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Căsătoria Regelui Serbiei.
Duminecă s’a petrecut în Bel

grad un eveniment neașteptat, care 
pune de-odată erășl în primul plan 
energica personalitate și tăria de 
voință a regelui Alesandru al Ser
biei. In acâsta (ți a fost publicată și 
afișată pe zidurile capitalei o pro- 
clamațiune a tenerului rege cătră 
poporul sârbesc, prin care face cu
noscut, că s’a logodit cu domna 
Draga, o veduva serbă născută din- 
tr’o veche familiă de voevocjl Liu- 
nevița.

Hotărîrea acâsta a surprins în 
mod neplăcut cercurile politice di- 
riguitore din Belgrad, unde s’a spe
rat, că regele își va lua o soția din 
vr’o familiă princiară și unde nu 
este agreată acesta logodnă și pen- 
tru-că logodnica — veduva unui 
inginer și fiica unui șef de district, 
— înainte cu| câți-va ani a fost 
cât-va timp damă de onore a reginei 
Natalia și astăzi este de 42 de anî, 
adecă nu mai puțin decât cu 18 anî 
mai bătrână decât regele.

Sâmbătă, c’o cți înainte de pu
blicarea proclamațiunei, cabinetul 
sârbesc Greorgevici șî-a dat demisiu- 
nea și scirea acesta produse pretu
tindeni mare nedumerire, deâre-ce 
nu premersese nici un fel do corn- 
plicațiune politică. Acum se cunosce 
motivul demisiunei. Cabinetul s’a 
opus planului de căsetoriă al rege
lui. Toți miniștri — după-ce au aflat 
de planul regelui Alesandru de a-se 
căsători cu veduva inginerului Mas- 
sin — s’au unit în a face o respec 
tuâsă representațiă monarchului, ară
tând desavantagele politice ale aces
tui proiect de căsetoriă. Președintele 
cabinetului Georgevicî, era dus în 
străinătate, asemenea și ex-regele 
Milan. Acest moment l’a ales regele 
Alesandru spre ași duce în împlinire, 
dorința inimii sale aprinsă de iubire 
pentru frumâsa damă de onore de 
odinioră a mamei sale, pe care a 
veflut’o pentru prima oră în Biaritz, 
unde făcuse o visită reginei Natalia. 
El a primit demisiunea cabinetului 
și prin proclamațiune a arătat po
porului voința sa nestrămutată de 
așî lua de soțiă pe dâmna Draga, „o 
fiică din popor, care se-i întemeieze 
fericirea.11

„Acest drept de a-ml alege soția 
din popor — c|ice regele în procla
mația sa — îmi compete cu atât 
mai vîrtos, cu cât astăfil deja poli
tica domnitorilor statelor nu se mai 
îndrepteză după raporturile de ru- 
dire, ci după interesele popârelor“, 
și adauge: „Dinastia nostră a eșit 
din popor, în acest fapt îșî vede 
tâtă mândria și puterea ei.“

Fără îndoială proclamația re
gelui are o trăsătură în adevăr de
mocratică și e bogată de sentimen
tele cele mai frumose ale inimei. Cu 
tote astea bărbații diriguitori și pu
blicul capitalei au rămas desamăgițî, 
ba chiar și tata regelui, Milan, a 
protestat contra hotărîrei fiiului seu 
demisionând din postul de coman
dant suprem al armatei serbesci.

De-odată prin pasul acesta se 
va schimba, probabil, și sceneria 
politică în Serbia. Regele Alesandru 
va lua energic frânele în mână. De
ocamdată îi va fi greu să formeze 
un cabinet din bărbați de stat mai 
de semă, deși în cele din urmă, ce 
nu pote învinge energia și mai pre
sus de tote iubirea? Schimbarea sce
nică amintită va fi caracterisatăprin 
plecarea din Belgred a ex-regelui 
Milan și venirea reginei Natalia, ceea 
ce pote influința și asupra raportu
rilor cu cele două mari puteri, cari 
veghiază acjl asupra statului quo în 
Peninsula balcanică.

Dâr pote-că lucrurile se vor 
aplana mai ușor și mai curând de
cât s’ar crede, în fața energicei ho- 
tărîrl nestrămutabile a tînărului rege, 
care, după ce l’au dus la pețite pe 
la curțile din Grecia, Muntenegru, 
apoi la curtea austriacă și la câte-va 
curți princiare germane fără ca să-și 
fi putut afla acolo pe viitorea soțiă, s’a 
decis a face ceea-ce a facet cu pu
țin înaintea lui și presumptivul moște
nitor al tronului habsburgic și a 
urma șâptei inimei sale; cu deosebi
rea numai, că n’avea a-se lupta cu 
legile casei și ca rege putea să ia o 
decisiune cu totul de sine stătătore.

Și așa regele Alesandru și-a 
încheiat proclamația sa cjicând: „Vă 
dau de scire, că astăcjl m’am 
logodit cu alâsa inimei mele și mă 
leg sărbătoresce, că acum, după-ce 
mi-am întemeiat fericirea vieții mele, 
voesc să lucrez și voii lucra cu 
voință tare și cu însuflețire la întă
rirea și la fericirea scumpei mele 
patrii \

Dela adunarea din Abrud
Societății pentru fond de teatru 

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

Abrud, 10 (23) Iulie.

Ședința I.
5 3

După serviciul divin în biserica gr. 
or. din Abrud-oraș, la care un cvartet du- 
plu a cântat liturgia sub conducerea d-lui 
G. Dima, se ține Duminecă în 22 a. o. în 
biserică ședința I. la brele 10’/2 a. m. D-l 
protopop Furduiii propune să se alâgă o 
comisiune de 3 membri, care să conducă 
pe d 1 Vulcan în sală. Se aleg d-nii P. 
Popovic!, M. Cirlea și Dr. V. Fodor. D l 
Vulcan intră aclamat de un puternic „să 
trăescă44. La masa comitetului stau d nii 
Vulcan, președintele Societății, Onițiu, vice
președintele, Goldiș, secretarul și Dr. Bra- 
nisce, disertantul. La drâpta e masa pressei. 
Sunt representate „Gazeta Transilvaniei14 
(Dr. S. Pușcariu), „Tribuna14 (Ciura), „Tele
graful Român11 (Orlea) și „România Jună14 
(Scurtu).

Biserica înțesată de lume, între oare 
multe dame ascultă cu atențiune vorbirea 
de deschidere a d-lui Vulcan. V’am trimis 
în întregimea sa cuvântarea acesta frumbsă. 
E falnic acest veteran, căruia vremea i-a 
albit părul, nu i-a putut lua însă idealis
mul. Cei de față aplaudă îndelung vorbirea 
lui. Răspunde d-l advocat L. Pop, bineven- 
tând în cuvinte căldurose pe ospețl.

Urmâză vorbirea d-lui advocat Preda, 
președintele secției Abrud a Asociațiunei,

în numele căreia vorbesce, accentuând, că 
Asociațiunea se alătură diu dragă inimă 
frățâscă la sărbările societății pentru crea
rea unui fond de teatru român. D-l proto
pop gr. cat. A. Ciura ia cuvântul în nu
mele Reuniunii femeilor din Abrud, Abrud- 
sat și jur, urând mulțl ani celor din fruntea 
Societății. D-l președinte Vulcan rogă să 
se ia act de tbte trei vorbirile, mulțumind 
vorbitorilor, și la 11 ’/2 86 trece la ordi
nea dilei.

La propunerea d-lui L. Pop se aleg 
ca notari pentru ședințele adunării în per- 
sonele d lor V.- Goldiș și parochul I. Maior 
(Roșia).

Urmâză Raportul comitetului societății 
asupra lucrării sale din adunarea generală 
din urmă, cetit de secretarul general d-l 
V. Goldiș. Din acest raport, care se va pu
blica dimpreună cu raportul casarului în 
anuarul viitor (IV), amintim, că capitalul 
societății s’a mărit în anul trecut cu 17,602 
coroue 38 fii., deci societatea are cu totul 
271,811 cor. 74 fii. Anul de gestiune a 'so
cietății s’a hotărît să se începă cu data de 
1 Iulie stil nou și să sfîrșescă cu <fiua de 
30 Iunie nou. In Anuarul III, care fu pre- 
sentat Adunării s’au tipărit biografiile ur
mătorilor membrii fundatori: Metropolitul 
Dr. Victor Mihâlyi de Apșa, Dr. loan Rațiu, 
Eugen de Mocsonyi, Dr. Iosif Gall, David 
P. Simon, Trifon Miclea, Basiliu Pop Har- 
șianu, Dr. Iuliu cavaler de Pușcariu, Ioan 
Pop de Șomcuta-mare, Constantin Stezar, 
George Dănilă și Lazar Baldi (fără por
tret).

Biblioteca teatrală a sporit cu două 
numere. Dintre membrii fundatori ai So
cietății au răposat 3. Numărul oelor înscriși 
ca membri la adunarea din anul trecut 
(Săliște) e considerabil. Și în decursul anu
lui s’au înscris eâțl-va.

După acâsta urmâză alegerea a 5 mem
bri pentru propuneri, și ca să li-se dea ra
portul comitetului spre esaminare. Se pro
pun și se aleg d-nii V. Poddbă, Dr. S. Pop, 
Dr. A. Novac, Dr. E Gherasim și Dr. Preda.

Domnul secretar dă cetire raportului 
cassarului societății și se alege o comisiune 
de b membri pentru esaminarea acestui 
raport. Tot-odată se alege o comisiune de 
5 membrii, cari în înțelesul § 4 din statu
tele societății vor câștiga membri funda
tori, onorari și ajutători pentru societate.

In comisia dintâiQ se aleg d-nii: pro
topop Montam, M. Andreica, advocat Pe- 
frovicî, Dr. Chirtop și D. Goia, în a doua 
d-nii: protopop Furduiii, protopop Popovicl, 
H. Popa, A. Danciu și I. Gomboș.

D-l vice-președinte Onițiu dă cetire 
telegramelor, cari au sosit. Ele au fost tri
mise din Săliște (2), din Brașov (3), din 
Wâhrishofen, Miercurea, Hațeg, Oradea- 
mare, Clușiîi, Sibiiu (2), Berna, Carlsbad 
și din Șimleul Silvaniei. Publicul le pri- 
mesce ou aolamațiunl; acestea se poten- 
țâză după cetirea depeșei din urmă, în care 
Românii din Șimleul Silvaniei invită socie- : 
tatea să-și țină la ei proxima sa adunare, ■! 
Aceeași invitare s’a făcut și în scris și so
cietatea o primesce cu însuflețire.

După acâsta d-l președinte dă cuvân
tul d-lui Dr. V. Branisce, care ține o scurtă 
dâr măduosă disertația despre „efectul ar
tei dramatice asupra sufletului omenesc-, în
special despre catarsă*. Deși suntem con 
vinșî, că astfel de materii speciale nu se 
potriveso ca disertații într’o adunare po
porală, cum sunt cele ale societății pentru i

crearea unui fond de teatru român, totuși âr d-nul prof. Goldiș pentru Asociațiunea

trebue să mărturisim, că puținii, cari au 
urmărit disertația cu atențiune, au avut 
plăcerea de-a asculta un studiu concis și 
predat eu claritate. După o introducere 
asupra artei în general, îu care se accen- 
tuâză adevărul de mulțl ignorat, că arta 
nu are să stea în slujba nici unei tendințe, 
nici chiar a celei moralisătore, cu atât mai 
puțin însă a celei demoralisătăre, autorul îșî 
pune mult discutata cestiă: care este pro
cesul psichic, pe care îl provocă în noi 
plăcerea estetică produsă de dramă. Și și 
el se îndreptă la bătrânul Aristotel și 
ajunge la faimosul punct, care a preocupat 
deja atâtea spirite, la catarsă. Oum avem să 
pricepem vorbele lui Aristotel, oe însem- 
neză „trezirea fricei și compătimirei și cu
rățirea14, de care ne vorbesoe marele filo
sof, asta e ce-1 preocupă pe disertant. Des- 
legarea acestei probleme se faoe prin pilde 
alese cu dibăoiă, prin devieri, oarl esplică 
fără să obosesoă. Nu este locul aici să ne 
estindem mai pe larg asupra oestiunei. Di
sertantul a fost viu aplaudat. D 1 preșe
dinte mulțămindu-i închide ședința.

Nu pot să trec ou vederea un luoru. 
Când eșl din biserică, care e un model 
original de resolvare în piatră a stilului cu 
totul special și interesant al biserioilor 
Moților, zărescl o clădire frumbsă, care-țl 
atrage imediat atențiunea. E șoola română 
gr. or. O visită oât de scurtă în interiorul 
ei îți dă o ideift limpede de nivelul înalt, 
pe care se află și care face onore celor, 
cari o dirigâză.

Banchetul.
La firele 372 după amâcjl, după ce am 

așteptat 2 bre cu lingurile în mână sosirea 
d-lui președinte, s’a ținut în sala cea mare 
a hotelului „Detunata11 un banchet de peste 
200 de tacâmuri, la care au asistat Români 
mulțl din împrejurime și din depărtări. Ve
selia și plăcerea stăpâneau inimile tuturor. 
Seria de toaste a deschis’o d-l Vulcan prin- 
tr’o cuvântare frumbsă în care a provocat 
întrâga sală să strige un „trăească14 Majes- 
tății Sale Monarchului Franciso Iosif I. 
A urmat vorbirea d-lui protopop P. Popo
vicl pentru d-l Vulcan, „cela care dintru 
jnceput a fost sufletul societății, care ne-a 
întrunit și i-a rămas conducător pănă în 
diua de adl, cel care n’a cunosont piedeol 
întru ajungerea țîntei, pe care și-a pus’o 
și pentru cei ce dimpreună cu dânsul lu- 
oreză la realisarea înaltului scop14. D-l ad- 
vooat Stefan Pop ridică paharul său în să
nătatea d-lui G. Dima „acela, care a scos 
cântarea din coliba sărăntocului șiafăcut’o 
să potă întră în palate14. D-l Dima a fost 
aclamat printr’un nesfîrșit „ura14. Urmâză 
vorbirea d-lui L. Pop, pentru ospețl. D-l 
Onițiu citând cuvintele vechiului cronicar 
Cantemir, care preamăresce ospitalitatea 
Românilor, constată, că ea e și acjl una dintre 
podobele nostre. In numele ospeților mul- 
țumesce Abrudenilor de ospitalitatea lor. 
D-l Scurtu vorbesce despre cei-ce au fost 
capabili ca printr’o impersonalitate deplină 
să se jertfâscă pentru semenii lor și pro- 
vbcă pe cei presențl să închine cu dânsul 
paharul întru sănătatea celor doi tribuni 
dela 1848 rămași în viață și presențl la 
banchet, d-nii Andreica și Aiudanu. Un 
„să trăâsoă14 puternic a eșit din piepturile 
tuturor. D-l advocat Patița vorbesce pen
tru păstrarea idealurilor naționale; d-l pro
topop Montani pentru femeea română, d-l 
protopop FurduiQ pentru Thalia română, 
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transilvană, sora Societății pentru înființa
rea unui fond de teatru român. Banchetul 
s’a terminat la 5 d. a.

Depestraje.

Discurs de deschidere
a adunării generale a „Societății pentru fond de 

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

întrebați pe omenii mari, preoți, civili 
și militari, cari dirigâză destinele popore- 
lor, să vă spună, care este idea oonducă- 
tore a vieții lor? Ce întăresce pe misionari 
să nesocotâscă oâte primejdii tote întru 
propovăduirea creștinismului? Ce lumineză 
calea întunecâsă a diplomaților întru atin
gerea soopului fixat ? Ce dă curagiîi osta
șilor să înfrunte primejdiile oele mai mari 
în focul bătăilor și să moră cu nepăsare? 
Și toți au să vă răspundă, că isvorul, care 
le dă tăriă și entusiasm, este idealismul, 
idealul scopului pentru care stârnesc.

Nu este nici o carieră, nici o profe
siune, cât de prosaică la aparență, săn’aibă 
și o parte atrăgătore, poesia ei, idealismul, 
care îi dă un farmec, înoât omul uită rea
litatea de multe-orl- sarbedă și ocupațiunea 
îi pare frumosă și lucrâză ou plăcere.

Idealismul nu este proprietatea numai 
a poeților și a oratorilor. Nu numai aces
tora le inspiră idei mărețe, flori frumoseși 
cuvinte dulol. Ci, ca un dar obștesc al lui 
Dumnecjeu, este comun tuturor omenilor, 
ofere tuturora plăcerile vieții, înfrumsețâză 
tote straturile, uroându-se în palaturl și 
coborîndu-se prin oolibe.

Idealismul însuflețesoe pe servitorul 
altarului, când tîlcuesce evangelia lui 
Christos, că toți omenii sunt de-o potrivă 
înaintea lui Dumnecjeu ; idealismul dă tăriă 
sufletâsoă dascălilor să îndure lipsuri, nu
mai să contribue la răspândirea culturei; 
idealismul îndâmnă pe omenii de inimă să 
facă jertfe pentru binele comun; idealismul 
mângâie pe cei săraci, decă și-au pierdut 
averea pentru scopuri înalte; idealismul 
dărâmă barierele dintre clasele sociale, el 
apropiă pe om de semenul său, face frați 
de cruce din foștii dușmani, schimbă valea 
plângerilor într’un raia de plăceri și ne 
înauresce momentele din urmă ale vieții.

Luați-i omului idealismul — și l’ațl 
lipsit de însușirea sa cea mai nobilă, de 
podoba sufletului său. Stingeți idealismul 
și veți ave o ființă rece și egoistă, care 
nu mai are nici un soop mai înalt, care nu 
se mai inspiră deoât de egoismul său, care 
are drept idol persâna lui. Un astfel de 
om nu se mai interesâză decât de el însu-șl, 
nu-i pasă de suferințele altora, nu cunâsoe 
datorii față de obște; el n’are alt gând de
cât înaintarea interesului său material, îm
bogățirea, pâte chiar îmbuibarea, sourtă 
vorbă : punga plină. Asemenea âmenl îșl 
înohid sufletul pentru tot ce-i generos și 
umanitar. Ei nu cunoso caritatea, oare — 
mângâind pe alții — îșl faoe șie-șl plăcerea 
cea mai duloe. Ei nu simțeso bucuria de 
a-șl fi făout datoria de patriot și de națio
nalist. Ei n’au nici patriă, niol naționalitate, 
căci țâra pentru dânșii nu este decât un 
petec de pământ, bun de esploatat, — âr 
naționalismul, o frasă, un moft seu cel mult 
o marfă de contrabandă, care se vinde 
bine.

ImpoporațI totă țâra cu astfel de 
•dmenl și veți avâ o sooietate, în care ade
vărata morală se calcă în piciâre și des
frâul materialismului îșl deslănțuesce or
giile. Un tablou înfricoșat de luptă pe 
viață și mdrte, pentru saoul cu parale, în 
care nu se mai respeotă nimic, în care oet 
săraci sunt striviți, oei bogațl ajung des- 
poțl, în oare virtutea se pitulesce batjoco 
rită și păoatul se cocoțâză nerușinat; în 
care omul încetâză a fi om și bestialitatea 
■urcă tronul. O adevărată Sodomă.

Din norocire tabloul acesta nu este 
oglinda poporului românesc. Vântul mate
rialismului nepăsător n’a stins în noi făclia 
idealismului. Și n’are să-l stÎDgă nicl-odată 
său ne va stinge și pe noi, căci idealismul 
ni-i viața, fără el nu putem trăi. Lui îi 
datorim tot ce avem în noi frumos și bun; 
totul e rodul însuflețirii ndstre, oare des

consideră sărăciă și orl-oe piedecl. Nimeni 
nu ne-a ajutat, ba ni-s’au pus și bețe în 
rdte. Der idealismul ni-a inspirat puteri și 
am dat înainte.

Nemul românesc totdâuna a fost idea
list, căci numai o mare mesură de idealism 
i-a putut insufla încrederea și curagiul să 
dea pept cu urgia vâcurilor, să lupte ou 
dușmani mult mai puternici, sigur de suc
cesul biruinței sale.

Decă înaintașii noștri n’ar fi fost idea
liști, și-ar fi căutat de trebile lor particu
lare, să-și agouisescă averi, să se pună bine 
ou cei mari și tari, spre a duoe o viață da 
tihnă: și n’ar fi preferit să rămână săraci, 
să rabde prigoniri, să mdră prin temnițe, 
numai să-și dea partea de muncă la ridi
carea nâmului.

Dâoă ei n’ar fi fost idealiști, nu ar fi 
mărturisit drept oredeu oonvingerea, că un 
nâm de-o obârșiă atât de strălucită, ori cât 
de sdruncinat, nu pote să piară, că are să 
se renască și oă va avă un viitor frumos 
și mare.

Dâcă n’ar fi fost idealiști, s’ar fi su
pus curentului, care îi mâna în tabăra cul
turei străine, unde aveau tâte de-a gata, — 
și nu s’ar fi pus se scormonâscă prin pul- 
verea archivelor, descifrând foliante mu
cede, studiind (j'ua și noptea, coborîndu-se 
în popor spre a-i scâte la ivâlă însușirile, 
cheltuind muncă, timp și parale, cu stă
ruință neolintită de-a reconstrui pentru ei 
o mai prețiosă cultură, oultura națională.

Dâcă n’ar fi fost idealiști, nu i-ar fi 
îmboldit entusiasmul să orâtjă, că în starea 
înapoiată, în care se afla, Românul este un 
element de cultură, oă avem calități, cari 
ne indică și nouă un loc în rândul popo- 
relor mai înaintate, că avem temeiul și ros
tul, cari ne îndreptățesc a stărui să ne ur
căm la locul acela.

Dâcă n’ar fi fost idealiști, nu șî-ar fi 
pus totă munoa vieții în folosul unui scop, 
de-a cărui isbândă numai urmașii aveau să 
se bucure; nu și-ar fi închinat capul spre 
somnul vecinie, fericiți, că n’au trăit înza- 
dar, că și-au făcut datoria ; și murind n’ar 
fi lăsat cu limbă de morte, drept testament 
generațiilor viitore, credința pentru care ei 
au trăit și murit și oare atât de minunat 
se tîlcuesce pe înțelesul tuturora prin ne- 
muritârele cuvinte ale poetului Enachiță 
Văcărescu:

Urmașilor mei Văcărescl, 
Las vouă moștenire 
Crescerea limbei românescl 
Șl-a patriei cinstire !

Aceste patru rânduri esprimă un cre- 
deu vechiîi, ougetarea, care a frământat un 
șir de generații, idealismul cel mai înalt, 
care nici la mdrte nu îngrijesce decât de 
nâmul său, nu gândesce decât la țâra sa, 
la binele de obște.

Așa au fost înaintașii noștri. Așa avem 
noi, dâcă voim să trăim, căci 
este chiagul ființei ndstre na-

arunoăm o privire asupra treou- 
tului nostru, vedem, că tdte faptele mari, 
oarl ne fac cinstea și mărirea în judecata 
lumei oulte, sunt rddele idealismului; și 
numai atunoia am dat greș, numai atunoia 
am săvârșit lucruri de ocară, oând s’a vîrît 
în mijlocul nostru năluca materialismului, 
care a amețit capetele ușuratice și a sedus 
caracterele șovăitdre.

(Va urma.)

să fim și 
idealismul 
ționale.

Dâcă

Din România.
Piarul „Constituționalul'1 din Buouresol, 

organul de pănă aoum al clubului junimist, 
publioă în fruntea numărului său de Marți 
o deolarare semnată de comitetul partidu
lui constituțional și datată 8 Iulie 1900, de 
următorul cuprins:

împrejurările grele, financiare și eco
nomice, prin care trece țâra, fao, în mo
mentul de față, că prima datoriă a tuturor 
conservatorilor este de a-șl da mâna și de 
a pune în comun munca lor în serviciul 
țărei.

Nu lipsim dela acâstă datoriă.
Cu începere de Sâmbătă, partidul 

Constituțional a fusionat cu partidul con
servator sub conducerea d-lui George Gr. 
Cantacuzino, ca șef.

*

In același număr „Constituționalul 
rectifică declarația, pe care a făcut’o d-1 
P. Carp la marea întrunire de Sâmbătă a 
partidului conservator și care a fost redată 
greșit de mai multe foi. Textul ei esact 
este următorul:

„Ați aucjit programul nostru și sunt 
„mândru, că am însărcinarea, de a-1 realisa. 
„ Vă făgăduesc din parte-mi sîrguința cea mai 
„mare și credință deplină. Acâsta este făgă- 
„duâla oe v’o fac și să rugăm pe Dumne- 
„(jeu, ca ea să se realiseze !“

S’au discutat mult cau«ele pentru cari 
d-1 Tache Jonescu n’a intrat în actualul mi- 
nisteriu, ou tote stăruințele, ce s’au făcut 
pe lângă d-sa de a faoe parte din guvern. 
S’a dis, că d-1 Carp i-a oferit ministeriul 
de interne. „La Roumanie11 însă reduce tdte 
faimele la următorul fapt:

Adevărul este, că din prima di d-1 
Tache Jonescu a salutat cu sinceră bucuriă 
fusiunea celor două^ ramure ale partidului 
conservator și formarea unui ministeriu Carp. 
E adevărat, oă a refusat ministeriul do
meniilor, ce i-a fost oferit atât prin fostul 
president al cabinetului în ultimul consiliu 
de miniștri, cât și prin d-1 Carp la Sinaia.

Cnndsoem declarația făcută de d-1 T. 
Jonesou la marea întrunire de Sâmbătă. 
Mai adaugem numai, că după 4’arul „Le 
Terns" neîntrarea d-lui Taohe Jonescu în 
cabinet se atribue faptului, că d-1 Carp a 
dorit cu orl-oe preț să aibă departamentul 
finanțelor.

*
O altă posițiă a luat fostul ministru 

de interne general Mânu față cu noua for
mațiune. Seim, că d-sa a declarat, 
sta în espectativă. Acum publioă tot „Con
stituționalul" o sorisore a d-lui general 
Mânu, în oare se cuprind și următârele pa- 
sage, cari lămuresc pe deplin posiția d-sale 
față ou fusiunea:

„Dâr acâstă fusiune, pe care vedeți, 
că am urmărit’o ou lealitate și perseverență, 
nu era fusiunea cum o înțelegeți d-v6stră 
cu întreg elementul junimist, și aoi stă totă 
deosebirea.

„Eu voiam și voesc intrarea junimiș
tilor la conservatori, adoptând programul 
acestuia, solidarisându-se cu aotele sale și 
recunoscând șefia de partid și la guvern a 
aceluia, ce fusese ales de noi.

„Er d-vostră ați urmărit fusiunea im
punând conservatorilor șefia d-lui Carp și 
anihilarea organismului partidului conser
vator.

„A-ml atribui însă că în politica es- 
ternă m’așl inspira dela Orient este un 
vechili clișeu, de oare adversarii conserva
torilor s’au mai servit, pe care îl aruno pur 
și simplu la coș, fără măcar a-1 refuta.

„Pare oă ați biruit d-vostră. Trebue 
să o recunâsceți și nu ’ml mai rămâne, de 
cât a mă retrage protestând și nevoind a 
fi junimistificat".

că va J mea,

Ordonanța ministrului de comerciu.
Lăsăm să urmeze afli în întregul ei 

ordonanța d-lui Hegedus, de oare am fă
cut amintire și pe care a adresat’o camerei 
de comeroiu din Brașov, puține dile după 
visita, ce a făcut’o aici.

Cătră camera de comerciu și industria
în Brașov.

Timpul sourt, oe l’am petreout în Bra
șov în decursul ultimei mele călătorii prin 
părțile ardelene — și oare ml-a dat prilegiu 
să visitez atât unele stabilimente indus
triale, oât și a ounosoe, respective a face 
o revistă în liniameDte generale asu
pra micei esposiții aranjate din produc
tele industriale ale Brașovului, — ml-a fost 
de ajuns pentru a vedâ, că de-oparte sunt 
aparițiunl fârte îmbucurătâre în deavoltarea 
industriei de acolo, de altă parte însă în 
unele privințe se arată semnele unei mari 
deoadențe, pe cari a-le înlătura pe oât va 
n posibil este o urgentă problemă. Aoâsta 
cu atât mai vârtos, oă oele din urmă ame
nință în mare grad acea industria seculară, 
ale oărei rămășițe pline de forță am avut 
ooasiă să le văd în mica esposițiă, ce a 
aranjat’o oamera pe timpul visitei mele.

Constatarea din urmă se referă mai 
ales la vechia și răspândita industria de 
manufaotură, care în industria lemnăriei, 
fierăriei și pielăriei și acjl este mult vred
nică de atențiune și care, provăcjută fiind 
cu orgsnisare oorăspunejătore, cu unelte de 
munoă și cu credit, ar fi acomodată și ca
pabilă de a-șl recâștiga forțelor vechi și a 

deveni ast-fel un mijloo puternio pentru 
consolidarea raporturilor economice ale ora
șului și ținutului.

Contrar ou aoâstă deoadență a indus
triei de manufaotură, aparițiunl forte îm- 
buourătore a arătat în unele părți indus
tria de fabrică, în primul rând industria 
țesutului lânei, care a format deja pănă la 
prima jumătate a secolului treout oentrul 
industriei țesătoriei în țâra întregă și care, 
desvoltată corăspuncjâtor, și în viitor va 
fi în stare să-și păstreze locul în mijlocul 
marei concurențe.

Tot o astfel de impresiă am câștigat 
și despre industria pielăriei și de teracotă 
a orașului Brașov și raionului oamerei sale 
de oomerciu, precum și despre alțl râmi 
vitali ai industriei de fabrică, cari n’au ne
voii deoât de o cultivare binevoitâre, pen- 
tru-ca să apuoe pe calea singurei desvoltărl.

Situațiunea nu este însă atât de îm- 
bucurătore din punotul de vedere al fabri- 
oării mobilelor din lemn încovoiat și a 
uneltelor, râmi de industria aceștia, cari 
nu sunt numai în starea unei crise momen
tane, oi permanente, deși ei formâză între
prinderi a căror eventuală lipsă ar fi o 
perdere grea pentru oraș și comitat, pre
cum și în general pentru întreg teritoriul 
camerei comerciale.

Pătruns fiind pe deplin de problemele, 
cari în astfel de împrejurări cad în saroina 
statului, sunt gata a face în privința acâsta 
tot oe îmi stă în putință prin mijlocele 
de care dispun.

Pentru-oa însă să pot face acâsta, am 
lipsă înainte de tote de ounosoerea tuturor 
amănuntelor și dorințelor concrete, oe se 
refer aiol, mai ales de ounosoerea piedeci- 
lor, cari stau în oalea desvoltării fabrioe- 
lor și cu oe fel de mijloce s’ar pute ele 
delătura, aparțină aoestea resortului minis- 
teriului de comerciu de sub conducerea 

sâu a altui ministeriu, în care oas 
ultim buouros ași păși ca mijlocitor.

Ași avâ lipsă de a mai sci, cari ram! 
ai industriei manufacturale posed acolo oa- 
pacitate de desvoltare și cari anume ate
liere de industriă manufacturală au lipsă 
de sprijin, și în ce direoțiune li-s’ar pută 
ajuta, arătându-se amănunțit și mijlooele și 
cheltuelile împreunate cu aoestea.

Nu cer date generale, căol în general 
cunosc pe deplin raporturile de acolo, der 
cer amănunte conorete, date și cașuri, adeoă 
mai bine dis, date individuale, fiind-oă nu
mai aoestea sunt apte pentru disposițiunl 
seriâse, ce vrâu să le iau.

Dâr nu doreso să se faoă acâsta nu
mai cu privire la orașul Brașov, ci ou con
siderare la întreg teritoriul oamerei și în 
primul rând cu privire la orașele aoesteia, 
Brașovul ca și Sibiiul, Sighișâra oa și Me
diașul si Făgărașul, cari tote sunt apte și 
chemate nu numai a-șl susțină vechia lor 
importanță industrială, ci a fi și pe viitor 
centrele vieții economiei de acolo.

In direcția acâsta așa-dâr se simte 
necesitatea celui mai amănunțit studiu și 
pătrunderea oea mai deplină a raporturilor, 
și mijlocirea pe basa acestor propuneri con
orete, oe sunt a-se esecuta oât mai îngrabă 
în direcția arătată, însaroinez camera, țdân- 
du-i oa ajutor pe inspectorul reg. industrial 
de oero, oăruia i-am dat deja îndrumările 
oorăspunijătore.

Intru oât oamera ar avâ lipsă și de 
alțl specialiști, ași fi gata să avisez în pri
vința acâsta și direoțiunea museului indus
trial technologio.

Indicând astfel direcția, în oare do
resc conluorarea oamerei, aștept să-mi înain
teze propunerile ei înoă în decursul tâm- 
nei aoesteia, ca se pot înoepe cât mai cu
rând acțiunea de lipsă.

Pentru orientarea oamerei trebue să 
însămn însă, oă nu este vorba de oferirea 
de capitale, oeea-oe nu suut în stare s’o 
fao, ci de înlăturarea greutăților de oirou- 
lațiă și produoțiune, de suplinirea lipsei de 
cunoscințe specialiste, de ușurare în acui- 
rarea materialului și de darea uneltelor ne
cesare industriei manifaoturale, precum și 
de îmbunătățirea raporturilor de oredit: 
așa-dâr asupra acestora să se estindă și 
propunerile camerei, respeotive să aibă în 
vedere cadrul acesta, oa nu oumva oamera 
să deștepte în ceroul interesaților preten- 
siunl, pe cari a-le satisface n’așl fi în stare.

Budapesta, 13 Iulie 1900.
Hegedus, m. p.

„întregi și sănetoși“.
Cuvintele aoestea se găsesc în tele

grama guvernorului Yuancikay datată în 20 
1. o. și care se comunioă din Cifu biurou- 
lui „Havas" din Paris. Numitul guvernor 
<jioe, că a primit în formă precisă din Pe
king soirea, oă toți ambasadorii sunt întregi 
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ș» sănătoși, âr autoritățile ohinese au luat 
măsuri pentru apărarea și liberarea lor.

O telegramă, ce a trimis’o la Was
hington directorul poștelor și telegrafului 
din Peking, Șeng, spune de-asemenea, că 
în 18 1. o. străinii din Pelting erau neatinși. 
Șeng adauge, oă răsculații se luptă între 
sine și se ucid unii pe alții.

*

Că într’adevăr este așa, ori nu, se 
va confirma încurând. De-ooamdată Europa 
respiră ceva mai ușor în urma acestor soiri.

Guvernul chines — oare se vede, oă 
tot mai are putere — a început să oblâsoă 
drumul tratărilor între China și marile pu
teri. Inafară de ofertul de intervenire, ce 
se pretinde, oă l’a trimis împăratul Chinei 
prin ounoscuta telegramă cătră ministrul 
francos al afacerilor esterne, <4’arel® p»ri- 
•siene „Temps“ și „Journal des Debats“ 
anunță, oă împăratul chines a adresat o tele- 
gamă împăratului Wilhelm.,în care-șl esprimă 
■regretele asupra uciderii ambasadorului ger
man Ketteler, promite pedepsirea ucigașilor 
:și esprimă speranța, că raporturile germano- 
■chinese nu vor suferi în urma stărilor ac
tuale.

După acest isvor, împăratul Chinei 
ar fi adresat și președintelui Statelor-Unite, 
Mac Kinley, o telegramă identică cu aceea, 
pe care a adresat’o la Paris.

Căsătoria regelui Serbiei.
Foia oficială sârbâsoă „Srpeke Novine“ 

publioă în edițiă separată o proolamațiă 
regâsoă, în care regele Alesandru al Ser- 
■biei face ounosout poporului său, că se oă- 
sătoresoe, luându-șl de soțiă pe văduva 
Masin, născută Draga Lunlevișa, care a fost 
damă de ourte a mamei regelui, Natalia. 
In proclamația sa, regele c)'oe între altele:

„Dinastia nostră a eșit din popor și 
în faptul aoesta residă mândria și puterea 
ei. Poporul sârbesc, oare în cele mai grele 
împrejurări a sciut să creeze din propria-i 
putere un stat național, a-1 oonsolida și mări, 
acest popor, cjic, pbte pretinde cu dreptul 
respect dela fiă-cine. De aoeea ored, oă 
am dreptate, oând din sînul aoestui popor 
îmi aleg o insoțitore a vieții, care se în
temeieze ferioirea mea. Am drept la aoâsta 
ou atât mai vârtos, oă acjl politica prin
cipilor statelor n’o mai normâză raporturile 
de înrudire, ci interesele popârelor. Sunt 
convins, oă în primul rând acâsta este do
rința poporului meu... De aoeea este un 
mare noroc pentru mine și poporul meu, că 
■elin sînul acestui popor pot se scot puterea 
Serbiei și a casei mele...u

Deja alaltăerl, Duminecă, regele s’a 
logodit.

*

O telegramă din Belgrad cjioe, oă 
proolamația regelui făcut fârte rea impre- 
■siune. Mirâsa, oare e frumâsă, plină de 
viață, figură imposantă, a fost soția ingi
nerului Masin, âr tatăl ei Panta Luntevișa 
•era oăpitau de cero și cât-va timp a jucat 
și rol politic. Mirâsa are versta de 36 ani, 
pe când tînărul rege n’a treout deoât 24 
primăveri. Cunoscința lor e veche.

*

Este semnificativ, că înainte o’o <ji 
-de publicarea acestei proolamații, cabinetul 
serbesc Georgevici și a dat demisiunea. Se 
dice, oă oăderaa cabinetului stă în legătură 
ou căsătoria, la care Georgeviol s’a opus 
din tâte puterile. Regele a primit în oele 
din urmă dimisiunea, însă n’a putut să-și 
■constitue îndată un nou ministeriu, oăol, se 
cjioe, toți bărbații politici pe cari i-a în- 
•vit&t să oompună un guvern, i-ar fi spus : 
Majestate, căsătoria aoesta îneâmnă sfîrșitul 
■dinastiei Obrenevicilor!

Remaroabil este și aoeea, că ex-re- 
,gele Milan a telegrafat din Carlsbad, oă îșl 
dă dimisia din postul de comandant su
prem al armatei. Regele Alesandru a pri- 
rtnit demisiunea.

SCIRILE piLEL
— 11 (24^. Iulie.

Plecarea soldaților la manevre. 
Astădl diminâță a plecat batalionul 3 al 
regimentului Nr. 2 din garnisâna din loc 
cu trenul la Sibiiu, unde se vor țină eser- 
cițiile de regiment; âr mâne plâcă la Co- 
halm batalionele 1 și 4 din reg. 50 sta
ționate la Oohalm, unde se vor întâlni cu 
batalionul al 2-lea dela aoest reg., care 
batalion vine dela Alba-Iulia. lEsercițiile 
de regiment vor dura în Cohalm pănă în 
12 August. De acolo va pleca regimentul 
la Mureș-Oșorheiti având a-se țină mane
vrele de brigadă, de divisiă, și în fine de 
corpul întreg de armată din Ardeal între 
Oșorheiti și Reghin. Manevrele de încheiare 
vor dura din 5 pănă în 7 Septemvre in
clusiv, âr în 8 Sept, vor fi ooncediațl toți 
ostașii, cari și-au făout anii de milițiă. — 
Batalionele reg. 50 din loo după manevre 
vor fi dislocate în Alba-Iulia (batalion I) 
și Făgăraș bat. 4. — In locul lor vor veni 
la Brașov bat. al 2-lea din Alba-Iulia și 
bat. al 3-lea din Herțegovioa.

Mină de granit în comitatul Ara
dului. Se scrie din Arad, oă în hotarul 
comunei Hălmăgel, nu departe de gara 
Hălmagifi a căii ferate, s’a aflat o mină de 
granit de cea mai fină și alâsă calitate. 
Mina se estinde pe un teritoriu de 15 ohi- 
lometri, teritoriul însă e proprietatea unei 
bănci din străinătate. Se cjioe, că aoeeașl 
mină e forte bogată și în alte metale.

Uzina electrică dela Sinaia a fost 
inaugurată în mod solemnei Duminecă. A 
fost de față și ministrul domeniilor N. Fi- 
lipescu, C. Boeresou președintele Senatului, 
d-1 Tache Ionesou, primarul oapitalei Dela- 
vranoea eto. Luni diminâță Regele și prin- 
oipele Ferdinand au visitat usina.

Jidanii la sfat în Bucuresci. Foile 
din Buouresol aduc soirea, că Sâmbăta tre
cută a fost o mare întrunire jidovâscă la 
sinagogă. Se anunțase, că are să vorbâseă 
rabinul Rosenbaum din Brașov în oestiunea 
emigrării Ovreilor. După sfîrșirea rugăoiu- 
nilor rabinul înoepu să facă istoricul emi
grărilor arătând cum grupurile au fost pri
mite și ajutate de cătră coreligionarii lor 
din Austro-Ungaria. Rabinul spune, oă 
mergerea lui la Buouresol nu este pentru 
a încuraja sâu opri emigrările, oi pentru a 
arăta starea nenorocită în care se află 
aceia, cari sunt pe drum. El mai cp8®, oă 
comunitățile israelite din străinătate au dat 
tot concursul lor în marginele posibilității, 
dâr acum nu mai pot da nimic, râgă deci 
pe toți Ovreii, cari sunt hotărîțl a pleca, 
să rămâie pănă se vor mai strînge fonduri. 
In timpul aoesta un tumult asurditor se 
produse, Jidanii țipau, oă „mor de fâme“ 
și că cei bogațî nu le dau ajutor. Făoen- 
du-se tăoere, rabinul începu din nou ou- 
ventarea sa promițând, oă nu va lăsa pe 
coreligionarii săi să sufere și în lipsa de 
hrană. Dâr ârășl se produse tumult și ra
binul îșl ourmâ cuvântarea. El a mai cjis, 
oă aoeia, oari plâcă din țâră iDSultându-o, 
se fao câdă de topor în contra fraților lor.

Furt. In nâptea de Dumineoă spre 
Luni nisoe neounoscuțl au intrat pe fe- 
râBtră in casele loouitorului loan Mazăre 
din Soheiti-Toaile furându-i suma de 286 
oordne și 3 inele de aur. De urma făptui
torului nu s’a dat încă.

Mare incendiu în Constantinopol. 
Uu mare incendiu a isbucnit Sâmbătă în 
Constantinopol, care a pustiit 6 părți de 
oraș. I-au oăcjut jertfă: 100 oase, tot atâtea 
deposite, o bÎBerioă armână, o șoâlă și o 
clădire polițienâscă. S’au prăpădit de-ase- 
menea mulțl omeni, fiind-că în decursul 
refugierii multe femei și oopii au căcjut în 
fântâni deschise. Sultanul a dat ordin, ca 
cei rămași fără loouințe să fiă sprijiniți ou 
ajutâre.

Scola comercială română din 
Brașov- Din „Anuarul șcâlei oomeroiale 
superidre din Brașov pe anul 31 ui esis- 
tenței sale (1899—900) publicat de d-1 A. 
Vlaicu director" estragem următdrele date .

Personalul didaotio constă din d-nii: 
A. Vlaiou, I. Socaciu, Andr. Bârseanu, I. 
C. Panțu, G. Vătășan, A. Ciortea, N. Pui- 
can (abrjis din cause sanitare), Axente Ban- 
ciu, Dr. St. Stinghe catechet, G. Dima 
(musioă) P. Roșea (gimnastică).

Elevi înmatrioulațl au fost în tote 
trei classele 93, dintre aceștia 4 au părăsit 
șcâla în cursul anului. După naționalitate 
94 au fost români, 1 german, 2 jidani. 
După ooupațiunea părinților: 45 au fost 
fii de agronomi și economi de vite, 30 de 
funcționari publici, 15 de oomeroianțl și 
industriași, 4 de cjilerl și servitori.

După locul nascerei au fost: din oo- 
mitatul Făgărașului 19, din orașul Brașov 
14, din comitatul Brașov 12, din al Si
biului 9, din Caraș-Severin 6, din Mureș- 
Turda și Ternăva-mare câte 5, din Turda- 
Arieș 4, âr din România 3, din alte comi
tate mai puțini.

Convocă n.
Membrii despărțământului Bran, pre

cum și toți binevoitorii și sprijinitorii „Aso- 
ciațiunei pentru lit. rom. și cultura popo
rului român", sunt invitați a participa la 
Adunarea generală a despărțământului, ce se 
va ținâ Duminecă în 30 Iulie v. (12 Aug. 
n.) 1900 în comuna Moeciul inferior, pe lângă 
următorul

Program: 1) Deschiderea adunărei 
generale prin direct, despărțământului. 2) 
Raportul general al oomitetului, dimpreună 
cu propunerile acestuia și proiectul de bud
get pe anul viitor. 3) Esmiterea unei oo- 
misiunl pentru acuirarea de membri noi și 
încassarea de tacse. 4) DisertațiunI, 5) Ra
portul comieiunei de sub punotul 3. 6) Ale
gerea a doi representanțl ai despărțămân
tului la adunarea generală a „Asociațiunei". 
7) Eventualele propuneri pentru promova
rea intereselor Asociațiunei și constituirea 
definitivă a despărțământului. 8) Verifioarea 
protocolului.

Bran, 5 (18) Iulie 1900.
loan Cav. de Pușcariu, Nicolae Runcean,

preș. desp. seer. desp.

Convocare la ședința, ce se va ținâ 
în Sasca-montană în 29 Iulie a. c. st. n. 
pentru înființarea agenturei despărțământu
lui din Oravița a Asociațiunei.

Șasea montană, la 20 Iulie a. o.
Dr. Mihai Gropșianu,

advocat.

Efectele comerciale
ale luptelor în China.

Când o fără imensă și bogată oa China 
e sbuciumată prin insurecțiune și prin lupte, 
trebue să sufere mai mult sâu mai puțin 
comerciul națiunilor europene. Dâr în ce 
proporțiuni? Etă ce scrie un cjiar parisian :

In ceea ce privesce ceaiul, nu e pe- 
ricul să se scumpâscă curând, fiind-eă ca
sele mari ruse și englese au înmagazinat 
stocuri atât de însemnate, încât Boxerii cu 
tote bravurile lor vor fi înoapabill să lun- 
gâscă lupta pănă oând vor seca isvârele 
aoestea.

Marele deposit din Kalgan la 140 
kilometri depărtare de Peking, unde se aeu- 
mulâză enorme cantități de oeaiîl chine
zesc, ar putâ fi aprins dintr’un moment în 
altul de Boxeri. Dâcă s’ar întâmpla acesta 
ar fi posibil să devină ceaiul mai scump 
în Rusia. Dâr în Englitera și în Amerioa, 
unde se consumă mai tot ceaiu din Indii 
și din Ceylon, luptele din China n’ar putâ 
urca prețurile lui.

6re sa vor urca prețurile pălăriilor 
de paie? Deja aflăm, că în Englitera, dela 
începutul oștilităților chinese, s’a produs o 
urcare simțitore în comerciul unor pălării, 
cari sunt fabricate din tresse de pae, ce 
provin din Tien-Cin. Se prevede o urcare 
și mai mare.

Micul oraș manufacturier Luton, lângă 
Londra, care trăesce aprâpe numai din fa- 
brieațiunea de pălării, e într’un marasm 
complet fiind-oă îi lipsesce materialul sus 
numit. Fabricanții din Londra și cei din 
Luton se concurâză reciproc ou preț de 
aur în cumpărares, paielor câte se mai află 
din Tien-Cin. Se afirmă chiar, oă și pălă
riile făoute din treese din Canton vor fi 
mai soumpe oa de obiceifi.

Cum vom ajunge și în ce timp trăim! 
Vrâu Chinesii să ne oblige să purtăm tot 

anul pălării de pâslă! Din norocire e avan
sat timpul de vară, și noi suntem aprovi- 
sionațl toți acum cu pălării de paie, care 
au fost fabricate înainte de răsboifi.

Un mare pălărier franees spune, că 
aceste efi-cte desastrose ale escentrioităților 
culpabile, produse acum de Chinesii de 
Nord, nu se vor simți, decât numai în pri
măvara anului 1901. Avem deol timp să 
respirăm 1

Afară de productele enumerate mai 
sus, ne mai liferau Chinesii moșus, piei 
preparate, pene de împodobit, pene pentru 
așternut, și păr de porci domestici și săl
batici. Celelalte obiecte de origine chine- 
zescă importate la noi au sâu puțină 
valore, sâu sunt aduse în prea mici oanti- 
tățl, decât oa să fiă neoesar de a se vorbi 
aici de ele.

Un alt product, oare se va urca în 
preț sunt cărbunii de pâtră. Un număr con
siderabil de puteri, temându-se de eventua
lități grave, adună acum mari cantități de 
cărbuni pentru marina lor. Ast-fel și oom- 
paniele căilor ferate din Englitera sunt 
obligate se plătâscă combustibilul lor mult 
mai scump, ca în Iulie 1899.

Seim, că o lege economică, se pole 
cjice neflecsibilă, ordonă ca în cas, că se 
scumpesce un product de consumați ane ge
nerală într’o țâră, nu întârdiă să se soum- 
pâsoă și în tote celelalte țări, unde se oon- 
sumă.

Se va crede, că în urmă, fiind-că li-a 
plăcut societăților de gimnastică din Nor
dul Chinei să sgudue ordinea în țâra lor, 
noi creștinii inofensivi din Europa încă 
vom fi nevoițl de a plăti multe lucruri 
mai soumpe decum aveam obiceiul s’o fa- 
oem. De câte-orl ne vom plânge însă de 
urcarea prețurilor productelor necesare la 
continuarea vieței njistre, furnisoril ne vor 
răspunde suridând amabil: „Ce să facem, 
dâcă ne merge rău din partea liferărilor 
din Tien-Cin".

Un pretext comod!

ULTIME SCIKL
Petersburg, 23 Iulie. Contra-ad- 

miralul Alexejev telegrafeză din Cifu 
cu data de 20 Iulie, că în 19 1. c, 
după o mare resistență desfășurată 
de Chinesi, trupele aliate au ocupat 
Tien-Cinul cu asalt. Chinesii s’au re
fugiat spre Peking. Rușii au ocupat 
fortul Jupani.

Londra, 23 Iulie. Agenția „Reu
ter11 anunță: Ambasadorul chines de 
aici a înmânat oficiului engles de 
esterne o telegramă, după care, afară 
de br. Ketteler, toți ceilalți ambasadori 
trâesc încă. Telegrama nu are dată.

Berlin, 23 Iulie, Din Petersburg 
se anunță: Guvernul rusesc e decis 
se derîme pănă la păment residența im- 
perătescă din Pelting, ddcă ambasadorul 
rusesc a fost ucis.

Paris, 23 Iulie. Pregătirea tru
pelor pentru China continuă. Se 
4ice, că guvernul intenționbză se 
trimită în China 15,000 de omeni.

Petersburg, 23 Iulie. Ministrul 
de răsboifi a ordonat printr’un ucaz 
starea de resboiu în districtele mi
litare din Serbia, Turlcestan și Semir- 
jecevslc. Toți reserviștii din numitele 
districte vor fi chemați sub arme.

Belgrad, 24 Iulie. — Regele 
Alexandru a primit demisiunea lui 
Milan dela comanda supremă a 
armatei. Ministeriu încă nu s’a for
mat. Tote personalitățile distinse 
refusă a întră în guvern.

15 s iu s aț.
In voiaj de nuntă pe bicicletă. 

pilele aoestea au sosit în Budapesta Iamas 
Hetzel din St.-Louis cu soția sa, cari vor 
face voiajul de nuntă în jurul lumii pe bi
cicletă. Noua păreche americană face acâstă 
călătoria din rămășag, și după ce va fi în- 
cunjurat pământul, va primi o zestre prin
ciară, care va răsplăti în de ajuns obosâla 
voiajorilor. Ce e mai mult, voiajorii au ple
cat fără un ban, fiindu-le așa rămășagul, 
și în fie-oare orgș sunt primiți și ospătați 
de clubul bicicliștilor.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Idaior.



UAZKTA TRANSILVANIEI. Nr. 154.—1900.

Dela „Tipografia A. MureșiamT 
gEbsb Brașov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

ScE’îerî economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
teciinia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucuresci 
(Herestreu). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din
coce de CarpațI. Adi însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu“ în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechniau este partea a treia din 
„Manual de agricultural al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo- 
techniau 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 adi singură în felul său în 
literatura română. Din partea I a Manualu
lui: Agrologia seu „Agricultura generală**, 
524 pag. â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 
bani) — și partea II, „ Fitotechni a “ seu cul
tura specială a plantelor cu 611 pag. și 202 
figuri. Prețul 8 (cor., cu posta rec. 8 cor. 
50 băni).

„Cartea Plugarilor*1 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor4* etc. scrisă de loan 
Georgescu. Tracteză despre legumărit, gu- 
noiu, lucrarea pământului, semănături, vie- 
rit, pădurit, crescerea cailor, vitelor, gali- 
țelor etc. Un esemplar de 90 pag. costă 25 
cr. (plus 3 cr. porto). Acdstă carte a eșit 
numai acum de sub tipar.

„StupărituP, 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 viieri, 
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. Sibiiului. 
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 Sibiiului. 
Confine 134 pag. format mare și costă nu
mai 30 cr. (cu posta 35 cr).

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

Grădina de legume, de Ioan I. 
Negruțiu, profesor în BlașiQ. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu e 
de cel 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).

CursuE Ba bursa dsn Viena.
Din 23 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de corone ung. 4°/0. .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/o • 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 688.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.— 
NapoleondorI.......................................... 19.32
Mărci imperiale.................................118.52’/2
London vista........................................ 242.70
Paris vista................................................96.57
Rente de corone austr. 4% . . . 97.45
Note italiene...........................................90.50

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

. 115.30
90.95

120.75
99.35

117.75
90.20
93.—

158.—
139.—
97.55
97.45

115.60
134.75

17.06

CursuS pieței IBrașow.
Din 24 Iulie 1900.

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

19.14
18.90
19.22
11.30

127.—

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

19.20
19.—
19.30
11.40

e.

-«3

101.-

O

Sz. 3518 -1900,
szh’b.

Pâlyăzati hirdetmeny,
Fogarasmegye tOrcsvâri j^râsboz 

bekebelezett Almăa-mezO es Holbâk 
kozaegekbdi âllb „Almâs-mezdi- 
kOrjegyzOaâg elnevezese alatt s 
Almâs-mezOu valb szekhelylyel le- 
mondăs folytân iiresedesbe jott kOr- 
jegyzOi alias betoltesere ezennel p â- 
lyâzatott nyitok.

Felhivom rnindazokat, kik ezen 
âvi 1200 kor. fizates, 150 kor. iro- 
dai, 280 korona uti âtalânnyal, 8 61 
tiizifa, vagy 96 kor. tiizifa âtalâny- 
nyal, melybOl az irodai 2 azoba is 
futendS, termâszetbeni lakâssal a 
hozzâ tartozo gazdasâgi epiilettel es 
vetemdnyes kerttel, 120 korona âl- 
lami anyakonyvi tisztelet-dijjal, va-

X

X 
X
X
X
X
X
M
X

yj

lacnint a azabâlyrendelet azerinti mel- 
lek jOvedelemmel egybekOlOtt âllâst 
elnyerni bhajtjâk, hogy az 1883 Avi 
I. trv.-cz. 6 §-âban kdrulirt kelldke- 
ket igazolo okmâcyokkal felszerelt 
pâlyâzati folyamodvâoya’kat f. evî 
Angusztus ho 16 ig bezârolag annâl is 
inkâbb adjâk be, jmivel a kdadbben 
erkezO kerv&nyek figyelembe vetetni 
nem fognak.

Az âllami hivatalos nyelven ki- 
viil a român nyelvnek al apo a tudă- 
sa okvetleniil szukeegea.

A vâlasztâst folyâ evi Augusztus 
ho 19-en d. e. IS orakor Almâs-mezS 
kozsdg irodâjâban togom megtartani.

Torcevâr, 1900 dvi jul. h6 16.

1028.1—1
U r d e a,
ffiszolgabird.

ABONAMENTE
GAZETA T^AHSILVAHIEr*
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Prețul abonamentului este: 
Pentru. Austro-Ungam: 

trei luni 
șese luni 
un an

Pentru Bomânia și străinătate’: 
trei luni. .......... 
șese luni .... .............................
un an...........................................................

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

b feb dt
Pentru Ausiro-Ungaria:

A. Mareșianu 

ffîrașov, Târgul Inului Wr.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ors-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.

FOI PERIODICE.
BILETELE visită

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NtJNTĂ
DUPĂ DORINȚA ȘI ÎN COLORI.

8SĂ.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

vn lolă mătimea-

TAWI MMM

(31

an ... .
șese luni.
trei luni .

Pentru Roni'ănia și străinătate:
..................................... .8 
........................................4

......................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede

an . 
șese luni 
trei luni

}

2
1

franci, 
franci.

'•1

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoieacă 
a areie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admmistrațiynea „Gazetei Transilvaniei".li

X 
X
X
X
X

Plmm si sasirsa îPonurilDF h slal reg. nu. în Brnșu VaSafeil «Sin fi MaSii si. n. fiWO.
Sosirea trenurilor în Brașov:

Dela Budaposta la Brașov:
I. Tr. acc. peste Arad la ora 5'7 m. dim. 

II. Trenul de persone la ora 8 dim.
III. Tr. accel. peste Ulușiti la o. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la dra 10'25 min. s6ra.

Dela Bucuresci la Brașov:
I Trenul mixt, la ora 6.58 min. dim. 

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m.

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

IV. Trenul acelerat, la dra 10-14 m. sdra.
V. Tren de pers, la dra 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Ilezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la dra 8'25 m. dim,, 
(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

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

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

(pi. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în; 
tdte sărbătorile).

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

II. Trenul mixt la dra 1T2 min. p. m.
III. Tr. mixt la dra 8'18 min. sdra.

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

III. Trenul de pers, la dra 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la i.ra 6'48 min. sera
V. Tr. mixt la ora 10'04 min. sdra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în tdtg' 
sărbătorile).

Plecarea trenurilor din Brașov.
Reia Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. săra.
IV. Tr. acc. la ora 10'26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul d9 persona la ora 3'55 m. dim. 

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

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 5-14 m. dim. (dela Arad).

J)ela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

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

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

(are legătură cu Jiuia T.>șnad-Cluc-Szereda).

DeJa Brașov Ia Zernesci(gar. Bartoloiueiu).
I. Trenul mixt Ia ora 9-2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la dra 9'30 min.’ s6ra.

Dela Brașov Ia Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 6ra 5'19 min. dim.

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

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.PREȚURÎ-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTAR1. 
se primesc în biuroul
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 

Q mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MWȘIAOT, Brașov.

o
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


