucături șirete, despre cari

au dat deja probele cele mai ui-

Tema, despre care se trateză 
acji în colonele foilor unguresc! cu 
privire la Români, se reduce în fond 
la întrebarea : Mai au Românii din 
Transilvania, Bănat și Țăra ungu- 
râscă dreptul de-a trăi ca popor, li
ber și neîmpiedecat în desvoltarea 
sa națională, dându-li-se și lor pu
tința de-a lua parte la viața consti
tuțională în stat, ori sunt a-se consi
dera deja ca politicesce și naționa- 
licesce masacrați și nimiciți?

Cu privire la acăstă întrebare 
se lanseză anume nedumeriri în co- 
lbnele toilor ungurescl și aceste se 
silesc a înfățișa situațiunea așa, ca 
se lățescă credința în lume, că po
porul român nu este persecutat, că-1 
lasă să trăâscă și că numai el se 
ține ascuns în visuniile pasivității și 
ca n’are, decât se iasă de acolo și 
se-șl caute dreptul în parlament, ca 
se-șl potă reclama și el partea sa în 
viața politică.

Tdte sunt reduse der la vina 
propriă a Românilor. Despre aceea 
însă nu se face nici cea mai mică 
amintire, că numai grdza de isprăvile 
Boxerilor șoviniștî, numai estrema 
intoleranță, care îi consideră ca pe 
nisce străini ostili statului, i-au fă
cut pe Români să-și caute scut în 
întăriturile acelor visunii.

Povoiul discusiunii unguresc! asu
pra cestiunei române cresce pe cji 
ce merge șî ’n aceeași măsură lumea 
și țera e tot mai mult încurcată și 
nedumerită, că ce-o mai fi cu acești 
Români? Mai pote fi speranță pentru 
viața acestei naționalități în statul 
ungar, ori că ea a că(țut deja pradă 
pentru tot-dâuna crucjimei și vicleniei 
șovinismului turbat răsculat ?

O lămurire este urgent nece
sară.

Acâstă lămurire însă nu ne-o 
vor pute da foile jidano-maghiare, ci 
trebue să o dea însu-și Românii, 
documentând lumii, că trăesc, și vor 
să trăescă cu drepturile lor în acest 
stat.

Conflictul intre ’primăria dela 
Viena și dela Budapesta. Cetitorii 
noștri cunosc afacerea ou „Ofen-Pest." Pri
măria orașului Budapesta, primind dela 
primăria din Viena o scrisâre oficială cu 
data de 20 Iunie adresată: „Au den 16- 
blichen Magistrat Ofen-Pest", în care se 
cuprinde rugarea de a se trimite un estras 
de matriculă despre nascerea unei anumite 
Ana Kranz, a retrimis acâstă sorisâre pri
măriei din Viena neresolvată cu observarea, 
că prin lege e’a stabilit numele capitalei 
ungare ou Buda-Pest, prin urmare tot ce 
se adresâză la Offeu-Pest nu pâte privi 
primăria capitalei ungare. Scrisorile adre
sate astfel în viitor nu vor mai fi primite 
nici de primăria din Budapesta, niol de 
organele ei inferiâre. Tot-odată a adresat 
magistratul din Budapesta oătră ministrul- 
președinte și ministru de comerciil o re- 
presentațiune, în care se plânge asupra 
purtării ostile ce o are autoritatea orașului 
Viena față cu oapitala Ungariei. Suntem 
curioși ce și cum va răspunde primăria 
Vienei în afaoerea (‘acâsta de curând ma
ghiarizatului primar al Pestei Halrnos.

Dela adunarea din Abrud
a Societății pentru fond de teatru, 

român.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Abrud, 9 (22) Iulie.

Când caut acum să-mi string impre
siile călătoriei la Abrud,-mă năpădesc icâ- 
nele unei Odiseiade întregi — Ar poșta 
plecă peste un oeas. îmi reserv deci de
ocamdată dreptul să trec peste acâstă că
lătoria, făgăduindu-vă se reviu într’un foi
leton asupra ei.

Vă rog, deci, 6ă mă priviți ea Abru- 
dean și să-mi încep raportul cu cjiua de Vi
neri. Când <|ic însă Abrudean, trebue să 
înoep povestirea cu sosirea în Slatna... în 
Zlagna, cum i-se spune pe aici, căci pănă 
la Abrud drumul nu merge pe șes și-s 
multe popasuri, pe cari trebue să le faci 
pe drum. Der le faci bucuros, căci munții 
ăștia binecuvântați nu portă numai aur, ci 
și omeni de aur.

Trei-cjecI de inși am plecat din Bra
șov, der în casa părintelui Beșa din Slatna 
ar mai fi încăput alțl trei-decl. Și ce mai 
friptură de purcel, Domne, și ce mai peli- 
naș! A sciut el părintele, că Românul în 
veci nu piere și’ dâcă nu l’ai primi așa 
cum ne-a primit, dâr n’a vrut să înoeroe 
acest proverb asupra nostră.

Cum am pășit pe pragul casei sale, 
ne-am simțit bine. Pe păreți erau chipurile 
âmenilor noștri mari, începând cu simplii 
Horia și Cloșoa — cari pe cât erau de simplii, 
totuși au făcut aici în Orient ceea ce în 
Francia numai cu 10 ani mai târejiu s’a 
putut face, — și sfîrșind cu Andreii! 
Mureșianu și cu Avram lancu. Cu cuvinte 
căldurose ne-a bineventat în casa sa și 
emoționat i-a răspuns d-1 George Dima, 
conducătorul nostru.

Din Slatna pănă în Abrud mai sunt 
popasuri și nici de Buoium nu scapi atât 
de ușor. Și ce drum admirabil. Munți și 
păduri și pe lângă drum apa, care murmură 
din unde, șoptindu-țl misterios: „Câte po
vești nu vl-aș pute eu spune despre stră
moșii voștri, cari au fost totdâuna gata 
să-mi apere aurul cu sângele lor!"

Și în sfîrșit âtă-ne la Abrud. Cheful 
și veselia n’au lipsit, și fiind-că în rostul 
lumii, fiă-cărei sări îi premerge o presără, 
și sării de cunosoință, înscrisă în programul 
festivităților pentru cfiua de Sâmbătă, i-a 
premers Vineri o pres&ă de cunoștință. Și 
am cunoscut pe acești omeni, pe oarl după 
faimă îi cunosceam deja, veseli și primi
tori, Români adevărațl.

Sâmbătă.
Sâmbătă a fost cjiua, când au sosit 6s- 

pețil cei mai mulțl. De deaprâpe și de de
parte au alergat la aceste locuri. Patru- 
spre-dece trăsuri au sosit dimineța, âr alte 
10 au adus după prânej pe ceilalți ospețl 
și pe Comitetul Societății.

Primirea.
La Slatna a fost ârășl întâiul popas. 

La ospătarul Pop s’a dat un banohet stră- 
luoit. D-1 protopop Montani a ridicat pa
harul său în sănătatea d-lui Vulcan, care 
emoționat i-a mulțumit cu cuvinte frumâse. 
Au urmat toasturile d-lor Todescu preot în 
Buoium-Cerbu, pentru Comitet și a d-lui 
părinte Beșa pentru âspețl. „ț)iua bună se 
eunosce de diminâță", (fi00 vorba bătrâ- 
nâscă, dâr diminâța a fost atât de fru- 

mosă, încât când s’a dat signalul de ple
care, par’ oă îți cădea greu să te desparți 
de omenii, oarl te-au primit cu atâta căl
dură. Insă caii micuți de munte ai Moților 
mișcau nerăbdători zăbalele înspumate și 
după două âre de popas ospeții au fost 
conduși de <j0ce căruț0 prin Munți spre 
Abrud.

Eu am alergat ou Abrucjenii la Bu
cium, unde se pregătea o a doua primire a 
celor ce s’au grăbit să vină în țâra, unde 
îi aștâptă frații cu brațele deschise. Din 
depărtare aurirăm mai întâia mai înfun
dat, apoi tot mai limpede pușcăturile de 
„trâsc", cu cari Moții îșl salutau ospeții 
din vârfurile dealurilor. Omenii ăștia ou- 
nosc bine praful de pușcă. De-odată stră
bătură la urechile nostre sunetele zurgălăi
lor. „Vin, vin 1“ strigă toți din tote păr
țile. Și âtă pe drumul de țâră praful se 
înalță în vîrtejurl și din norii de praf în
cep să se distingă trăsurile. In oea dintâih 
e președintele societății d-1 Vulcan. Un în
treit „Să trăâscă!" isbucnesce de pretutin
deni. Și oe frumos sună aste vorbe în gura 
celor o sută de flăcăi voinici.

Trăsurile se opreso. înaintea casei 
d-lui Aurel Danciu e un arc de triumf de 
cetină de bracjl. „Bine ați venit!" stă scris 
în vârful lui. Toți fruntașii din Abrud și 
din Bucium aștâptă aici. D-1 Vulcan co- 
boră. Președintele sediului Abrud al „So
cietății pentru crearea unui fond de teatrn 
român", d-1 protopop Petru Popozncî, îl 
beneventeză cu cuvinte frumose. Sunt chiar 
25 de ani, de când Societatea șl-a ținut 
una din întâiele sale întruniri aici. De 
atunci s’au schimbat multe, nădejdea de 
atunci a societății e acjl aprâpe fapt., dâr 
oa și c’un sfert de veac în urmă tot har
nicul veteran Vulcan a fost acela, care mai 
întâii! a sosit la Abrud. Emoționat a răs
puns cuvintelor „bine a-țl venit", pe cari 
Abrucjenii i-le-au adresat prin rostul d-lui 
protopop Popoviol...

Și’ zurgălăii âr au început să sune, 
trâscurile âr bubuiau din vârfurile dealu
lui și însoțite de-un puternic „să trăescă !" 
trăsurile s’au pus în mișcare. In fruntea lor 
s’a pornit un banderiu de vre-o 30 de 
Moți călări pe căluții cei iuți și mid. Pe 
pieptul lor lat e tricolorul național. In 
Abrud un nou „să trăâscă" a isbucnit din 
piepturile celor ce-i așteptau îmbrăcațl în 
haine de sărbătore.

Sera de cunosoință.
Sera de cunosoință s’a ținut în gră

dina restaurantului Erd6s. O mulțime de 
peste 300 de inși stăteau la mesele întinse, 
petrecându-șl voios! și căutând să se cu- 
noscă. Domnul advocat Laurențiu Pop i-a 
bineventat, închinând paharul în sănătatea 
președintelui societății, căruia mulțimea la 
sosire îi strigase deja un prelung „să 
trăâscă".

Am remarcat pe fruntașii noștri Ar
deleni din tote părțile, a căror nume a-1 
înșira aici îmi e imposibil. La 11 âre re- 
trăgendu-mă dimpreună cu dspeții obosiți 
de drum, am lăsat o societate mare încă în 
grădină, dispusă de-a sărbători păuă în 
zori întâlnirea atâtor Români, în nisce lo
curi atât de frumose.

Depestraje.
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Discurs de deschidere
a adunării generala a „Societății pentru fond de 

teatru român" în 9 (22) Iulie 1900, ținut de președ. 
Iosif Vulcan.

Domnilor și domnelor,

In aoeste timpuri, poreclite ale ma
terialismului, este pote cam îndrăsneț să 
ne presentăm unde-va cu stâgul societății 
ndstre, care stă în serviciul idealismului.

Cine are se sprijinâscă acuma o ideiă, 
care-i tot cere la jertfe, și ’n schimbul lor 
nu-i ofere folosele reale? Cine să între în 
rândurile nostre, dându-șl obolul pentru în
ființarea unui teatru național, care în ju
decata multora este o utopia?

„Timpul idealismului — qice-se — 
s’a dus. Astăcjl sentimentul acesta nu mai 
are nici o trecere. S’a stins. De acum avem 
să fim mai reali. Să ne deschidem ochii în 
patru și să căutăm a ne asigura traiul vieții. 
Nu ne dă mâna să faoem lux. Cei ce stă- 
rue să fondeze la noi un teatru românesc, 
sunt nisoe idealiști, cari nu-șl dau sâma de 
puterile nostre, cari nu cunosc trebuințele 
ce simțim, nici greul vieții ce ducem. Nu 
de teatru ne arde acum pe noi“.

Cam aceste sunt cuvintele, pe oarl le 
aucjim din mai multe părți, încă de când 
s’a înființat societatea nostră. Vorbe des- 
curajătâre, însă numai vorbe. De aceea ob
ștea românâscă n’a ținut oont de ele, noi 
am dat mereu înainte și în cele din urmă 
am atins avântul de oare ne bucurăm 
astăcjl.

Ceea-ce ne dă satisfacția cea mai stră
lucită și tot-odată răsplata cea mai pre- 
țiosă; oeea ce ne inspiră încrederea cea 
mai sigură în succesul biruinței nostre, 
este: că iubirea de teatru a pătruns și în 
popor, țăranii noștri au început să dea re- 
presentațiunl teatrale și urcă mai de multe 
ori scena chiar deoât clasa inteligentă. 
Aoâsta arată, că întemeierea sooietății nos
tre a fost bine venită, că ea tinde a în
trupa o dorință obștâsoă și că răspunde 
astfel la o trebuință adâno simțită.

Cu acâșta convingere ne presentăm 
și la d-v6stră, fiind siguri de buna primire. 
Siguranța nostră se întemeiază pe credința, 
că n’au dreptate cei ce Z1cî °â nu ma’ 
este idealism. Am venit convinși a găsi 
în acest creer al Munților Apuseni, oarl 
ne-au născut pe cel mai idealist mar
tir, Români de inimă, un neam de 
omeni însuflețiți de un ideal măreț, fără 
oare nu pot să trăâscă; un ideal, care le 
dă putere, suflet, viâță. Am venit îmbăr
bătați de credința, oă stâgul nostru, pe 
care străluoeso ouvintele „Cultură națională“ 
va fi împresurat ou căldură de toți cei ce 
ne sunt frați și surori.

*
N’a murit, nu s’a stins idealismul. El 

a fost și are să rămână de-apururea par
tea cea mai frumâsă a sufletului omenesc, 
timbrul distinctiv al nobleței sale, sentimen
tul cel mai sublim, care înalță pe om sus la 
Dumnecjcu.

N’a murit idealismul. Trăesce în tâte 
inimile senine, inspiră tuturor celor curați 
cugetări nobile și îndemnă pe toți oei 
buni la fapte frumose.

N’a murit idealismul, căci este nemu
ritor oa înse-șl Dumnezeirea pe oare o re- 
presentă pe pământ.

Idealismul este sentimentul, pe care 
Atotputernicul l’a dăruit omenimii, spre a 
o înălța mai pe sus de tote vietățile, spre 
a-i indica o menire mai înaltă, spre a proba, 
oă omul este corona creațiunei sale.

Idealismul ne arată, oă viața e fru- 
mosă, ne încântă s’o iubim și ne învață 
cum avem să ne purtăm spre a fi buni, 
morali, cinstiți.

Idealismul ni-i amioul oel mai apro
piat de inimă, conduoătorul, oare ne des
chide orisonturl mărețe, farul care ne lu- 
mineză calea bunei cuviințe, soutul oare ne 
apără de tote relele, evangelia care ne 
face iubitori de omeni, mângăerea sub ear- 
oinele sărăciei, liniștea oă ne-am făcut da
toria și mulțumirea, care ne ridică sufletul 
în oeasul morții.

Idealismul este isvorul nesecat a tot 
ce e mai frumos, mai măreț și mai sfânt. 
Tote ideile mari, generâse, umanitare au 

răsărit din idealism. Nimic, ce înalță inima 
și sufletul, nu se pote închipui fără idealism.

Idealismul dă vieții omenescl o direc
ția mai înaltă, umanitară, care îi spune, 
că omul nu este creat numai pentru 
sine însuși, că are datorii și față de omo
nime, că are să aducă jertfe pentru binele 
de obște.

Idealismul ne impune să ne ridicăm 
de-asupra omenilor comuni, să emulăm cu 
cei buni și să faoem totul pentru a merita 
numirea de omeni vrednici.

Idealismul inspiră speranță în vre
muri restriște, dă tăriă încrederii șovăitore, 
vine în ajutorul săracilor și șterge laoră- 
mile suferindilor, îmbărbătâză dorința lică- 
rindă, înarmâză brațele luptătorilor, oălău- 
zesce pe toți omenii mari, scrie cele stră- 
luoite pagine în istoriă și este stâua eon- 
ducătore a tuturor neamurilor.

(Va urma.)

Din Komânia.
Proclamarea flusiunei grupărilor conservatore.

Precum am anunțat, Sâmbătă s’a pro
clamat solemnei în BuourescI fusiunea celor 
două grupări conservatâre. Spre scopul 
acesta au sosit din provinciă în capitală 
numărâse delegațiunl, mai ales din Mol
dova, de tote nuanțele conservatdre.

La orele 2 p. m. s’au întrunit am
bele duhuri în localurile lor pentru a 
aproba fusiunea. La clubul constituțional 
apărură d-nii Carp, Maiorescu și Arion și 
după-ce s’au constatat și aprobat tote cele 
premerse, junimiștii au treout la clubul 
conservator. Cele șese salâne mari ale 
aoestui olub erau înțesate de membri din 
ambele grupări și între toți domnea mare 
veseliă.

Pe la 2 ore și un 3fert sosiră frun
tașii junimiști. D-l Carp fu primit cu 
aplause sgomotose. Asemenea au fost oăl- 
duros salutați cu aplause d-nii Maiorescu, 
Marghioloman, N. Filipesou, T. Rosetti etc. 
D-l Gr. Gr. Cantacuzino fu salutat cu tu
nete de aplause și strigăte de „urra“. D-l 
Tache lonescu, care a sosit ceva mai târ- 
Ziu, fu primit cu viue și îndelungate aplause.

Cel dintâiîi a luat cuvântul șeful par
tidului, d-l G. Gr. Cantacuzino, care a Z’s» 
că adunarea de față sărbătoresce eveni
mentul însemnat al unirei frățești a tuturor 
conservatorilor din țără (aplause prelungite.) 
Acesta a fost dorința neuitatului Lascar 
Catargiu. Ea s’a îndeplinit. Gravitatea îm
prejurărilor prin cari trece țâra a grăbit 
înfrățirea mult dorită. Prin fusiune se aduce 
tăriă și unitatea de idei în partid. Să lu
crăm dâr cu toții uniți întotdâuna fără pa
siune și desintereaațl, așa vom înlătura tote 
piedecile din calea nâstră. Să scriem pe 
stâgul conservator devisa nemuritorului 
Barbu Catargiu: Nimic pentru noi, totul 
pentru țără!

D-l P. P. Carp Zise: Ați auZit pro
gramul. Sunt mândru, că am fost însăr
cinat cu îndeplinirea lui. N’așteptațI mai 
mult dela mine. Se ne rugăm cu toții iui 
DumneZeu pentru realisarea acestui pro
gram.

D-l Tache lonescu Zi°e: Sărbătorim 
aZl două evenimente însemnate: unirea 
conservatorilor și venirea la putere a lui 
Carp. Sunt fericit, că s’au îndeplinit, căci 
le-am dorit mult pe amândouă. Eu, per
sonal, am lucrat mult pentru îndeplinirea lor.

„Dâcă timp de 15 luni am ținut noi 
guvernul, cred, că l’am condus cu cinste 
și cu demnitate pentru țâră. Acum când a 
venit d-l Carp în fruntea guvernului, eu 
voifl fi cel dintâih, care să-l susțin. Urez 
noului guvern să întâmpine aceeași dra
goste și sprijin dela oorpurile legiuitore, pe 
care a avut’o guvernul trecut. De 15 ani, 
de când sunt în parlament, n’am văZut o 
cameră mai stăruitâre și care să dea spri
jin mai mare guvernului oa camera ac
tuală. Când pe un om oa Petrache Carp 
îl chemăm să ne oonducă, trebue să-i dăm 
sufletele ndstre întregi, căci numai așa și 
d-sa va isbuti să ajungă la țelul dorit și 
la gloria partidului conservator/

Discursurile au fost primite cu aplause 
sgomotose. întrunirea se încheie prin d-l 

Cantacuzino, mulțumind d-sa tuturor pentru 
graba, ce au pus’o să răspundă la apelul său.

*
Etă manifestul d lui G. Gr. Cantacu

zino adresat conservatorilor din țâră pen
tru a le vesti fusiunea celor două ramuri 
ale partidului:

Cătră membrii partidului conserva
tor din totă tera.

5

In împrejurările cele mai grele și în 
timpurile cele mai anevoiâse, partidul con
servator n’a stat la îndoială de a primi 
puterea cu tote amărăciunile și răspunde
rile ei.

Fidel tradițiunilor sale; acest partid a 
luat asupra sa, în Ziua de 11 Aprilie 1899, 
răspunderea situației critice cu care a avut 
a lupta din prima di.

Față cu o stare finaDoiară aprope dis
perată, cu un budget rău alcătuit și dese- 
ehilibrat și cu un au agricol ne mai po
menit de dezastros, partidul conservator a 
sciut să facă față ou bărbăția tuturor di
ficultăților și de asedtețera, în mare parte, 
din nomolul în care o afundase greșelele 
din trecut.

Opera începută nu este însă pe deplin 
desăvârșită și datoria ne impune a com
plecta însănătoșirea financiară, începută cu 
atâta succes, și a îmbunătăți starea finan
țelor nostre, cari apasă încă greu pa gru
mazii țârei.

Partidul conservator nu se pote da 
în lături dela îndeplinirea acestei sacre da
torii.

Penti'u dobândirea acestui însemnat 
resultat am creZut, că forțele unite ale în
tregului partid conservator sunt necesare 
și că întregirea partidului se impune în îm
prejurări atât de grele pentru țâră.

N’am uitat dorința esprimată de mine, 
în numele partidului conservator, în Z'ua 
de 15 Maid 1899, la banchetul dela Iași, 
ou ocasiunea rostirei programului conserva
tor, când pronunțam următârele cuvinte :

„După apelul, pe care l’am făcut ale
gătorilor, mă adresez acum la conservatori: 
la toți acei, cari se Z,c> toți acei, cari se 
simt conservatori. In interesul ideilor con
servatore îi rog să se strîngă împrejurul 
stâgului, să între în organisarea partidului, 
să ne dea sprijinul lor în opera de întărire 
de desvoltare și de propășire a partidului 
conservatori

Adăogam mai la vale:
„Conservatorii, oarl stau încă la îndo

ială, ar lua asupra lor o mare răspundere 
în fața istoriei. Să nu uite vorba cronica
rului : „nu sunt vremile sub cârma omului, 
oi bietul om sub vremii

Consecințe cu dorința esprimată în 
programul dela Iași și conformându-mă în
tru aoâsl.a vederilor neuitatului și nemuri
torului Lasoăr Catargiu, am căutat a face 
întregirea partidului conservator spre bi
nele și înălțarea lui, prin unirea forțelor 
sale vil, într’un singur și puternic mănun- 
chiîi.

Făcând fusiunea complectă a tuturor 
grupărilor conservatore și dobândind reou- 
noseerea alesului d-vostre, am creZut, că co- 
răspund dorințelor tuturor conservatorilor 
din țâră și că ast-fel se va aduce pacea și 
armonia in sînul partidului, adăugâud la pu
terile nâstre forțele acelora, cari atâtea ori 
muncind împreună cu noi, au contribuit la 
mărirea bunului nostru renume.

Am creZut, că țâra aștâptă dela con
tinuatorul marelui român Lascăr Catagrifi, 
ca, ridioându-se d’asupra patimelor trecă- 
tore ale dilei, să fie mai presus de tote 
însuflețit de dorul binelui obștesc, de dra
gostea de țâră și de credința în înalta ei 
menire.

Procedând ast-fel, cred că-mi îndepli
nesc o datoriă sfântă de șef al partidului 
conservator și că contopind, sub drapelul 
ce mi s’a încredințat, în aceeași aspirațiune 
măreță tote forțele vil și generose ale par
tidului conservator, îi asigur, pe lângă stră
lucirea lui crescândă, și unitatea care-1 va 
întări.

Convins, că veți sci prețui aoestă 
hotărîre, vă rog a o primi ca îndeplinirea 
unei datorii de ondr» pentru partid și de
votament neclintit pentru Patriă și Tron.

G. Gr. Cantacuzino.

Resboiiî în China.
Alaltăerl s’a răspândit în Europa în- 

trâgă soirea, că, afară de ambasadorul ger
man Ketteler, toți representanții puterilor în 
Peking trăesc și se află bine și că autorită
țile Chinese caută mijlooe de a-i libera și 
apăra. La Washington a sosit o telegramă 
oifrată dela ambasadorul amerioan Conger 

din Peking în care se spune, oă Miercurea 
trecută colonia streină era neatinsă.

Soirea a fost primită ou neîncredere 
atât la Londra, cât și la Berlin și Paris, 
mai ales, că telegrama lui Conger nu e 
datată, se crede prin urmare, că e o sim
plă falsificațiă a guvernului ohines.

Dâr despre sârtea străinilor din Pe
king au sosit în urmă și alte soiri. Amba
sadorul chines din Paris a primit alaltăerl 
d. a. o telegramă din Peking, după oare 
toți diplomații străini sunt întregi și sănă
toși. Telegrama a fost înmânată numai 
deoât ministrului franoes de esterne, care 
a și dat’o publicității.

Din Rruxella se telegrafâză, că regele 
Leopold primind în audiență pe ambasado
rul ohines, aoesta l’a asigurat, pa basa 
unei telegrame oficiale din Peking, că afară 
de ambasadorul german Ketteler, ucis în 
Iunie, toți oeilalțl representanțl ai puteri
lor trăesc și se află bine.

Cu tâte acestea, cum am Zls> alat 
Londra, cât și la Berlin nu se dă oreZe- 
mânt aoestei soiri. La Londra se crede, oă 
telegrama lui Conger este una -din acele 
telegrame, pe cari el a voit să le trimită 
guvernului’său înainte de măcelărirea ambasa
dorilor, dâr pe care Chinesii au seouestrat’o și 
acum o folosesc pentru mistifioarea guver
nului american. Neînorederea nu e mai pu
țin mare la Berlin. Acolo tot lucrul se re
duce la atâta, că în 11 Iulie câți-va amba
sadori trăiau încă, dâr oă de atunci și aceș
tia au fost uciși.

*
Nu mai puțin mare sensațiă a pro

dus o altă telegramă din China. Ambasa
dorul chines din Paris a înmânat minis
trului de esterne Delcasse o pretinsă tele
gramă a împăratului Chinei, ou rugarea s’o 
comunice președintelui Loiibet. In tele
gramă se cere intervenirea Franciei în China. 
Ministrul Delcasse a dat ambasadorului 
ohines un răspuns și spiritual și diploma
tic, care a făcut pretutindeni în Europa 
cea mai bună impresiă, A Zls anume, că 
răspunsul președintelui Loubet va fi trimis 
la ambasada francesă din Peking, de unde 
guvernul chines pote să-l ia. Guvernul tran
ces vre însă Bă aibă deplină siguranță cu 
privire la aceea, dâcă ambasadorul francos 
Pichon mai trăesce ori nu?

fiarele francese văd în aoâsta pretinsă 
cerere de intervenția o manevră a guver
nului chines, cu scop, de a băga zizaniă 
între puteri,

*
Intr’aoeea se vestesce, că 100,000 de 

ChinesI sunt în marș asupra orașului Shan
ghai pentru a proteja pe locuitorii de aoolo. 
In Shanghai sunt o miie de voluntari, 400 
de polițiști și opt bastimente ale puterilor.

*
La Tien-Cin a întrat un period de 

liniște și după o telegramă a admiralului 
Seymour Chinesii au evacuat total orașul 
și împrejurimile lui.

*

încât pentru acțiunea separată a Ru
siei, soirile din urmă confirmă, oă în Mand- 
suria se pregătesc lupte sângerose. Chinesii 
se adună aici din tote părțile, oa să împie
dece năvala rusâscă. Intre Ruși și ChinesI 
continuă ZlInlc luptele, căZând de ambele 
părți numărose jertfe.

Luptele din Transvaal.
De pe teatrul luptelor din Transvaal 

sosesc ârășl soiri îusemnate. Ele dovedesc, 
oă are deplină dreptate corespondentul mi
litar al unei foi englese, care Z'06: «Așa 
se vede, că stăm încă departe de sfîrșitul 
timpurilor de grele încercări și cu regret 
trebue să spun, că din partea unui popor 
energio și neînfrânt ca Burii, avem să ne 
așteptăm încă la multe surprinderi11.

Am văZut, cum în timpul din urmă 
Burii au și făcut mari și durerâse surprin
deri Englesilor. Aoum în urmă Roberts te- 
legrafâză din Pretoria, că generalul eDgles 
Little a dat la Lindley peste nisce co
mande bure, cari sub conducerea lui Dewet 
au spart oeroul de împresurare al trupelor 
lui Hunter și voiau să atace posițiile ad
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versare. Englesii lăsându-se în lupta ou 
Burii, s’a desfășurat o bătăliă violentă din 
ambele părți, care a durat întrâga <ji- Fi
deli tacticei lor, Burii s’au retras, oăol nu 
voiau să-și jertfâsoă omenii.

Mult mai însemnată este însă o altă 
scire telegrafică din Londra, care lasă a-se 
presupune, că mari lupte se dau între Buri 
și EnglesI la Middleburg. Mareșalul Roberts 
a năvălit Sâmbătă ou forțe însemnate oon- 
tra Middleburg-ului și o mare luptă s’a în
ceput îndată între cei doi inimici. Te
legrama, londonesă spune, că președintele 
Krilger se află în mijlocul burgherilor săi 
la Middleburg îndâmnându-i și îmbărbătân- 
du-i se lupte pănă la tine.

Cine scie, ce surprinderi ne mai re- 
servă acest răsboiii.

Gestiunea economică în Bucovina.
iii.

(Urmare).

Pe cât de tiran e Jidanul față de 
popor, pe atâta se gudură ou o supunere 
mișelâsoă înaintea celor puterniol; neajun- 
gându-șl scopul, apucă calea diametral opusă, 
obrăznicia și amenințarea cea mai teme
rară. Dâcă se opune oum-va vre-unul inte
reselor aoestor comersanțl seu denunță vr’o 
orimă, se aliază toți, nealegend mijlâcele 
de apărare, fiind capabili de tote.

E doră evident, că pentru vagabuncjl 
interesele statului sunt nule, trebue să te 
pună deci în uimire ocrotirea lor tocmai 
din partea amploiaților administrativi. Pri
marul și secretarul comunal sunt adese 
obligați a forma o legătură strînsă cu Ji
danul pentru stâroerea poporului. E curios 
de tot, că tocmai astfel de primari și se- J 
cretarl oornunall sunt căutațl de prefeoțl.

Mai înainte alegeau Jidanii singuri, oa 
arendași ai moșiilor boerescl, pe primari, 
luând pe cei mai răi. In unele comune Ji
danii înși-șl erau primari. De-atuncI mare 
progres însă nu s’a făcut căol nici acjl nu 
esistă oomună, în oare n’ar determina Ji
danii alegerea primarului atât în personă, 
cât și prin clienții lor.

In sesiunea penultimă a dietei pro
vinciale deputatul Tudor Flondor a amintit 
cam asouns și cu mare frică de cluburile 
•formate de unii intermediari pentru deter
minarea prețului mărfei țăranului, dâr fără 
a se aprofunda și fără a detaila cestiunea. 
Aci trebuiau desvăluite tote cu ouragifi și 
adevărată abnegațiune. Căci e pe deplin 
constatat, că în Bucovina cumpărătorul ho- 
tăresce prețul mărfei, nu producătorul.

Acâsta este opera Jidanilor, cari oum- 
pără productele poporului autoohton de 
batjocură ieftin și le vend în forme schim
bate cu prețuri exagerate. Dâcă un Tudor 
Flondor nu cuteză să nutnâscă pe vampirii 
poporului român, cine pâte pretinde acesta 
sub actualele împrejurări dela un preot, 
oare imediat și-ar atrage o oercetare dis
ciplinara din partea omului așecjat pe 
soaunul metropolitan, său chiar dela un 
învățător ?

Apuoăturile criminale ale Jidanilor 
reclamă intervenirea autorității justițiare. 
Der procuratura privesce în liniște oum 
piere țăranul înaintea oohilor ei. Dâcă 
elementul, ce constitue temelia statului nu 
află sout la organele administrative și ju- 
decătorescl, atunci aceste sunt superflue, 
dâcă poporul e necesitat să se apere singur 
contra tuturor calamităților, susținerea 
scumpă a paznicilor nu are reson.

Țăranul român, părăsit de toți și lăsat 
la voia întâmplării trăesoe de atjl pe mâne; 
incompatibilitatea stării sale economice față 
eu drepturile sale., ce sa refictă perfect în 
nepăsarea și indiferentismul său cu privire 
la resultatul muncei sale, e explicabilă. 
Fiind în timpurile v=ohl avutul său supus 
jafului și prădăciunilor barbare, âr înainte 
și după 1786 dependent eu totul de arbi- 
tragiul străin, sosi epoca oivilisației și a 
libertății, oare înmulți dușmanii, punând 
lipitorii© satului sub egida organelor de stat, 
cari nu grijesc de salvarea fruotului 
muncei țărănescl. Țăranul e bucuros, oă are 
în apropierea sa pe jidan, unicul isvor de 
bani. Amenințarea ou refusul creditului pe 
viitor ajunge., oa țăranul nevoiaș și jupuit, 
oare nu mai are încredere îu legi și drep
tate, să nege chiar prin jurământ dobânda 
plătită.

Ilic Rhodus, hic soita Herr Baron 
Mustatza 1 Aici f'olosesoe-țl rafineria. Nu 
te onorâză de Joc lauda din „Bukowinaer 
Post" Nr. 86 la adresa partidului auto- 
tonomist boereso, care are meritul de a fi 
votat pentru Jidani la 1865 dreptul de a 
ave proprietăți de pământ în Bucovina—cu 
câțl-va ani mai curând, decât îu mai multe 
părți din Austria — drept probă de tole- 
ieranță religiosă și simțământ uman.

Câtă decadență denotă numai, oă toc
mai conducători ai Românilor au intercjis 
și intercjio și adl „Deșteptării11 desvăltfirea 
miseriei țărănesol, causată de Jidani. De- 
trag chiar unioei foi populare tot sprijinul. 
Și voi, netrebnioilor, voițl să cârmuițl și mai 
departe un popor, pe oare îl lăsațl să se 
nenorocesoă ?

Potrivit multiplelor afaceri, Jidanii 
pârtă cele mai multe procese, făcând din 
acâsta ârășl un ram de câștig. Unde uu 
ajung dovedile trase de păr, se ia refugiul' 
la mită și la jurământul fals. Jidanul are 
și adl tradiționala credință, că în orl-ce 
daraveră, fiă cât de injustă, trebne să reu
șească înaintea judeoătoriei, încât țăranul 
se înfrioă cumplit, văcjend pe Jidan, cum 
prooede violent, călcând legea și disolvând 
ordinea fără să fiă pedepsit. Cu ajutorul 
corumperei isbutesce odese-orl, ca fote dis- 
posițiunile privitore la oamătă să zacă în 
cartonele cancelariilor.

Este doră cunoscut, oă mai ’nainte se 
efectua corumperea organelor administra
tive în un grad, încât rar oăpăta țăranul 
drept față de un Jidan. Adl se plâng per
ciunații ipocrițl din unele districte, că de 
oând au întrat la judecătoria Români mai 
tineri, Jidanii nu câștigă procese. In pri
mele timpuri și omenii justiției erau com
plicii proprietarilor și arendașilor. Deja 
Enzenberg recomandă pentru justiția numai 
astfel de persâne, cari ar pută rasista pro
misiunilor jidovimei, care oferi chiar curței 
imperiale în 1783. 5000 de galbeni pentru 
licențe de esplo&tare.

Cu tote aceste însă țăranul bucovi
nean și adl crede, că justiția nu e pentru 
el, ci numai pentru oei mari și tari.

Seneca.

Jubileul Metropolitului Moldovei. 
Două dile au durat la Iași splendidele ser
bări ale jubileului de 25 de ani dela ur
carea pe tronul metropolitan a I. P. S. 
Sale Mitropolitului Moldovei și Sucevei 
Iosif Naniescu. In cpua primă, după ce se 
adunară la palatul metropolitan înalțil pre- 
lațl, clerul ieșan și delegații clerului de 
prin județe, Metropolitul întră în catedrală, 
asistând Ja serviciul religios al vecerniei, 
săvîrșit de episcopul de Huși Silvestru și 
da alțl doi episcopl și mai mulțl membri ai 
clerului înalt. A doua <ji diminâța o mare 
mulțime se adună în catedrala Metropoliei, 
âr la ârele 7*/2 sosiși Metropolituljubilant 
însoțit de oincl episcopl și număroșl ar- 
chierei. Serviciul fu ofioiat de P. S. Sa 
episcopul Hușului. In timpul săvîrșirei S-tei 
liturgii, jubilantul a conferit ranguri la* 
la diferiți prelațî. Guvernul era representat 
prin d-1 prefect al județului Grecean, Dr. 
Gh. Chirioescu representant al ministeriu- 
lui cultelor și numărdse deputațiunl de ale 
diferitelor instituțiunl. Erau representate și 
consulatele: francos, german, austro-ungar, 
rusesc, turc etc. La eșirea din oatedrală, 
jubilantul fu întâmpinat de musioa militară 
și urmat de tot clerul merse în sala de 
audiențe, unde un număros public aduse 
urări entusiaste înaltului jubilant. Repre- 
sentantul guvernului, d-1 Greceanu, vorbi 
cel dintâiii, apoi d-nii Dr. Chirioescu, P. 
Poni eto. La fine Metropolitul adânc miș
cat mulțumi cu laoreml în oohl tuturor, 
dându-le binecuvântarea. Urmă un splendid 
banchet și la 5 ore concertul mitropolitan

Sfințirea bisericei din Petroșenl s’a 
săvârșit erl, Duminecă, prin I. P. S. Sa 
Metropolitul loan Mețianu, care a pleoat 
la Petroșenl Sâmbătă însoțit de d-1 seore- 
tar al consistoriului metropolitan Dr. L. 
Simonescu și al consistorului archidiecesan 
Dr. Elie Cristea; apoi de protopresbiterul 
Sibiiului loan Papiu și diaconul G. Pușcaș.

Fundațiune. „Unirea11 din Blașio 
spune, că de curând decedatul Petru cavaler 
loanette a depus deja în 1884 la capitlul 
gr. cat. din Blașiti un capital fundațional 
de 50<J0 fl., a cărui destinația se va sci 
numai după desfacerea testamentului. Ră
posatul binefăcător a mai făcut o funda
țiune și pentru șcdla gr. cat. din Câm
peni.

Visitațiune canonică. Din încredin
țarea I. P. S. Sale metropolitului Dr. V. 
Mihalyi din Blașiti, d-1 canonio Dr. V. Hossu 
a făcut o visitațiă canonică în districtul 

protopopeso al Giurgeului. In oursul aces
tei visitațiunl, a fost însoțit și de d-1 Aurel 
C. Domșa, redactorul „Unirei“. A început 
visitația în St.-Miolăuș, apoi s’a dus la Tul- 
gheș, de aci la Bilbor, Corbu, Telec, Va- 
lea-Jidanului, Bioaz, Dămuc, Varviz, Șer- 
maș, Vașlab, Ciuc-Sântdomocoș, Ciuc- 
Sepviz și Ghimeș. Primirea, oe s’a făout 
delegatului a fost pretutindenea oăldurosă, 
cu deosebire credincioșii din Telec s’au 
distins, arangiând și un banderiu din vre-o 
50 călăreți.

Ordonanțe ale ministrului de co- 
merciu Hegediis. ț)ilele aceste ministrul 
de comerciti reg. ung. Hegediis a adresat 
camerei de oomerciîi și de industriă din 
Brașov o ordonanță, în care îșl espune im- 
presiunile și părerile asupra industriei din 
Brașov și indică direoțiunea, ce este a-se 
lua în viitor cu concursul camerei amintite 
în favorul acestei industrii. In numărul de 
mâne vom publica întreg textul acestei or
donanțe. — Tot-odată ministrul de coineroiti 
a adresat o ordonanță camerei de comerciîi 
și de industriă din Târgul Mureșului, apoi 
cătră inspectorii industriali de district și 
oătră fișpanii comitatelor seouiescl, în care 
se ocupă cu deamăruntul de promovarea 
industriei în Săcuime, oare ordonanță a 
fost primită cu însuflețire de toți Săcuii.

Chirotoiliri. I. P. S. Sa archiepisoo- 
pul și metropolitul loan Mețianu a promo
vat Miercuri și Vineri întru presbiterl pe 
diaconii Petru Both, pentru parochia Săcă- 
tura (tractul Deș) și Dumitru Anca, ales ca
pelan în TeoșeștI (Alba-Iulia) lângă preotul 
Iacob Petrie, âr pe George Pușcaș l’a ohi- 
rotonit întru diacon.

Archiducele losif în Brașov. In 25 
Iulie st. n. la orele 2 și 5 m. d. a. va sosi 
la Brașov Alteța Sa archiducele losif pen
tru a inspecta regimentul de honvedi și va 
pleca de aici spre Budapesta în 27 Iulie 
sera la 10 ore 26 m. Proprietarii de case 
ai Brașovului sunt rugați din partea primă
riei, să-și decoreze casele pe timpul, cât 
archiducele va petrece în Brașov.

Episcopul Majlatll a sosit Sâmbătă 
sâra la Brașov. Erl a pontificat în biserica 
rom. cat. cu o asistență fârte numărose, âr 
după amiacll a luat parte la ceremonia pu- 
nerei petrei fundamentale a noului gimansiu 
rom. oat., ce se clădesoe acum, servind și 
aici cu asistență mare. Episcopul ceti un 
act comemorativ scris pe pergament, în 
care era însemnat anul înființărei noului 
gimnasiu și numele diferitelor căpetenii ale 
bisericei și șefilor guvernanților și autori
tăților locale. Apoi se puse pergamentul 
într’o sticlă, care se așecjâ în piatră, cu ce
remonialul obicinuit.

Emigrări. După datele statistice mai 
nouă, în luna trecută s’au dat pașapârte 
pentru trecerea în străinătate în comitatul 
Abauj-Torna 564, în al Șaroșului 794, în al 
Zemplinului 637, în al Scepușului 329, în 
al Ungului 586. Adăugând și pașapârtele 
date în celelalte oomitate ale Ungariei nor- 
dioe, numărul total al lor într’o singură 
lună se urcă la 8314.

Spre manevre. Cele două bataliâne 
ale regimentului de infanteriă Nr. 50, sta
ționat în Brașov, vor pleca Miercuri la Co- 
halm pentru deprinderi în regiment. Cu 
aceste deprinderi se încep apoi manevrele.

Numire. Rssm. Dr. Victor Szmigelski, 
oanonic metropolitan, a fost numit director 
estern la Internatului de fetițe din Blașiti.

Defraudare. La oficiul de dare din 
Târgu-Mureșului s’a întâmplat dilele aces
tea o nouă defraudare. Controlorul Vass 
Arpad, după-ee a defraudat o sumă mai 
mare, o luă la sănătâsa, fără a i-se fi pu
tut da de urmă pănă acum. Defraudarea a 
putut’o face ușor, 4lce ° f^itl ungurâscă, 
deâre-ce nu i a stat in cale nici un con
trol. Din banii, ce-i primea dela contri
buabili, o parte și-o punea în buzunar, âr 
în protooâlele de dare scriea sume mai mici, 
ca cele induse în li belele contribuabililor. Se 
tjice, că Vass „se buoura de iubire și po
pularitate în societate". — S’o fi buourat, 
4ău, căol adl pungașii au une-orl mare 
trecere.

La „Pomul verde" a sosit capela p« 
dame, care îucepend de »icj[ va cânta în 
fiă-eare sără. Intre membrele capelei se află 
și o hornistă.

Conflictul vamal al României 
CU Turcia. — Ministrul Turciei în Bucu- 
rescl a intervenit pe lângă guvernul român 
spre a reveni asupra măsurilor luate cu pri
vire la importul mărfurilor turcescl în Ro
mânia. Ministrul turoesc în intervenirea sa 
spune, că Sublima Portă este dispusă a 
schimba tariful vamal pentru exportul în Ro
mânia.

Acâstă capitulare a Turciei față de 
România a provenit, scrie „C. F.u, din ur- 
mătorea împrejurare:

„De când guvernul nostru a ridicat 
taxele asupra importului mărfurilor de pro
veniență turcă, acâstă țâră n’a mai expor
tat în țâră la noi nici un produot din cau
sa enormelor taxe vamale. Țâra nostră a 
început să se aprovisioneze ou producte din 
alte țări.

Faptul acesta a silit pe comercianții 
turol să faoă interveni).! seriâse pe lângă 
Sublima Pârtă și au obținut dela acâsta fă- 
găduială, că în curând va faoe, ca lucrurile 
să rămână ast-fel preoum au fost și altă 
dată, adecă să reducă tariful vamal și în 
schimb să reducă și guvernul român taxele 
vamale de import.

Acâsta a fost un punct mai secundar, 
oeea oe a făcut însă pe Portă să cedeze 
României a fost faptul, că morarii din 
Odesa și celel’alte țerl, profitând de faptul, 
că România nu mai trimite așa mare can
titate de făină pe piața Constantinopolului, 
au ridicat prețul acestui product și Turcia 
vătjându-se, că pierde din tote părțile cu 
măsura tarifului vamal, a făcut acea inter - 
venire cătră guvernul român prin d. Kia- 
zim Bey, ministrul plenipotențiar în Buou- 
rescl.

Acâstă nouă convențiă vamală va fi 
discutată de ministrul de finanțe și să spe
răm, că o va duce la un bun resultat."

U LT1ME SC MU.
Abrud, 23 Iulie n. (Telegr. part, 

a „Gaz. Trans".) Primirea ce se făcu 
bspeților a fost în total cea mai căl- 
durosă. Sera de cunoscințe a decurs 
fârte animat. Dr. Valeriu Branisce 
a ținut o disertațiune în ședința primă 
de eri. Banchetul succes. Sâra con
certul viu aplaudat. S’a decis ca adu
narea viitdre a societății pentru fond 
de teatru român să se țină în Șim- 
leul Silvaniei. Ședința a doua de
curge încă. S’au înscris numeroși 
membri noi. Ou totul a fost încas- 
sată de pe înscrieri suma de 4297 
corone.

B5 g V fiț ti4 w Hi.
De ce se revoltă Chinesul. Etă ce 

ne spune despre acesta un Frances: Adl 
toți condamnăm crudimea poporului asiatic, 
fără să cugetăm, că lupta acâsta 6 o ur
mare a tirăniei eseroiată de ani îndelun
gați asupra acestui popor, la aparință in
dulgent. Acjl sunt și ei exasperați. ’Ml aduc 
aminte, că nu de mult îmi istorisia un in
giner revenit din China, c’un surîs ce vrâ 
să dică, că el a fost îndreptățit a proceda 
astfel, următârea episodă: De câte-orl se 
întorcea inginerul obosit de lucrările dela 
construirea unei linii ferate, și întâlnea un 
porte-chaise (scaun închis și acoperit în oare 
e postat cineva dus de doi omeni) în care 
era un mandarin, el se apropia și ordona 
funcționarului chines, să-i facă lui loc. — 
Dâr eu sunt mandarin, și acâsta porte-chaise 
e a mea 1 — E posibil. Dâr în țâra mea, 
sunt maudarin cu o clasă mai superiărăca 
a ta. Iute, fă-mi loc! —Și mandarinul stoic 
și respectuos, oeda locul său... Nu-1 va 
oeda tot-dâuna. Nu e iertat nici să omori 
mandarinul, niol să-i repeți tot-dâuna, că 
el e făcut pentru a umbla pe jos. Iritat la 
urma urmelor, el se resvoltă și rancuna și 
șiretlicul său se răsbună asupra nefericiți- 
lor nevinovațl.

Proprietar: Dr. Aurei fâureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Literatură.
O carte valoi’Osă, 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 seu elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Publicare de concurs.
Pentru primirea elevelor în

WMATOl ■ 

„Pavelian" de fetițe din Being 
se publică concurs.

Condițiunile de primire sunt:
Pentru o elevă au a se plăti 

pe un an școlastic pentru provi- 
siune și uniformă 150 fl. solvibili în 
2 seu în 4 rate anticipative. Taxa 
de înscriere 2 fl. — Didactru 
pentru elevele de șcbla civilă 6 fl., 
pentru școla elementară 2 fl. 95 cr.

Insinuările pentru stipendiate s§ 
se adreseze până la 1 August st. n. 
la Prea Veneratul ordinariat gr. cat. die- 
cesan de Oradea-mare, 6r’ pentru sol
vente, până la 15 August st. n. la 
Direcțiunea internatului în Beiuș.

La cererile pentru primirea ace
lor eleve, care nu au fost încă în 
internat, sunt a se alătura: estras 
de botez, testimoniu de pe clasa ab- 
solvată, atestat medical, atestat de 
vaccinare și revaccinare; acele ele
ve, care au fost deja în internat, au 
se alăture numai testimoniul scolas
tic, nefiind dispensate nici ele, dela 
înaintarea cererilor de primire.

Cu informațiunl mai detailate 
la cerere, servesce Direcțiunea in
ternatului,

Direcțiunea internatului 
de fetite.

300 -1900. 
ugyszăm.

Arveresi hirdetmeny.
Az „Albina“ takarek- es hitel- 

intezet brassoi fioktelepbnek meg- 
keresese folytâu, ezennel kozhirrb 
teszem, hogy az ezen pânzintezet- 
nel Nagy Geza brassdi lakos âltal 

elzâlogositott 316 darab sfirhordocs- 
ka az „Albina“ penzintezetnek a 
vasuti inddhâz mellett levb raktărâ- 
ban folyo 1900 evi julius ho 28-ân d. 
e. 9 orakor tartando nyilvănos ărve- 
resen egyiittesen vagy reszletenkint 
is azo nn aii keszpenz fizetes mel
lett fognak a legtobbet igerbnek el- 
adatni.

Brassb, 1900 julius h6 19. 
Reinisch Fiigyes, 

mint Nemes Peter brassoi kir. kozjegyzo- 
nek a kolozsvâri kir. kSzjegyzoi ka 

mara 1898. evi jul. 14-ăn 299/1898 
szâm alatt kelt rendelvenyevel 
kirendelt âllando helyettese.

Cursul Ba bursa din Vâena.
Din 21 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.45
Renta de corone ung. 4°/0. - . . 90.45
Impr. căii. fer. ung. în aur . 120.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii..................... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr............................... 97.35
Renta de hârtie austr............................... 97.15
Renta de aur austr.................................115.55
LosurI din 1860..................................... 134.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 107.20
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 687.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 668.—

NapoleondorI.................................19.32
Mărci imperiale............................ 118.55
London vista.................................... 242.52’/2
Paris vista......................................  . 96.55
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.40
Note italiene................................. 90.45

Cursul pieței Brașo»,
Din 22 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump.

19.14 Vend.
18.90 Vend.
19.22 Vend.

G-albem Cump. 11.30 Vend.
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. 
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend.

19.20
19.—
19.30
11.40

10L—

Cursul losurilor private
din 18 Iulie 19C0.

cump. vinde

Basilica...................................... 12.60 13.-
Credit ..................................... 385.— 387.--
Clary 40 fl. m............................ 12R— 130.—
Navig. pe Dunăre.....................
Insbruck ................................ 6450 66 50
Krakau...................................... 72.— 72.50
Laibach...................................... 47.50 49.50
Buda........................................... 125.— 128.—
Pa'fiy........................................... 132.— 133 50
Crucea roșie austriacă . .

» ,, uns......................
Ruăoif . ll.a

43.—
20 —

4< —
21.25

63 bO 65.50
Salm........................................... —.— —.—
Salzburg....................................... 60 25 61.25
St. Geuois ........................... 183.— 185.—
Stanislau................................ —.— —.—
Trientine 4*/->°/o 100 c- ■ —. — —■■—

y 50......................
Waldstein................................

—t—
— .—

„ de 10 franci . . . —.— —. —
Banca h. ung. 4°/0 .... —.— —•

ZMCersvxl trezx*u.rilor
pe iniile mentale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Maiu 1900

Budapesta — Predeal — Bucuresci
Tren 
da 

persdn. 

io' -

8.30
11.21

1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43

Tren

ace el.

Tron 
doTren

mixt. pers6n.

Tren 

accel.

Tron
mixt

10.-
6 60
846

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.50
tr. prs.

4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
0.48
7.11
7.32

* 
soS. 
w71 g

Ti ®° 2 t>
B §s.
”• 0 
p Q

P
g. 0>
30 *2.

5.10
8.00
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13
7,04

8.40<‘
9.09

10.40
11.25
11.40
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.07
2.26
2.36
3.14
3.33
3.48
4.08
4.45
5.27
547
6 08
7.54
8.32
9.09
9.40

10.25

5.45
9.27 

1J .33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3 26

4.16
4.52

pl.
*3»

¥
SOS.l
pl. i

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .

Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

aos.

f pl.
Isos.

7.16
4.36

6 40
7.30
8.00

10.05
-dnaia

Tr. acc.
co

■o
GO
P

>“1
P»
O.
■o
"3n> 
o.
CD

O o 
B 
0
E.

8

CD 
O <r*-

11.45

12.28
12.29

1.05
1.07

1.43
2 081
2 ’Si
2.29
3.31

4.16

ii.—
12.26

1.11
6.05

5.07
5,14
5.56
6.26

11.10

565 
“6ĂÎ

6.27
7.26

7.50i
7 52/

sos. j 
pl.

Clușiu .

8.16
8.32
8.37

9.04-j
9.05 (

9.31
9.43
9.47

10.01
10.25
10.53
11-
11.14
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3.01
3.31
9.10

SOS.

pl.

Apahida
Ghinș .
Cucerdea
Uiu6ra .
Vințul de 
Aiud

sus

1 P1 
|SO8.

7 11
621
5.26
4.51
3.25
5.41
4.01
3.00

2.64
5.02
3.40

2T8

Teiuș
Crăciunel

BU-io(nngli. Tiîiwei)
Blașiu . . , 

, Micăsasa . .

Copșa-mică 

Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalău , 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora

J pl-
Isos.

SOS. i
pl. J

IV
80S.

Brașov . .

Timiș . .
Predeal 
Bucuresol .

2.51
2.29
2.07
1.42
1.09

112.58 
(12.56
12.49
12.11
11.50
11.14
10.55
10.24
(9.45
(9.35
9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3.05

Tren 
de 

persdn.

Tio
7.10
8.22

12.54
11.04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

12.07
11.45
10.24

9.53
9.43
9.37
9.30
9.07
8.45

Tren 
accel.

7.20
1.10

11.12 
ăr^d

8.18
8.08 

Maria- 
Rodna

7 30
7.28

Pisoi
6.Ud
5.^5

Tron 
de

Tren 

accel. persan.

12.52
12.20

11.01
10.46

3.181

2.52
|2.51

9.23
8.54
8.49

8.23
8.06
8.00

7.35
7.34

u ?.
C u

•o! c3
y *O

£ 
o ix.

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58
0.57
5.11

11 11

10.26
10.14
9.36
9.12
5.40

7.08
6.56
6.50
6.37
6.16
5.49
5.42
5.28
4.23
3.50
3.35
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

S ep si " § t.-fi e o r ș - Ciwc-CSyiawes — ( S’aEanca)
Tren mixt

tr. prs.

“Â2Î
3.50
4.12

tr. mxt.

133
5.23
6.15
8.34

tr. dpr.

~443
6.36
7.04

Copșa*-ini<*îl — Sihiiu— Avrig— făgăraș
tr. prs.

11.3U
12.58
1.20

tr.mixt

tren | mixt.

7.52
ș.18

»cs u ca
® rt o
I8®
3 _ c 
E
0 E o §

2.- 
2 54 
3.59
R35

s ;s & ți ®

P *>!
ta 
o 5 5

Tren mixt și de pers.

4.- « 9.06 1 4.25
5 01 |10.29 I 5.39
6 57 £-12.48 7.19
7.55 C 1.55 Bald
8.47 V 3.02 6.35
9.24 » 3.52 Oiro

10.14 â- 4 55 Marța

7.10
8.50
9.15

pl.
tr. prs. tr. mixt tr.dprt.

Copșa îttică . 8O«. 6.25 9.32 3.25
Ocna . . . 5.07 8.08 1.50

sos. 1 P1- 4.40 7.41 121
Sibiiu . . . J

pl. I sos. A 7.33
Tălmacin mare • . 6.45 a
A vrig . . . 6.01

sos. Făgăraș . . pl. 3.32 ,O

3.29
3.—

CC

• — io
v-1
.1

Mureș-Ludoș . . .
Z a u...........................
Țagu-Budateiio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința.....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița......................

O&ceirdea —

tren de person

12.35
11.01
10.30
tr.mixt

“B57
8 04
7.15

"Ă25

Tr. mia:t și de pers.

6.49
5.52
4.10

Numai
Marț.6,
Viner, 
Dumin 
circulă

7.3U
6.35
4.54
3.44
2.48
2.05
1.16

Z. Sâmb.
•g circulă

n
5

'ă a s z.

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

1.40 8.10 3.16 9.00 pl. Cucerdea . . sos. 7.42 2.38 8.3U 12.31
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . 9 r

6.59 1.55 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Cipău . . • 6.24 1.19 6.51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS. )

Oșorhei
(pi. 5.30 12.25 5.43 9.30

4.50 10.42 5.45 pl. J • l 80S. 8.36 5.04 9.15
6 19 12.16 7.14 5? sos. Regh.-săs.. . pl. h 7.15 3.30 7:54

7 33
7.55

9.12
8.52

10 50 6.- 10.23 Ghîriș 5.05 7.— 3.20
11.12 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00

5.30 2.15 8 25 ol. Sibiia y. 7.10 3.55 10.9
0.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42 9Ă6«
6.06 2.51 9.13 s. Cisuăd pl. 6.36 3.21 9.35

Sîgiii«6ra—Odorheiu-secuesc.

,1

Tren mi«t Tren mixt
3 22 11.10

11.40
1.59

Sighișora . . .
Hașfalău . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3.54
j 6.20

IB r it » • v - K e r Bl e ș t i
8.35 5.10 9.15 Brașov 7.2r( 1.32 8.34

șnovy qȚ
10 28 6.43 10.38 ZerneștiTren mixt

5.19 8.50 3.15 ihasov ........ 8.25 1.51 6.48
4.58 2 27 Cezdî-Oșorheiu, . ... . 8.53 6 50
7.10 11.05 4.57 Sepsi-Sângeorgin .... 6.30 12.05 4,31
7.54 11 57 5 41 Malnaș..................................... 1 5.48 11.24 3.47
8.14 12 22 6.01 Băile Malnaș........................... 5.36 11.12 3.35
8 57 1.09 6 43 1 Băile Tușnad ..... 4.53 10.30 2.48
9.18 1.32 7 08 Tușnad ...................................... 4,36 10 14 2 31

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda ...... 3.20 8 56 1.08
1 36 5 57 80S. Cnic-Gyinieș ...... pl. 5.40 9.50

*) N 3 t ă; Orele însemnate în stânga stagiunilor, sunt a se ceti de sus în jos;
SenuDol «■ arată cu S'goa

10 49
12.33

1.37

IB e.j — BS i s t r i t a
________ •____________________1

9 50
10.49
12.50

3 ?5
2.25

12.55

7 24 1 J><>j. . 6.48
8.30 Beclean 5 58
956 Bistrița 4.29|

6.31 12.41 Y.4Y
9.00 12.05 7.20

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

4.38
5.25

Clușiu . . .
Ț Apaliida . . &
1 Gherla . . . |

¥ Bej . . . 1

Zelau . . .

5.45
5.26
3 42 

. 3.57 
( 3.42 
10.45

9.29
9.U7
7.38
7.03

6.41

7.07

Albn-IuBic — Kiiatna.
4 37
7.28

9.40
12.25

4 36|| Alba-iulia 
7.47| Zlatua .

7 2i 11.01 6 16
5.— 8 22 3.50

Timișon-a — ]% .-Ito<Ina-Ajipg>a.
3.20
7 08

9.05
12.43

3.15
6 37j

Timișora . 
II.-Rodna

7 50| 1.0E 7 20|
3 324.0u|9 51

SS b* w » o v — €• la e z <1 i - O s o r li e i 11
3.15
3.50
4.34
4.52
6.05
6.50

pl.

sos.

BnișOTn . . sos.
Prej trieră . .
Sepsi S.- Georg, j 

Covasna . . “
C.-Oșorheia . pl.

I

10.04
9.34
8.47

8.25! 1.51
7.55| 1.21
7 BAI 1Q 30i »« • s

ă 0 02 
-0 — 07

S-t r-1
03
rr.
a <D 1

6 49 12.15
5.37
4.58

11.01
10..22

6.48
6.10
5JA
4.51
3.16
2.27

cele msetnuate în drepta de jos în 
merg» trenul.

sus.—Numeri încuadrs'I I ou lini: mai negre

1

¥

î

A I

9

6

9

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


