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Atentate bulgare.
Pice proverbul românesc: „Fă 

bine și te așteptă la reu“. Așa pbte 
dice aȚl. și România, vecjend cât de 
nemulțămitori se arată Bulgarii după 
atâta bine, după atâta scut și spri
jin, ce l’a întâmpinat din partea ei 
causa emancipării lor politice de sub 
jugul semi-lunei.

Guvernul din Bucurescî susține, 
ce-i drept, bune raporturi oficiale cu 
guvernul bulgar. S’a mai ivit icr- 
colo câte o neînțelegere, câte un 
mic conflict, cum a fost și acela pri
vitor la insula Bujoreanu de pe Du
năre, dâr aceste au fost iute apla
nate fără a turbura relațiunile din
tre ambele țări.

Cu tdte acestea curând după ce 
a fost cimentată și cu sânge român 
emanciparea Bulgariei, s’a observat, 
în afară de relațiunile oficiale, ore- 
care încordare între Bulgari și Ro
mâni, care pare a fi în crescere con- 
tinuj.. La acâsta contribue negreșit 
și caracterul deosebit al celor două 
popore de pe malul stâng și drept 
al Dunării, er mai vârtos firea dos
nică a Bulgarului. Dâr în fond amin
tita încordare își ia nutremântul din 
agitațiile politice secrete, ce tind a 
învrăjbi aceste doue popbre, cari 
veacuri întregi au trăit în pace unul 
lângă altul.

Odinioră Bulgarii erau fericiți, 
că găseau — ca și Grecii înainte de 
răsboiul lor de liberare — adăpost 
și ospitalitate în Țâra românâscă. 
De aici comitetele lor revoluționare 
desfășurau acțiunea lor de emanci
pare națională. Astăzi Bulgarii au 
stăpânirea lor propriă și pot să se 
misce liber în țâra lor. Aspirațiunile 
lor de odinioră, fiind în partea cea 
mai mare realisate, ar fi rămas pen
tru îndeplinirea lor numai câștigarea 
independenței absolute a țării, care 
este încă vasală Turciei, dâcă nu 
li-s’ar fi ațîțat pofta de expansiune, 
dorința de a crea o „Bulgariă mare“, 
care-i face se .râvnâscă la Mace
donia.

Vechia lor acțiune revoluționară 
Bulgarii și-o continuă acum de acasă 
în direcțiunea acâsta. Este cunos 
cută în totă Europa activitatea co
mitetului revoluționar bulgar din So
fia, care urzesce planurile pentru cu
cerirea Macedoniei. Despre uneltirile 
acestui comitet s’a scris mult în anii 
din urmă în legătură cu turburările 
din Macedonia, dâr despre sistemul 
urmărit de revoluționarii bulgari 
de a pregăti terîmul pentru planu
rile bulgare în Macedonia, prin 
terorisarea cu pumnalul și cu plum
bul a tuturor contrarilor acestor pla
nuri, nu s’a scris nimic ori numai 
forte puțin.

Nu numai Apusul înaintat în 
cultură, ci și Răsăritul rămas îndă
răt al Europei își are acjl asasina
tele sale politice.

Intr’un timp mai scurt de-un an 
s’au comis pe pământul ospital al 
României trei asasinate politice, tote 
făptuite de unelte ale comitetelor 
secrete bulgare. Victimele celor din- 
tâiu două asasinate comise la Bu- 
curesci și Brăila au fost Bulgari, er 
crima din urmă săvârșită Duminecă 
nâptea în Bucurescî a fost îndrep
tată chiar contra unui Român. Glon
țul asasinului a fost îndreptat de 
astă dată asupra unui stimat pro
fesor de origine Român macedo
nean din Ochrida, în contra căruia 
au vrut să-și răsbune conjurații bul
gari, fîind-ca apăra causa fraților săi 
din Macedonia, demascând uneltirile 
miserabile bulgare din patria sa. Ca 
cea mai mare crimă ’i-s’a atribuit 
profesorului Mihăileanu, victima asa
sinatului, că scotea un (Țar săptă
mânal „Peninsula Balcanică44, în care 
făcea propagandă viuă în contra ten
dințelor bulgare în Macedonia.

Dăm mai jos amănunte despre 
acest asasinat politic, care a produs 
cea mai mare indignare în țeră și 
a revoltat pe toți Românii binesim- 
țitorî. Marea cutezare, cu care pro- 
cede comitetul revoluționar bulgar 
în acțiunea sa secretă de răsbunare 
și terorisare, trimițând pe agenții săi 

până și în România, ca se urmărâscă 
la adăpostul ospitalității române pe 
adversarii lor, trebue să deștepte cea 
mai seriâsă luare aminte a guver
nului român.

E învederat, că aici se tratâză 
dă un complot secret bulgar. Asa
sinul, Bulgarul Stoian Dimitrofif, a 
mărturisit, că el însuși s’a oferit șe
fului comitetului revoluționar bulgar 
din Sofia, Saratoff, ca să omore pe 
Mihăileanu. Saratoff l’a autorisat de 
a comite crima, după ce l’a pus 
mai întâii! se jure; numai după 
aceea asasinul a plecat la Bucurescî.

In fața unor astfel de întâm
plări, guvernul român trebue se ia 
măsuri forte energice, mai întâiu ca 
să descopere și se distrugă organi- 
sația secretă bulgară, ce pare a se 
fi estins și pe teritoriul României, 
apoi ca se introducă un sistem mai 
strict de supraveghiare a streinilor, 
cari mișună prin țâră. Numai așa 
se vor pută pentru viitor preîntîm- 
pina crimele ca cea săvârșită Dumi
necă.

Astădi vafiîmormântatîn Bucu- 
resci profesorul Mihăileanu, care a 
trebuit se plătâscă cu viața sa zelul 
cel mare, ce l’a desfășurat în apă
rarea fraților din Macedonia.

Suntem siguri, că cu acâsta oca- 
siune poporațiunea capitalei române 
va manifesta cea mai căldurâsă sim- 
patiă pentru bravul și zelosul Român 
macedonian, protestând astfel contra 
faptei mârșave și lașe a sectei re
voluționarilor bulgari, cari abuseză 
astfel de ospitalitatea unei țări, că
reia națiunea bulgară are să-i mul- 
țămâscă atât de mult.

La dovezile aceste de simpatiă 
se alătură cu tdtă inima Românii 
de pretutindeni, condamnând și în
fierând mârșavele uneltiri ale com
plotiștilor bulgari, cari prin astfel 
de crime fiorâse caută a-și răsbuna 
contra adversarilor lor politici.

Dela conferența interparlamentară.

Se scie, că Marția trecută s’a desohis 
în Paris conferența interparlamentară de pace 
și arbitragiu. In mijlocul marilor evenimente 
de tot felul, ce s’au petrecut cjilele acestea 
în străinătate, lucrările conferenței n’au 
atras interesul publicului în măsură așa de 
mare ca altă-dată. Dâr nici n’au fost de 
rândul acesta discusiunl pasionate oa alte 
ori. Numai grupul maghiar a ținut să facă 
puțin sgomot cu proiectul contelui Apponyi 
despre înființarea „uniunei internaționale 
de paoe a pressei14, care să-și țină con
sfătuirile paralel cu conferența interparla
mentară. In soopul acesta au și plecat la 
Paris un număr însemnat de deputațî un
guri, oa să se afișeze aoolo oa „amicii păcii44 și 
ca inițiatorii unei creațiunl „ideale14 în ser
viciul „păcii universale44.

Asupra acestui proiect noi ne-am dat 
părerea în diferite rânduri. Am arătat, cum 
Ungurii posând înaintea Europei ca „amici 
ai păcii44 și oa âmenl pătrunși de idei ade
vărat umanitare, acasă la ei sunt conduși 
de spiritul medieval al esclusivismului și 
iutolerenței de rassă, fac politică de des- 
naționalisare, asupreso și perseoută, și se 
pun ast fel în contrazicere flagrantă cu 
adevăratele principii, de dreptate și uma
nitate.

Dâr să vedem, oe s’a petrecut la acest 
congres.

*

Ședințele și le-a ținut sub conduoerea 
lui Fallieres, președintele Senatului francos. 
Deja în prima ședință de deschidere aluat 
ouventul contele Albert Apponyi, ținând un 
lung discurs în oare șl-a motivat proieotul 
amintit, pus între obieotele dela ordinea 
Zilei. In legătură cu acesta el a vorbit și 
despre pacea universală, în următârea or
dine de idei:

Apponyi își începu disoursul prin a 
spune, că uniunea interparlamentară a adus 
mari servioii în jurul formulării corecte a 
problemei păcii, însă ca factor de putere, 
cum a fost contemplată la îuceput, s’a va- 
liditat forte modest, său chiar de loo nu s’a 
validitat. Pentru-ca acțiunea parlamentară 
să devină un faotor inespugnabil în servi- 
oiul păoii, se recere sprijinul voinței popo-

FOTLETONUL „G1AZ. TRANS.44

Obiceiuri englese.
„Humanas action es non ri- 

dere, neque detestări, sed in- 
teligere.44

Spinoza.

In parcuri, la ora plimbării fashonable 
de sigur ați întîlnit vr’o tînără miss, d’abia 
eșită din copilăriă, singură în cabrioletă, 
mâDând oaii cu siguranța senină a unui 
horse man. Cu un semn din cap, ea opresce 
un grup de tineri cu flori la piept și, în- 
tinZendu-le mânarîZând, lâgă cu ei o con
versația animată. Ați luat’o drept cocotă, 
nu așa ? care sigură de efectul ei sugestiv, 
își face apariția obicinuită înaintea unor 
găgăuțî, feciori de bani gata?

De data acâsta nu ați fost buni gâ- 
oitorl, căci domnișâra e fata prea virtuâsă 
a oelui mai puritan „burtă-verde44 din în- 
trâga City of London. Alte-orI o veți vedâ, 
neînsoțită de nimeni, cutreerând orașul pe 
jos, intrând în prăvălii, âsă făcând esour- 
siunl cu bicicleta într’o intimă cameraderiă 
ou un prietin, fără ca să planeze asupra ei 

niol măcar cea mai mioă bănuială de fast 
flirt.

Ce vreți? la EnglesI fetele se bucură 
de o libertate și independență, oare nouă 
ne par curiâse, dâr, în realitate, sunt un 
mijloc puternio pentru formarea oaracterelor.

In schimb, femeia măritată e sclava 
căsniciei. Domnul e dus în afaceri. II gă
siți la bursă, în parlament, lângă tejghea, 
la meeting-vtâ, pretutindeni, afara de casa 
lui. Ține discursuri, își numără cuponele 
sâu oohesce vre-un gheșeft. Sâra se răsfață 
pe catifelele clubului, cetind lângă aburâla 
aromatică a unui oeaifi Z'are'e favorite, 
mari oât un cearoeaf.

In tot timpul acesta, femeia e lăsată 
de capul ei, ține socotelele micilor chel- 
tuell, își cresce copiii, repară oiorapii 
rupțl la vârf. Si oa domnul să nu fie oâtușl 
de puțin deranjat în ocupații, ea face pen
tru dânsul pănă și visitele de rigâre, de- 
punând la plecare oartea lui în vestibul*).

De alt-fel, Englesul a redus la strio- 
tul necesar tâte formele politeței curente.

La masă nu aștâpta să-ți dorâscă 
„poftă bună44. Căci la oe ar fi bun acâsta? 

Dâcă ai poftă, dorința e de prisos, dâcă 
n’ai: o glumă lugubră, e ca și când am 
Zioe unui paralitio să bostoneze. Tot ast
fel poți să strănuți o miie de ori, fără a-țl 
dori o singură dată măoar „să-ți fie de 
bine44, chiar când te-ar vedâ în ultimul 
stadiu al unei hidropisii.

Pe stradă te salută ou uu gest fugitiv, 
la care îi răspunZl la fel. Dâcă se opresce 
și-ți întinde mâna, strînge-o puternic, în- 
trebându-1 simplu: „how do you do“, fără 
să-ți atingi pălăria, care nusescâte față de 
personage fârte înalte sâu față de dame; 
aceste din urmă, conform usului, salută 
ele întâii!. Pălăria se p&strâză neolintit cam 
peste tot. In teatrele de mâna a doua, chiar 
în parlament, mulțl stau ou jobenul în cap.

Ceea-ce ne frapâză mai ales în localurile 
pnblioe, e lipsa gesticulărilor, plecăciunilor, 
rîsetelor sgomotose, a tuturor ismenelilor, 
cari la noi sunt semnele particulare ale 
omului „desghețat44, âr la ei aoelea ale 
unui bărbier în vilegiatură, sâu ale unui 
„piek-pocket44 de care lumea își feresoe 
buzunarele. Simplitate în vorbă, o ourte- 
niă discretă fără afectare, sunt cea mai 
bună sorisâre de recomandare în societa- 
teă englesă.

Și cu tâte acestea, luoru ciudat, toc

mai acest popor, care își face un titlu de 
gloriă din imperturbabilul său bun simț, e 
oel mai ceremonios, cel mai legat de for 
mele moștenite de seoule, în ce privesoe 
lumea ofîoială sâu lumea aristocratică.

Lordul cancelar, oa un anahronism 
viu, șede și afli în plin parlament pe sa- 
ou-i de lână, fără răzîmătore, dând a se 
înțelege, că basa puterei Angliei e corner- 
oiul. In Z'ua de 9 Noemvrie st. n. a fie
cărui an, noul ales primar al Londrei (Lord 
Major), după oe prealabil s’a spovedit și 
împărtășit cu cele sfinte, își faoe ară
tarea înaintea populațiunei, în trăsură de 
gală, îmbrăoat ou o mantiă roșie cu guler 
de hermelin, însoțit de duhovnioul și pur
tătorul său de spadă, preoedat de herolZh ce 
sună din fanfare și urmat de toți alderman-ii 
(oonsilierl) în costumurl medievale.

Prin sălile Universităților întâlnesol 
studenți cu talare negre, berete quadran- 
gularede pe oarl atârnă, provocătore, ghinda 
cusută cu fir a studentului nobil.

Ce să mai Z'cem despre eticheta Curții, 
etichetă rigidă, stabilită cu precisiune pănă 
în cele mai neînsemnate amănunte ? Despre 
Drauiingroom-'axW.o Reginei suprema ambițiune 
a fetelor aristocratice, cari își fac intrarea 
în lume și unde rochiile deooltate sunt de 
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rului. Acest sprijin lipsesce aijl, și asta este 
causa adevărată a slăbioiunei uniunei. Scru
tând mai departe după căușele aoestei slă
biciuni află, că diferitele grupuri ale uniu
nei n’au desfășurat destulă aotivitate, pen- 
tru-că: său n’au așteptat resultat, său că 
n’au avut încredere în puterile lor. Prima 
suposițiă n’are temeiă, a doua o admite; 
diferitele grupuri interparlamentare n’au 
lucrat cum trebuia, fiind-că nu se simt a 
fi factori ai puterii. Și ârășl se întrâbă de 
unde vine totuși neaotivitatea acâsta ? Ea 
isvorăsoe, pâte, din generala decadență a 
parlamentarismului, a cărui doctoriă ar fi 
vindecarea. Apoi face următorea constatare 
caracteristică:

„Orlțcât de deosebite ar fi în diferitele 
țări simptomele bolnăvioiose ale parlamen
tarismului modern, ele au totuși o trăsătură 
comună, și acesta este: indiferentismul pă
turilor largi ale poporului față cu parlamentul. 
Fenomenul acesta general se pote reduce 
la cause generale, cari provin său din de- 
fectuositutea instituțiunilor, siiu dzn causa apli- 
cărei greșite a acelora, încât parlamentele 
represent» într’un mod forte mane ade
văratele sentimente și adevărata voință 
a poporului14.......

După constatarea acesta, care este o 
vină ilustrare a stărilor din parlamentul 
ungar, — parlament, care de fapt nu re- 
presentă adevăratele sentimente ale obștei 
cetățenilor și nici voința nefalsificată a po
porului — contele Apponyi vorbi despre 
iubirea de patria, <jiC0ud între altele: fiă- 
oare să șl iubâscă patria, să-i apere înainte 
de tote cinstea; nimeni să nu-șl pună ca 
tîntă lupta materială, ci câștigarea binefa
cerilor păcii sociale; s’o iubâssă cu înțelep
ciune și prevedere, ca bunurile ei cele 
mai înalte să nu le espună, ci mai vârtos 
să le garanteze pe basa solidă a dreptății (!)

Reveni apoi la rolul pressei, care e un 
factor indispensabil. Nu este problemă 
mai urgentă, decât asigurarea conlucrărei 
pressei pentru țînta, ce șl-a pus uniunea. 
Fără de organisarea pressei în direcțiunea 
acesta, instituțiunea uniunei interparlamen
tare de pace va vegeta și nu va ajunge la 
nimio. Fără înlăturarea acestei soăderl nu 
se va pută ajunge, decât’-'la organisareafor
mei, fiind-că preasa singură e capabilă a 
învinge pedecile de spațiu și timp, ea se 
furișeză în inima fiă-căruia și prin conti
nuitatea influenței sale deșteptă și dă avânt 
gândirei. Recomandă apoi nisuința grupului 
maghiar în direcțiunea acesta, care e me
nită a începe o „nouă eră“. Ungurii au 
început’o și pe Unguri i-au urmat și Serbii, 
âr oeea-oe se pote face în Orient, de ce să 
nu se pâtă face în Apus?

*
Vorbirea lui Apponyi a fost secun

dată de aplausele conaționalilor săi. Drept 
resultat al propunerilor sale, oonferența a de
cis instituirea unei „Agenții a păcii" (Agence 
de la paix) la Paris, care să se pună în le
gătură cu instituția similară din Berna. 
Agenția acâsta va publioa și un buletin 
(jilnic, pe care ’1 va trimite la diarele mari 
din lume și pentru a preîntîmpina cheltue- 

rigore; despre acele Lev^e-url, ținute de 
Prințul de Walles la St. James Palace, unde 
cei admiși se presintă în euloțl colorați, 
ciorapi de mătase, spada înoiusă etc., recep- 
țiunl privite oa o mare discuțiune?

In parlament, deputății nu sunt nici 
când numiți cu numele lor, ci: „onorabilul 
representant dela X." (the honourable mem 
ber for X). Dâoă deputatul e militar, îi se 
adaugă, invariabil, epitetul gallant (viteaz); 
dâcă e advocat, epitetul learned (învățat). 
In casa lorcjilor, membrii se bombardâză cu 
espresil, ca: „nobilul lord dela spatele meu" 
(the noble lord behind me) și altele ase
menea, voind, probabil, a da discuțiunilor 
o mai mare impersonalitate.

Să amintim în acest loc, că „Zord" e 
titlul ce se dă tuturor personelor făcând 
parte din cele 5 gradațiunl nobilare, cari 
de sus în jos sunt: dulse, marquess, earl, 
(conte), viscount, baron. La aoelașl titlu au 
drept toți fiii de duce seu marchis, precum 
și cel mai mare fim al unui conte; celor
lalți descendențl nuli se cuvine, decât nu
mirea de „honourable". Pe o adresă seu 
document titlul, bine înțeles, se specifică, 
căci lord, pus înaintea numelui de familie 
fără altă indioațiune, însemnâză totd’auna 
baron.

„&'r“, pe care cjiarele românescl îl in

iile de lipsă, se va face apel la amioii păcii. 
In cas când sumele colectate nu vor fi su
ficiente pentru fundarea și susținerea „Agen
ției păoii", se va face apel la agențiile de 
pressă pentru a-se publica articull favora
bili păcii.

Decisiunea acâsta B’a luat în ședința 
de Miercurea trecută.

❖

In ședința de Joi, 2 August, Berna- 
ert a raportat despre lucrările congresului 
internațional dela Haga, esprimând dorința, 
ca proximul congres să se ooupe cu redac
tarea codicelui puterilor neutrale.

Oonferența a primit apoi proiectul de 
resoluțiune presentat de Lorand, care es- 
primă recunoscință congresului de paoe 
din Haga și dă espresiune regretului, că 
c.onfiotul dintre Anglia și Transvaal nu s’a 
putut evita prin mijlocele date puterilor 
de congres.

Representantul ceh Dr. Herold, în nu
mele națiunei cehice, salută Francia, Oa 
apărătorea micilor state și națiuni asuprite.

A vorbit apoi Albert Berzeviczy reco
mandând spre primire proiectul vioomtelui 
Le Bătut despre instituția tribunalului de 
arbitrii internațional ales.

Aceste au fost momontele mai mar
cante ale conferenței, care s’a închis Vineri.

Mai notăm, oă „amicii maghiari ai 
păcii" au adresat contelui Apponyi o te
legramă de felicitare pentru „victoria", ce 
a secerat’o în conferență prin discursul, oe 
l’a ținut. Telegrama portă data de 2 Au
gust și a fo3t iscălită de toți membrii gru
pului maghiar.

Serbările dela Abrud.
I. Moții.

5

Acum când scriu aceste șire sunt de
parte de munții, pe a căror pole și ’n a 
căror mieij trăesce un vrednic neam de 
Români: Moții. Dâr ori cât ași fi de de
parte, n’am să uit frumâsele cjile din Abrud. 
Sunt atât de rare dilele de sărbătore pen
tru neamul nostru !

Uâte-va <flile după festivitățile jubileu
lui gimnasiului româneso din Brașov, s’a 
întrunit la Abrud Societatea pentru crearea 
unui fond de teatru românesc. Și acâstă 
adunare a fost un fel de jubileu semicen
tenar. Nu cu numele, oi în inimile nostre, 
cari au fost pline de sentimente de cuce
rire față de acei Moți, oarl cu 52 de ani 
în urmă au fost eroii neamului nostru. De 
aceea adunarea din ăst an a fost mai mă- 
râță decât celelalte... cei-ce vor să creeze 
un teatru român, s’au adunat pe locurile 
unde înainte ou-o jumătate de veac s’a des
fășurat oea mai mare tragediă a poporului 
nostru.

Inalțl, svelțl și vînjoșl, deschiși la vorbă 
și la inimă, — așa sunt Moții. Intre ei nu 
găsescl așa cji80!® tipuri romane: brunii ou 
nas încovoiat, cu ochii scînteetorl și cu bucle 
lungi și negre. Acestea sunt acasă în țâra 

trebuințâză adesea greșit, e titlul baroneț i- 
lor și Rwî^Z-ilor (cavaleri), cari formeză 
mica nobilime. Aoest cuvânt, oa și „cone" 
al nostru, se pune esclusiv înaintea numelui 
de botez. (Sir John, etc.) la care se adaugă 
pe adresă numele de familiă. Prin titlul 
„sir", de regulă se răsplăteso servicii emi
nente pe tărîmul literaturei, administrației, 
etc. Ast-fel primarul Londrei, la eșire din 
slujbă, îșl atîrnă de numele său fârre bur 
ghezesc acest monosilab atât de rîvnit.

Precum vedeți firea englesâscă f^e 
oompune din o îndoită personalitate, forte 
deosebită una de alta. Pe lângă un fond 
practic, atribuit mai mult împrejurărilor și 
crescerei, care îl faoe să privâscă partea 
utilitară a lucrurilor, aoelașl popor angles 
posedă un temparament idealist și cavale- 
reso, comun rasselor de Nord. Căci Anglia, 
acâstă țară a speoulațiunilor comerciale, a 
confortului, a vorbei scurte, e în aoelașl 
timp pământul clasic al ourajului estraor- 
dinar, al virtuților civice, al onorei. Apoi, 
sentimentele cele mai ideale, cea mai gin
gașă dragoste nu s’au cântat în graiul aces
tui popor, de un poet eșit din sînul aces
tui popor, divinul, în veci neîntrecutul Sha
kespeare ?

A. Șuluț-Carpenișanu.

Hațegului și a... sărăoiei. Cine a călătorit 
prin țările ou o aristocrație veche, a întâl
nit pe aceste tipuri efemeiate, cari se nu- 
meso ultimii descendențl ai unor vechi fa
milii. Ei îți bat la ochi prin frumsețea lor, 
prin mișcările lor fine, prin privirea lor 
melancolică și prin sufletul lor de femeiă. 
E ca și când totă frumusețea esteridră a 
lungului șir de generații s’ar fi întrunit 
încă odată într’un individ, după-ce puterea 
neamului s’a stins deja demult. Cam aoeeașl 
impresie mi-au făcut’o Hațeganii. Moții din 
potrivă sunt tipul rassei amestecate, rassei 
împrospătate. Ei sunt în majoritate bălani 
seu castanii, au oohil vineți și gât lung, 
frumsețea lor și a femeilor nu e bătătore 
la ochi, dâr ceea-ce te surprinde, e agili
tatea, vînjoșia și puterea de viață, pe care 
o gîcescl din fie-care mișoare a lor.

Că nu au „tipuri romane" o sciu ei 
înșiși, dâr fiind-că Românul e deprins să 
se laude cu (jiua de erl, Moții se mângăe, 
că ei au „tip dacic". Asta îmi aduce aminte 
de o anecdotă. Sergentul Lefevre distin- 
gându-se în răsboie, Napoleon l’a înaintat 
pănă la rangul de mareșal. Un aristocrat 
vechili l’a batjocurit odată, numindu-1 par
venit, „îmi spui, că n’am avut strămoși oa 
dumnâta", îi răspunse Lefâvre, „e drept, 
dâr în schimb eu însumi sunt un strămoș, 
cu care s’or făli nepoții mei 1“ — Nu soiu 
oum au fost Dacii, dâcă însă într’adevăr 
au sămănat cu Moții... onore lor! Va veni 
o vreme, când tot cu aceeași mândriă, ou 
care spunem, că suntem Romani, vor spune 
urmașii că suntem neam de Moți! Căci nu 
aleși prin conferențe naționale și meetin- 
gurl poporale, ci prin înse-șl faptele lor ei 
s’au dovedit chemați de a fi conducătorii 
neamului nostru.

Aurul, pe care-1 caută dilnio, i-a făcut 
âmenii de aur, cari sunt. Ei sunt cutezători, 
oăol de câte-orl se cobiră în bae nu sciu, 
dâcă se vor întorce; ei sunt munoitorl, căci 
nădejdea aurului le dă putere să munoâscă 
și tot ea îi face răbdurii ; ei sunt deschiși 
la suflet, oăcl după un șir de cjil0 de muncă 
în întunerec, urmeză un șir de <jd0 petre
cute la lumină; ei sunt Români buni, căci 
pământul pe oare-1 apără ei cuprinde co
mori neprețuite. Ei mor totdâuna fericiți, 
căci fie-care are nădejdea, că „mâne va 
găsi comora".... dâr mai ferioițl sunt când 
pot muri pentru comora, oe vor să ll-o lase 
copiilor lor.

Acești Români a<jl bogațî, mâne să
raci, a<jl cu aur, mâne fără aur, însă în veci 
cu vitejiă și eroism în pept, acești Moți 
sunt fala neamului nostru.

Ii cunosceam numai după faimă, acum 
îi cunosc aievea, și o mărturisesc, că sunt 
fericit.

Când trăescl cinci ani în străinătate 
și tjilnio ești martorul evenimentelor mari 
ale politicei europene, âr politica Românilor 
din Ungaria o urmăresel numai din jur
nale, trebue să spun sinoer, că adeseori ai 
ocasiă să te convingi, câte forțe se risi
pesc înzadar la noi pentru lucruri de ni
mica, cât de adeseori e neseriosă politica 
care se face la noi. Când citeam gazetele 
nostre și vedeam, că în loc să fiă conside
rată politica ca o sciință, ea e tăvălită prin 
noroiul atacurilor personale; oând vedeam, 
că însuflețirea națională a tineretului nos
tru se izidesce în însuflețire pentru clici, 
mă apuca o tristețe pănă în adâncul su
fletului.

Am fost acum la Abrud și m’am con
vins, că de departe privind lucrurile, devii 
mai iute pesimist. Armonia, ce a esistat la 
Abrud, armoniă deplină, însuflețirea, care 
a făcut ca tote inimile să bată în același 
sens, m’a făout să cred eră în apropiata 
nâstră isbândă. Ar trebui să ne întâlnim 
cât mai des Români din patru unghiuri, 
precum ne-am întâlnit la Detunata, la Câm
peni și la Roșia, să fim cât mai des îm
preună cu toții, ca să nu ne despărțim în 
partide, să avem înaintea ochilor noștri 
âmenl bravi, precum am avut în țâra Mo
ților, ca să învățăm dela ei să ne iubim.

Laudă Moților, de trei-orl laudă!
Depestraje.

Asasinatul din Bticuresci.
Dăm acjl amănunte asupra oribilei ori- 

me săvîrșite de miserabilul bulgar Stoian 
Dimitroff contra profesorului Stefan Mihăi- 
leanu, directorul diarului săptămânal „Pe- 
ninsula Balcanică'1. Stefan Mihăileanu era 
Român macedonean, un patriot entusiast, 
oare ca director al „Peninsulei Balcanioe" 
n’a înoetat de-a lupta pentru causa română 
din Macedonia. Dâr tocmai lupta acâsta a 
fost motivul oomiterei crimei Bulgarului 
Dimitroff, care a oredut, oă prin uciderea 
lui Mihăileanu va aduce un servicii! însem
nat oomitetului macedonean revoluționar 
din Sofia. Mihăileanu s’a stabilit în Româ
nia de mai bine de 30 ani.

Etă, după „Timpul", circumstanțele în 
oarl s’a comis crima :

Mihăileanu se întorcea Duminecă sera 
pe la 6ra 11 acasă împreună cu d-na Mi
hăileanu și ou fetița sa, dela d-1 Dimitriu, 
din strada Țepeș-Vodă. Pe când trecea 
prin strada Liniștei, colț cu strada Iancu- 
lui, se audi de-odată o detunătură de re
volver. Mihăileanu șovăi puțin, simțindu-se 
rănit, puse mâna la piept și strigând „m’au 
omorît!" putu să alerge pănă în porta ca
sei sale din strada Iancului, unde căiju jos. 
Soția și fiica rănitului s’au spăriat și au 
început să țipe, dând alarma.

Aucjându-se țipete, lumea alârgă să 
vadă, ce este, și câțl-va sergenți anunțară 
imediat pe inspectorul de servicii! Sava 
Grigoresou despre oele întâmplate, și poli
ția. Sosiră peste câte-va minute la fața lo
cului inspeotorul de servicii!, șeful siguran
ței și comandantul sergenților. Constatân- 
du-se orima, Mihăileanu fu trimis la spita
lul Oolțea, dâr pănă acolo încetă din viață. 
Ultimele lui cuvinte au fost: „m’au omorît 
Bulgarii!" Se începură imediat oercetările 
pentru prinderea asasinului și stradele de 
prin apropiere fură pădite de-o companiă 
de sergenți, pentru-ca asasinul să nu potă 
scăpa.

La oâțl-va pași de locul, unde Wjfaăi- 
leanu a fost împușoat, se găsi o păfariă, 
care nu mai înoăpea nici o îndoială, era a 
asasinului. Se ordona imediat, ca orl-cine 
va fi găsit fără pălăriă, să fiă arestat. D-1 
D. Dobrescu, prefectul poliției, însciințat 
de fiorosul asasinat, sosi și d-sa la locul 
crimei și conduse în personă oercetările 
pentru prinderea omorîtorului.

Asasinul fii descoperit ascuns între 
nisce scânduri la o bină în construoțiune 
în strada Ianoului. El era fără pălăriă și 
se prefăcea, oă dârme. I se luă imediat un 
scurt interogatoriu și declară cu sânge rece, 
că el este asasinul și nu-șl ascundea păre
rea de bine, când a aucjit, că Mihăileanu a 
încetat din viață și că glonțul revolverului 
a nimerit bine. A deolarat apoi, că se nu- 
mesoe Stoian Dimitroff și că este de fel 
din Uskiib (Maoedonia). Neîntrebat, a de
clarat, că n’are complici și oă a omorît pe 
Mihăileanu numai pentru faptul, că ducea 
o campania înverșunată în contra Bulgarilor 
prin gazeta lui „Peninsula Balcanică".

Stoian Dimitroff are o figură obici
nuită de criminal. Scund, urît și provooă- 
tor, cu oohii mici și vii, cu maxilarele pro
nunțate, eu forma capului unui criminal 
înăscut, asasinul n’are decât vre-o 18 ani. 
Mustață aprâpe n’are. El a mai spus apoi, 
oă este de vre o doi ani în România și că 
în timpul din urmă lucră la un croitor 
Duroăr din strada Poetului. A mai răspuns 
apoi, că loouesoe în Splaiul Bolintineanu, 
împreună ou doi chelneri bulgari.

Asasinul a fost dus apoi la polițiă, 
în care timp s’a făout o descindere la lo
cuința lui din Splaiul Bolintineanu, unde 
nu s’a putut găsi nimio alt-ceva, decât nisce 
fotografii ale unora din membrii oomitetu- 
Jui revoluționar bulgar din Sofia și Rus- 
cluo.

Luat de scurt la polițiă, Dimitroff a 
deolarat ârășl, că n’are niol un complice și 
că a omorît pe Mihăileanu numai pentru- 
oă ducea o așa de vie campaniă contra 
Bulgarilor. Un amic al său, anume Bozna- 
coff, i-a arătat într’o (ji P0 directorul „Pe
ninsulei Baloanice" și el de atunci nu-1 
pierdea din vedere și voia să se răsbune, 
pentru-că el îșl iubea țâra și ca atare voia 
să se răsbune contra dușmanilor. Pentru-oă 
nu putea să omore pe Mihăileanu fără au- 
torisarea comitetului central revoluționar 
din Sofia, a mers la Sofia și s’a pus direct 
în legătură ou Saratoff, președintele comi
tetului revoluționar bulgar, autorul moral 
al atâtor crime. Saratoff i-a ordonat să asa
sineze pe Mihăileanu, dușmanul Bulgarilor, 
după-ce el a jurat, că va eseouta orl-ce 
ordin i-se va da.

Asasinul a spus acestea d-lui jude in
structor Florescu cam în terminii urmă
tori :

— „D-le Saratoff, am ceva de făout 
în România; dâr să nu mă refusațl și să-mi 
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spuneți drept. Acolo este un Român ma- 
oedenean. care sorie contra nostră. Vrâu 
să-l omor. Mă lăsațl?

„Nu am căpătat în acea cji n’°*  uu 
răspuns și am fost amânat pe a doua 4b 
când de-asemenea nu mi-s’a spus nimic. A 
treia (fi, înse, am căpătat aprobarea d-lui 
Saratoff, după oe ml spuse : „Băiete, dâcă 
ești hotărît, fă-o; jură!**  Am jurat, spuind 
ouvintele următor®: „In numele lui Dum
nezeu, jur, oă voifi lupta pentru Bulgarii 
din Macedonia și voiH apăra interesele lor**  
și am sărutat revolverul de 6 ori.

„La plecare, Sarafoff a voit să-mi 
dea 50 lei, der eu am refusat, dicend, oă 
nu omor pentru bani1*.

Se vede însă cât de colo, oă Dimi- 
troff declarând acestea n’a spus în tocmai 
adevărul, căci este constatat acum, că el 
făcea parte din sub-comitetul bulgar-mace- 
donean din Bucurescî și că, probabil,a fost 
desemnat de Saratoff să ombre pe Mihăi- 
leanu, âr nu că el ar fi voit acbsta înainte 
oa comitetul din Sofia să îi ordone.

Astfel s’a petrecut grbznica crimă, 
care a răpit Românilor Macedoneni un lup
tător de inimă, dușman neîmpăcat al vrăj
mașilor românismului. Cercetările instruc- 
țiunei însă nu duc la un resultat despre 
plănuirea asasinatului, cum a espus-o Di- 
mitroff. Aid este o răsbunare, lucrul este 
incontestabil și unul, care a avut să se răs- 
bune personal pe Mihăileanu este Bulgarul 
fotograf Fakiroff, care a fost espulsat acum 
câte-va luni, în urma campaniei „Peninsu
lei Balcanice1*.  Fakiroff și cu Saratoff au 
pus, probabil, la oale și asasinarea lui Mi
hăileanu, și Dimitroff n’a fost decât un in
strument orb în mânile lor.

RSsboiti în China.
Ambasadorii.

„Tewips**  din Paris primesoe din Shan
ghai'1 soirea, că la 2 August s’a publicat 
un decret împărăteso, oare dă voia ambasa
dorilor de-a comunica cu guvernele lor, însă 
numai prin telegrame deschise. Deoretul 
ordonă mai departe, ca ambasadorii să că- 
lătorâsoă la Tien-Cin sub scut sigur.

Situația Sa Tien-Cin

Biroul „Reuter**  este informat, că 
Chinesii au rupt digul marelui canal și au 
inundat întreg ținutul între lien-Cin și Pe
king. Spre nord dela Tien-Cin stau 30,000 
Boxeri. 0 luptă e în ajun.

Ministrul Chinei la Bruxella a remis 
ministrului afacerilor străine o depeșă a 
prințului Ceng, cj* c®n^> c& este inutil să 
mai trimâtă depeșl cifrate, cari nu vor fi 
transmise, debre ce lupta a și început la 
Tien-Cin.

Li-Hung-Cîang sinucis ?

0 soire sensațională întrerupe acum 
-monotonia evenimentelor. Din Shanghai se 
vestesce, că Li-Hung-Clany, fostul guvernor 
în Canton și acum de curând numit vice
regele provinciei Peoili, s’a sinucis.

Li-Hung-Clang a părăsit luna trecută 
provinoia Canton, oa să mârgă la Peking, 
numit fiind vice-rege în Peoili. Puterile au 
primit cu satisfacția acestă numire, fiind-că 
Li-Hnng-Clang era considerat oa unicul 
•Chines oapabil de-a face ordine. El ajunse 
în Shanghai, unde s’a oprit și n’a putut 
merge mai departe, oăcî primi dela guver
nul din Peking ordin să între în tratări ou 
consulii și să împiedece astfel marșul tru
pelor aliate spre Peking. Consulii însă n’au 
vrut să stea de vorbă ou el; sa purtară cu 
■neîncredere nu uumai fiind-oă Li-Hung- 
■Ulang tăinuia întâmplările din Peking, ci 
fiind-că un edict împărătesc îl provooase 
să mârgă imediat în capitală, să ia co
manda peste trupele Chinese și prin ounos- 
cințele sale belice să ducă la victoriă oausa 
chinesă c'mira str&inilor.

Edictul aoesta scotea la ivblă nu nu
mai nesinoeritatea guvernului, ci și politioa 
de duplicitate a vioe-regelui.

Masacrarea creștinilor.

Ministru fr&noes de esterne Delcassd 
a primit dela consulul francos din Cifu, 
cu data de 2 August, o telegramă <ji°end, 
că o proclamațiă a guvernatorului din Muk- 

■den îndemnă populațiunea din Mandsuria si 
masacreze pe creștini. Tote stabilimentele reli
giose sunt distruse. Misionarii au organisat 
apărarea cu prozeliții indigeni.

Mare luptă între Ruși și Chinesî.

General Masziewski a telegrafat, la 1 
August, comandantului din Cita, că gene
ralul Orloff anunță, oă o parte a detașa
mentului său a atacat la 3 Iulie trupele 
regulate chinesescl și le-a respins, luându-le 
un tun, 8 stâgurl și un mare număr de 
pusei și de munițiunl. Comandantul ohines 
și 200 de bmenl au fost uciși. Pierderile 
Rușilor sunt de 7 omeni uciși și 20 răniți.

Rușii au luat Aigoun, la 4 August, 
după o luptă crâncenă. Generalul Grode- 
koff confirmă, din Chsbarowsk, luarea Ai- 
gounului; Chinesii au fost urmăriți în di
recția orașului Toiiși-kar. Populația din 
Kashgar, din Gendun și diu Kuloska este 
neliniștită din oausa sgometelor alarmante, 
dâr tote măsurile au fost luate pentru a-o 
liniști. Calmucii și Nomagii sunt favorabili 
Rușilor; 15,000 de Calmuci au fost concen
trați.

Generalul LunevicI a plecat din Port- 
Arthur la Tien-Cin, pentru a lua comanda 
detașamentului din Peoili.

SUIRILE DILEL
— 25 Iulie v.

Curtea din Viena, din incidentul 
morții Regelui Umberto al Italiei, a luat do
liu pe timp de 4 săptămâni, er din inoidentul 
morții ducelui Alfred de Saxen-Coburg- 
Gotha pe timp de 6 cjile.

înmormântarea A. S. Regale Du
celui de Coburg, s’a făout Sâmbătă săra 
la Coburg. AA. LL. RR. Prinoipele Fer
dinand și Principesa Maria de România au 
sosit Vineri după amâcjl la Coburg. A fost 
o scenă înduioșătore momentul când A. S, 
R. Prinoipesa Maria a revăzut corpul ne
însuflețit al părintelui său. Prințul de Gal- 
les, fratele mai mare al defunctului, a sosit 
tot Vineri la Coburg. Au fost representate 
la înmormântare tote oasele domnitore din 
Europa. Guvernul român fu representat 
prin d-1 Al. Beldiman, ministrul țărei la 
Berlin.

In loc de cununi peritore pe mor
mântul regretatului tînăr loan Moga, au 
incurs pentru masa studenților români din 
Brașov următbrele contribuiri: V. Onițiu 
2 cor., G. Dima 2 cor., Dr. I. Bunea 2 oor. 
Dr. S. Pușoariu 2 cor., Dr. A. Borza 1 cor., 
Surorile Z. J. R. Moga 2 cor. — Direc
țiunea gimnasiului din Brașov le esprimă 
cele mai calde mulțumite.

Căsetoria Regelui Serbiei. Căsătoria 
Regelui Alexandru al Serbiei s’a făcut Du
minecă la amiacjl, cu mare solemnitate. Au 
asistat ca martori Mansuroff, ministru Ru
siei, Marchand, trimis special al guvernului 
francos, și Nestorovicl, președintele Soup- 
cinei. O mulțime imensă a aclamat viu pe 
Rege și pe logodnica sa. Au asitat la ce
remonia religiosă: membrii oorpului diplo
matic, miniștrii, majoritatea ofițerilor su
periori și înalții demnitari ai Statului. 
„Jurnalul Oficial1* publică un deoret amnes- 
tiind număroșl condamnați pentru crime 
politioe, între alții pe Taușanovicl, fost mi
nistru radioal, și pe Protiel, cliarist, cari au 
fost puși în libertate.

Manevrele flotei române. Contra
amiralul Murgescu, inspeotorol general al 
mariuei militare, s’a îmbarcat alaltăerl pe 
încruoișătorul „Elisabeta**,  ca să presideze 
la o seriă de instrucțiuni și manevre pe 
mare. D. locot.-comandor Gratzoski, adju
tantul M. S. Regelui, se va imbaroa ase
menea pe încrucișătorul „Elisabeta**  spre 
a faoe un stagiu de 4 luni. Bricul „Mir- 
oea“, canoniera „Grivița**  și torpilorele 
„Sborul**  și „Năluca**,  vor constitui îm
preună cu încruoișătorul „Elisabeta**  es
cadra de manevră. Aceste manevre vor 
dura pănă la 15 Septemvrie.

Coinisiunea româno ungară de re
vizuire, pentru delimitarea frontierei și în- 
loouirea aotualilor stâlpi de lemn prin alții 
de fer, așejațl pe socluri de zidărie, se va 
întruni în curând la Rîul Vadului, spre a-șl 
începe lucrările prin muuții județului Argeș 
pănă la Vama Giuvala, din Muscel.

Reîntorcerea Evreilor emigranți. 
Șlepurile Regiei monopolurilor au dus acjl 
la Brăila și la Galați aprbpe 600 emigranți 
înapoiațl din Viena și Budapesta. — D-1 
C. Ollănescu, ministru de interne, a invitat 
autoritățile din Brăila și Galați, să con
troleze hârtiile tuturor emigranților și să 
trimită imediat pe cei născuțl în țâră la 
vetrele lor, âr pe cei din Galiția, Rusia și 
Ungaria să-i oprâscă ’pănă se vor lua mă
suri pentru reespedarea lor în țările res
pective.

Restaurarea mănnstirei Sinaia. 
Pentru lucrările de restaurare a mănăstire! 
Sinaia, Eforia spitalelor civile a prevăflut 
pentru campania curentă suma de 140 de 
mii de lei. Aceste lucrări vor fi terminate 
pănă în 2 ani.

Arestarea unui anarchist în Bu- 
curesci. In gropile Aristide din Bucuresol 
a fost arestat un Italian anume Boși Ame- 
deu, asupra căruia erau bănuell, oă e anar
hist. Făcându-se cercetări minuțiose la el 
acasă, s’au găsit mai multe broșuri și fliare 
anarohiste. De asemenea s’a mai găsit o 
broșură în care se esplioă modul de pre- 
parațiune a unei bombe, precum și care 
sunt mijlbcele oele mai eficace pentru oo- 
miterea atentatului. Intr’o cutie de carton 
s’a găsit un maldăr de corespondențe, în 
care se vorbea fbrte mult despre atentatul 
asupra regelui Umberto. Corespondența 
este scrisă pe hârtiă albastră de format 
dreptunghiular. Imediat oe s’a aucjit despre 
arestarea lui Roși, o sumă de Italieni au 
mere la polițiă, ca să câră liberarea lui. 
Toți aceștia sunt amicii lui Roși. Ei spun, 
că prietinul lor nu e de fel anarchist și 
n’are nici o legătură cu anarohiștii. Fără 
îndoială, glasul lor nu a fost ascultat. Prin
tre Italienii, cari au mers să oeră liberarea 
lui Roși, era și unul asupra căruia esistau 
mari bănuell. Individul nu scie aprdpe de 
loo românesce. El e în verstă de 42 ani 
și are fisionomia unui om fricos. La între
barea, ce i-s’a făout, dâcă e anarchist, in
dividul n’a răspuns nimic, ci s’a mulțumit 
să dea din umeri și să surîdă. O minuțiosa 
perchisițiune se va face și la domiciliul 
acestuia.

Emanciparea femeilor mohamedane. 
Mișoarea pentru drepturile femeilor s’a por
nit mai de muit și în lumea mohamedană. 
Acum s’a alăturat la acâstă mișcare și 
beiul Kassem Amin, consilier al tribuna
lului diu Cairo, care a publicat în inte
resul femeilor și o carte, ce formulâză do
rințele Mohamedanelor în următbrele oincî | 
puncte: 1) Instruoțiă și educațiune; 2) Va- 
liditarea liberei voințe ; 3) Libera alegere 
a bărbatului; 4) Restrîngerea dreptului băr
batului de a-șl înapoia nevasta părinților 
aoesteia și proces de divorț formal; 5) 
Oprirea prin lege a poligamiei (a obiceiului 
de-a ține mai multe femei.) — In moti
varea acestor dorințe, punotul cel mai in
teresant este acela, după care asuprirea 
femeilor mohamedane nu este pretinsă de 
Coran și de profeți, ci îșl are originea în 
obioeiurile acelor popore, cari au primit 
mai întâia religia mohamedană. Coranul 
enunță hotărît: „Femeia are tot atatea 
drepturi, câte datorințe**.  „Una dintre 
binefacerile, cu oarl Dumnezeu a împăr
tășit pe bărbat este aceea, oă a creat pe 
femeiă și femeia a împreunat’o ou bărbatul, 
ca împreună să se iubâsoă și sprijinâsoă**...  
Despotismul mohamedan și obiceiurile de 
deci de secuii, au ținut femeia cu totul în 
robiă. E posibil însă, că noul seoul le va 
aduce și lor o ușurare a sorții.

Din milionar — colportor. Cu 10 
ani înainte, cel mai bogat om în orașul 
Somerville din statul M&ssaehussetts era 
Charles H. North. Averea lui se apropria 
atunol de 20 milione corone. Astădl pe '’ne
norocitul North în același oraș, unde înainte 
tbtă lumea umbla să-i facă plăcerea și să-i 
caute buuăvoința,—aoum tocmai din oontră, 
— tbtă§] lumea l’a părăsit. Din marea lui 
avere, i-a mai rămas numai vechia casă 
de locuit, din oare el folosesc® pentru sine 
două odăi, âr celelalte le-a înohiriat unei 
femei. Față’n față ou ferâstra uneia dintre 
odăi se află abatoriul, pe care el îl clădise 

și pe al oăruia frontispiciu strălucesce nu
mele său cu litere de aur. Milionarul bau- 
orut iârna-vara se ocupă cu colportagiul 
de oarne și alțl artioull de mâncare. De 
multe-orl stă noptea pănă târejiu adâmit 
în controlarea vechilor sale registre de 
afaceri, căutând, scrutând și gândindu-se, 
oum a fost ou putință, ca starea lui să se 
schimbe în așa mare măsură.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentrn salon și voiaj forte renumite ; 
aparate pentru fotografii la moment,. precum șț 
tbte articolele necesare, se pot procura dela A. 
MOLL liferantul curții c. și r. din Viena, Tucli- 
auben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
prețurile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teuts'’h 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Necrolog;.
Subscrișii cu inima adânc întristată 

aduoom la cunoscința tuturor rudeniilor, 
amioilor și ounoscuților, oumcă mult iubita 
și neuitata soțiă, soră și mătușă

Elena Barbu n. Grecu,
proprietară, membră pe viață a „Asociațiunei**  

și a mai multor reuniuni,

în al 51-lea an al etății și al 29-lea an al 
fericitei oăsătorii, după un morb îndelun
gat și greu de inimă, provăcjută cu sfin
tele saoramente, șl-a dat nobilul său suflet 
în mânile Creatorului, Sâmbătă în 4 August 
st. n. la 6 âre d. a.

Rămășițele pământescl ale scumpei și 
neuitatei nâstre defunctele vor aședa spre 
odihnă eternă Marți în 7 August n. la 10 
ore a. m. în oimiterul gr. cat. din loc.

Societatea română a perdut în dânsa 
o matronă, âr săracii o binefăcătore.

Fiă-i somnul lin și memoria eternă!
Beghin, la 5 August n. 1900.
Patriciu Barbu, advocat, ca soț. Sofia 

Neagoș, Maria Muntean, Dr. Iuliu Grecu, 
medic, ca surori și frate. Sever Barbu 
și soția, Eugenia n. Moldovan, Dr. Parte- 
niu Barbu, ca nepoți. Petru Neagoș, me
dic, loan Muntean, farmaoist, ca oumnațl.

’V i S_

La alumneul gr. or. rom dinTimișora, 
devenind unul eventual trei locuri vacante, 
tinerii gr. or. rom., cari reflectâză.la acest 
beneficiu, au să-și înainteze petițiunile ad- 
justate cu testimoniul șoolar de pe a. tr. 
și cu atestat de paupertate, vidimat și de 
ooncernintele oficiu parochial, cel mai târejiu 
pănă în 9 (22) August a. c. la subsemnatul.

Timișdra, 2 August 1900.

Dr. Tr. Putici,
ppresbiter-președinte.

ULTIME SC1RL
Milano, 6 August. A produs mare 

sensațiă o scrisore anarchistă, ce au 
primit’o bărbați cu posițiunl înalte, 
în care se dice : „Ori ce ați vorbi 
și scrie, viitorul este al anarchiști- 
lor. Incurend veți vede, ce se va în
tâmpla. Căpeteniile statelor vor dispare, 
ca și puternicii și bogății.... Breșei are 
patru camerali... Pe viitor vom alege 
tot câte 10 bmeni și nu este putere 
în lume, care ne-ar pută reține* 4. 
Scrisbrea e iscălită „99“.

Paris, 6 August. Eri a fost des
chis congresul internațional studen
țesc.

Agrain, 6 August. Poliția de aici 
a arestat erî pe un anumit Vittorio 
Cividini, originar din Italia, fiind-că 
a preamărit asasinarea lui Umberto 
și a strigat: „Morte regilor1'. Dus în 
arestul polițienesc, Cividini s’a sinu
cis peste nopte.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Csirstil Sa baiB’sa dânVaena.

Din. 6 August 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.50
Renta de corone ung. 4%. • • • 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 19.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2% 99.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 9105
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii..................... 168.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr..............................97.80
Renta de Hârtie austr.............................. 97.40

I conține 2 odăi cătră uliță, 1 cuhnă 
j cu tbte părțile trebuinciose, se va 
iține in 13 August a. C. o pertracta
re de ofert în biroul da economie
Ia Orele 10 a. m.

Ofertele cât și condițiunile de 
contract se pot vede până la termi
nal pertractărei în biroul orășenesc 
de economie.

Brașov, 1 August 1900.

1037.2—2. Oficiul orășenesc economic.
Renta de aur austr................................. 115.95
Dosuri din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.12
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.50
NapoleondorI.......................................... 19.33
Mărci imperiale..................................... 118.50
London vista........................................ 242.90
Paris vista................................................96.60
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.65
Note italiene........................................... 90.60

Cursul piețe Brașov.
Din 5 August 1900.

Bancnota rom. Oump. 19.08 Vend. 19.12 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.30 Vend. 19.33 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Dire turcescl Cump. 10.75 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5®/0 100.— Vend. 101.—

Escriere de oferi
Pentru predarea în arendă pe 

timpul din 29 Sept. 1900. până în 29 
Sept. 1903, a localităților casei oră
șenesc! din Strada Castelului Nr. 47, 
conținând. 2 odăi cătră uliță, 2 că- 
tră curte, una laterală, o cuhnă, o 
cămară, loc pentru lemne, o pivniță, 
pod și un grajd ; mai departe și lo
cuința superibră; în fine locuința din 
catul prim a casei orașului Strada 
Măcelarilor (Fleischergasse) Nr. 7,

Escriere de concurs.
Pentru ocuparea postului 

de a 2-a învețătors la școla 
„Reuniunei femeilor române“ din 
Abrud, prin acbsta se e scrie con
curs cu terminul de 20 August a. c. 
at. n., pe lângă salariul anual de 
600 corone solvite în rate lunare 
anticipative, cvartir liber în edificiul, 
școlastic, și lemne pentru încăldjt.

Cererile provecjute cu estras de 
botez, document de cvalificațiune 
eventual și cu atestat despre purta
rea oficiului de până acum, sunt de 
a se înainta subscrisei presidente.

Dela Reuniunea femeilor româ
ne din Abrud, Abrudsat și jur.

Abrud, la 5 August 1900. 
Alesandru Ciura, Anna Filip,

secretariu. presidents.

ITocTuiT 

(mserțîwi și reclame) 

sunt a se adresa subscrise» 
ffidministraitunfi. In casiâ! pu- 
blicârEi unui an«ncii! mai snuSft 
rfe odată se face academes, 
ca!»© ci*esce  cm ©rât publicar»®® 
se face mai de

Administr. „Gazetei Trans."
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A. Mureșianu
Brașov, Tergul Inului Nr. 30.

Acest stabiliment este provâ^ut 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 ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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♦ 
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE. 
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJLEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

.mirini.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

□BIT >

Compturî, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/ve/C:^ in tola, măzi/mea-

prețurI-curente și diverse
BILETE DE INMORMENTARI. 

se primesc în biuroul

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

î
♦
!■

î
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▼

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspectiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe- 

riore, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntar! pa un an.
.O Septemvre se începe al S8-Bea an șeoBastic.

Vor fi primiți absolvenți ai școlei medie inferiâre și oivile, cari se 
înscriu în anul 1900 pa cursul prim, vor absolvă academia în 3 ani. Cei cu ca- 
lificație mai inferiors. vor ave se frecquenteze o clasă pregătitore.

De-drece la tote academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întoooiită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acâstă clasă pregătitore pote trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abituriențil școlelor medie sup., cari voesc sS se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, sâu pentru academii (jurâ'. Se țin 
și cursuri de un jumetate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea Ia academie, se pot cap&ta dela
,,©ireiitionskanze3ei44 in GRAZ. Kaiserfcldgasse Nr. 25.

1023.3-8. J. BERGER, director.
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Praiuriie-Seidlitz *ie  im loll
'Veritabile nuinai, «leeă. fiiieare cutiă este provetțută eu marca «Se 

aperare a lui A., Moli șl eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiiinei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemoi-hoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încbce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corăne 2.— 

Ftilsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sas*®  a lui ifcO 
« Veritabilă numai

s

£

53

8
X

decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
j plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale piumbate, Oorbne 1.80.

I
AM

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prove^lută cu marca 
de aperare A. Moli. 

Trimiterea prinelpală prin 
Farmacistul A. StOLL,

c. și r. furnlsor al curții imperiale Viena, Tuclilauben 9
Comande din provinciă se efectueză jțilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se cără anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. ALOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
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Plecarea si sosirea imurilor le slal reg. he. îa Eraser.
Valabil din i Vlahi st. n. 1900.

A

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov Ia 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 6ra 7'48 min. sâra.
IV. Tr. aoc. la dra 10’26 min. s4ra. (Arad)

Dela Brașov Ia BuciirescI:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul accel. la 6ra 249 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tr. acc. la ora 544 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 

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

IL Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m.

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

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la 6ra 9'2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la 6ra 9-30 min. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la 6ra 549 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 345 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la 6ru 5-7 m. dim. 
II. Trenul de persdne la 6ra 8 dim.

III. Tr. aocel. peste Clușiă la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10’25 min. săra.

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la 6ra 248 min. p. m.

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

IV. Trenul aoelerat, la 6ra 1044 m. s6ra.
V. Tren de pers, la 6ra 2.10 min. p. m.. 

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

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

II. Trenul de pers, la 6ra 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, Ia ora 6 48 m. sâra

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la 6ra 10-4 m. s6ra

(pi. deia St.-Georgiu, în Iu). 1 — 15 Sept. în. 
tdte sărbătorile).

Dela Zărnesci la Brașov (gar. Bartolomeiu)..
I. Trenul mixt la ora 7’2 min, dim.

II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m. 
III. Tr. mixt la 6ra 848 min. sâra.

Dela Cinc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la 6ra 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’48 min. sera
V. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. sâra.

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

„Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ălO fii. se vinde

la librăria Nic. I. Cmrcu și la Eremias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


