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Doi se certă și țera plătesce.
Un articul fbrte pișcător pentru 

fostul ministru-președinte Banffy a 
publicat unul din organele lui Szell, 
„Budapesti Hirlap", din incidentul 
visitei lui Koerber la Ratot. Din 
acest articul vedem, că frecările 
între acești doi rivali au ajuns la 
un punct culminant.

Este puțin delicat, decă șeful 
de acjî al guvernului face imputări 
așa de grave antecesorului său, cum 
este că acesta (Banffy) a lucrat ală
turi cu Thun s6 introducă nu nu
mai în Austria absolutismul, der și 
în Ungaria, și că nu mult a lipsit 
ea Banffy sS introducă în Budapeșta 
și starea de asediu.

Articulul, despre care recunosce 
acum și fdia lui Banffy, că a fost 
inspirat direct de Coloman Szell, 
mai amenință și cu ore-carî destăi
nuiri, firesce forte neplăcute lui 
Banffy, pentru viitor, și tdte acestea 
numai pentru a ajunge la conclu- 
siunea, că Banffy de dragul pac
tului economic cu Austria era gata 
a-se învoi se se distrugă și in Aus
tria și aici constituțiunea, ca să vină 
absolutismul austriac și maghiar; 
pre când Szell ar fi salvat nu numai 
constituționalismul în Ungaria, ci și 
pe cel din Austria, întrucât acolo 
n’ar mai fi vorba de absolutism, ci 
numai de aceea, cum să se potă 
pună brășl în piciore parlamenta
rismul.

Nimeni nu se va îndoi de în
clinările reacțiunare ale iui Banffy. 
Der cine va crede cele-ce le istori
sesc foile guvernamentale despre ma
rile succese ale lui Szell față cu 
Austria și despre aceea, câ n’ar mai 
avă temă de nimic ce s’ar pute pe
trece dincolo de Laita? Nu seim de 
unde acesta și-ar pută lua atâta în
credere și siguranță în mersul lucru
rilor.

Pe când scriem rândurile de 
față Szell va sosi deja la Ischl,unde 
se va ține sfatul decisiv cu privire 
la atitudinea guvernelor în tomna 
acâsta. P6te că se va mai afla și 
de astă-dată vre-o formulă de mul- 
comire, dâr acâsta nu va fi decât o 
amânare a ori-cărei soluțiuni a cri- 
sei și, după cum spun foile guver
nului, seu mai bine eps după cum 
li-s’a dat cuvântul de ordine, Colo
man Szell nici că doresce alt-ceva, 
decât se se amâne crisa din Aus
tria cât se va pută mai mult. Căci 
așa e credința lui Szell, că tote câte 
s’au petrecut pănă acuma — chiar 
și punerea în lucrare a paragrafului 
14 în Austria — corespund cerințe
lor constituționalismului, și că pe 
câtă vreme va esista reciprocitatea 
intre ambele țerl, fiă și cu ajutorul 
ordonanțelor împărătesei, Ungaria 
n’are a-se teme de nimic.

Ba foia, de care am amintit, 
merge un pas și mai departe și fice, 
că nici n’ar fi de-ocamdată în inte
resul Ungariei ca „Reichsrath“-ul să 
funcționeze âră-și regulat, deore-ce 
în cașul acesta el ar respinge pac 
tul cu Ungaria...

Așa der Cehii și Nemții să se 
certe mai departe între ei, ca Un
garia se câștige timp.

Lucrurile însă de sigur nu se 
vor desfășura așa cum îșî propune 
Szell. Pentru acâsta vor îngriji nu 
numai Cehii și Germanii, dâr va în
griji și prietinul seu cel mai scump, 
Banffy. Organul partidei poporale 
cel puțin constată c’un fel de satis- 
facțiă, că Szell nu mai este afî de
cât locțiitorul lui Banffy și că s’a 
dovedit, că devisa „drept lege, și 
dreptate" e totuși mai slabă decât 
devisa de „factor prin fapte" (a lui 
Banffy.)

„Acești doi politician! faimoși 
se cârtă și se hărțuesc", dice amin
tita fâiă, „âr socotâla o plătesce 
țâra întrâgă. Bacșișul l’au și dus 
deja cu ei emigranții evrei din Ro
mânia, fîind-că șovinistul Schlesinger 
Sandor Pal li l’a dat lor cu genero- 
sitate veritabil maghiară" („echt-ma- 
gyar").

Congresul internațional studențesc 
la Paris.
Paris, 5 August 1900.

^Dela corespondentul nostru special.)

La 3 și 4 August a. o., Vineri și Sâm
bătă, au sosit numărose delegațiunl de stu
dențl universitari primite la gară, ou entu- 
sia3m de cătră studenții parisienl.

Sunt representațl studenții tuturor po- 
porelor din Europa, cum și studențime din 
alte oontinente. Se disting câteva delega- 
țiunl pitoresol din Melbourne (Australia), Tu
nis (Algeria), Ittaca, New-York, Chicago, 
Smyrna (Asia mică) și Lahore (Indiile en- 
glese).

Reședința asociației generale a stu
denților din Paris, decorată cu drapelele 
tuturor popârelor representate, e locul de 
întâlnire a studenților, cari fraternisâză și 
cari dau un tablou pitoresc prin varietatea 
poetică a costumelor naționale.

Face haz, că unii Unguri (bineîngră- 
șațl la ohimir de guvernul maghiar) sunt 
în „disz maghiar11.

Studenții români sunt representațl ast
fel: dela Bucuresci: Demetrescu-Brăila, Po- 
pescu-Pion, Gh. Dimitriu, D. lonescu și Gr. 
Vasiliu; studențl dela Clușiil, Pesta, Viena. 
Pojon, Oradea, Munich, Ziirioh, Graz sunt 
representațl de loan Scurtu; studenții români 
din Paris sunt representațl în număr mare 
oondușl de d-1 Dr. Negulescu, Henri Durând, 
N. loaniu și T. Gh>ca.

Toți studenții români, decorați cu oo- 
carde naționale, sunt obiectul caldelor ova- 
țiunl ale tuturor, mai ales ale fraților la
tini, cari se interesâză mult de eestiunea 
națională.

Frații italieni pârtă doliu pentru Re
gele Umberto.

Congresul s’a inaugurat ac)I în palatul 
„Sorboniei'1.

Sute de studențl, grupați după națio
nalitate și purtând drapelele lor naționale, 
au constituit un cortej imposant. Multă 
lume adunată îi aclamă mereu. Studenții 
români cu drapelele lor au fost viu aola- 
mațl în sala Congresului.

*

D-1 L. Bolcaș, vice-președintele secției 
române, fiind împedecat să ia parte la 
oongres, a fost ales unanim d-1 loan Scurtu.

Coresp.

Congres latin. Afl primim soirea, 
că la 9 și 10 Aug. studenții latini aran- 
gâză un mare congres latin de fraternisare. 
Se vor trata și cestiunile naționale ale po- 
porelor latine oprimate, în special causa 
română.

Omorul politic din Bucuresci.
Cu privire la pașii, ce i-a între

prins guvernul român la Sofia pe 
cale diplomatică pentru a constrînge 
pe guvernul bulgar să nu mai tolereze 
uneltirile comitetului secret revolu
ționar de acolo, cetim în „Timpul" 
din Bucuresci următârele:

Din oeroetările justiției în eestiunea 
asasinărei regretatului Ștef. Mihăileanu s’a 
dovedit neîndoios încă dela început, că au
torii morali ai acestei crime îndrăsnețe sunt 
membrii comitetului macedonean bulgar din 
Sofia.

In urma acestei constatări, guvernul 
nostru a dat ordin agentului diplomatic al 
României la Sofia să atragă din nou aten
țiunea guvernului principatului vecin asu
pra apuoăturilor comitetului maoedonean, 
presidat de Boris Saratoff, care mai acum 
oâte-va cjil® a încercat să asasineze în So
fia fiua în amiada-mare pe oetățânul ro
mân Theodor Cradja.

Dâcă propaganda, prin fapt tot atât 
de primejdiosă ca aceea a anarchiștilor din 
Occident, ar fi tolerată mai departe de 
guvernul bulgar, ar fi o necesitate im- 
periosă pentru guvernul român de a lua 
în contra număroșilor Bulgari din țâră mă
surile pe cari buna ordine și necesitățile 
politioe le-ar impune.

Guvernul nostru va prooeda cu energiă.
Tâte (fiarele din România se 

ocupă de asasinatele bulgărescl. Dăm 
astăzi estrase din articulii (fiarelor 
autorisate ale guvernului.

„Constituționalul* după-ce constată, 
că în Bulgaria lipsesce o mână tare 
și anarchia e acolo în vigore, scrie:

Sub pretexte politice, banditismul a 
devenit omnipotent. S’au instituit comitete, 
fise patriotice, cari nu sunt decât nisce 
oomitete de șantagiu, âr guvernul stă cu 
mânile legate față de ele.

Mai deunăfl a fost omorît — esecu- 
tat — din ordinele acestor comitete, un 
Român, anume Cradja, pentru-că a refusat 
să fiă globit în folosul unui comitet, fis 
macedonean. Când însâ Românul nu este 
omorît, atunci e de sigur globit în profi
tul acestor comitete cu sume enorme de 
bani.

Acestea se petrec sub ochii guvernu
lui bulgar, oare are. datoria de a ounosce 
oomitetul macedonean, a sci ce urmăresce, 
a cunosce pe membrii, cari-1 compun, a-șl 
da sâmă de veniturile lui și de ceea-ce 
face, fis ou veniturile sale, fie pe terenul 
scopurilor ce urmăresce.

Ei bine, acest oomitet, fis macedo
nean, a erijat asasinatul în prinoip. El a 
asasinat pe Fitovski, el a asasinat pe Cradja, 
el a asasinat acum pe Ștefan Mihăileanu, 
pe care erl l’am dus la mormânt. Ore esis- 
tența unui asemenea comitet pote fi tole
rată într’un Stat? Fitovski a fost asasinat, 
nu pentru-oă ar fi fost un spion al Turciei 
între Bulgari, oi pentru a asounde malver- 
sațiunl de ale fisului comitet, Fitovski fiind 
însărcinat a cumpăra arme în România pen

tru membrii și aderenții acelui comitet. Fi
tovski nu era spion turcesc, ci soldat în 
concediu cu permisia căpitanului lui.

Notabilul român Cradja, asasinat în 
mijlooul stradei din Sofia dina în amefa 
mare, refusase a da comitetului fis mace
donean o sumă, pe care acest comitet i-o 
ceruse pentru uneltirile sale în Macedonia.

Mihăileanu a fost asasinat din ordi
nul fisului comitet. Ore un Stat, oare 
tolerâză esistența unui asemenea comitet, 
pâte ave pretenția la o esistență respectată 
în mijlocul statelor Europei ? Gândul te 
duce spre timpurile dinainte de răsboia și 
te face a judeca mai ou sânge rece proce
deul sumai’ al Turcilor față de Bulgari. 
Turcii au soiut mai bine decât Europa în
trâgă ou cine au a face!

înainte de asasinatul lui Mihăileanu 
și în urma acestui asasinat, guvernul nos
tru a făcut demersuri energice pe lângă 
guvernul princiar al Bulgariei. Nu seim, 
oare va fi resultatul acestor demersuri. Cre
dem însă, că guvernul bulgăresc îșî va da 
sâma de gravitatea situației, ce șl-a creat 
prin influența sa față de comitetul mace
donean și va urmări aoolo pe complicii asa
sinilor lui Fitovski, Cradja și Mihăileanu, 
aeecă pe oomitetul dis macedonean,a căci 
indicii de culpabilitate are în de ajuns. 
In oe privesoe apărarea teritoriului nostru 
de uneltiri’e comitetului macedonean, gu
vernul nostru va sci ce are să facă și are 
o situațiă cu totul alta, deoât cea a guver
nului bulgăresc.

Așteptăm deci să vedem, ce se va 
face în Bulgaria cu oomplicii asasinilor lui 
Fitovski, ai lui Cradja și ai lui Mihăileanu, 
sâu mai esact cu autorii intelectuali ai asa
sinatelor fise politice, dâr cari nu sunt de
cât nisce manifestațiunl anarchioe în totă 
puterea cuvântului.

„Timpul* sub titlul „Asasinatul 
politic din capitală" scrie între al
tele :

Crima comisă de Stoian Dimitroff nu 
mai pote fi privită ca un oas isolat, ca un 
act de răsbunare personală sâu ca faptul 
unui fanatic, ci ca făoend parte dintr’un 
lanț de crime politice a căror organisare 
pornesce din Sofia, se întinde peste tâtă 
peninsula balcanică și are ramificațiunl pu- 
ternioe pănă pe teritornl nostru.

In fața unei ast-fel de stări de lu- 
orurl, nu putem sta nepăsători. Nu este 
destul, ca să suprimăm și să pedepsim în 
totă asprimea legilor aceste fapte criminale. 
Trebue ca Principatul vecin să înceteze a 
fi focarul unor agitațiuni primejdiose și 
turburătore ale ordinei publioe și ale sigu
ranței cetățenilor pe teritoriul nostru.

Bulgarii au beneficiat de ospitalitatea 
românâscă în timpuri de restriște; pămân
tul României a fost leagănul renasoerei na- 
țiunei bulgare; fiii acestei țări au vărsat 
sângele lor pentru a coopera puternic la 
liberarea Bulgariei de jugul turcesc, care 
apăsa de vâourl pe grumafii popârelor 
creștine; soim bine că recunoscința nu jocă 
un rol covârșitor în mersul politicei inter
naționale, dâr nu se pâte ca un stat tînăr, 
care abia a fărit lumina libertăței, să-și 
uite într’atât datoriile, încât să tolereze 
organisațiunl secrete, cari să adopte mij- 
loce de propagandă având asemănare cu 
procedimentele Boxerilor ohinesl.

Dâcă voesoe a menține cu noi rela- 
țiunl de bună veoinătate, guvernul bulgar 
este dator a lua măsuri energice pentru a 
pune oăpăt aoțiunei criminale a comitete
lor revoluționare, cari funcționâză fiua în 
amiafa mare în Bulgaria și merg cu îndrăs- 
nâla pănă a nu respecta ospitalitatea sta
telor vecine.

Mersul instrucțiune!.

In ce privesce instrucțiunea în 
afacerea asasinării profesorului Mi
hăileanu, ea a pus justiția în po- 
sițiă de a urmări pe mai mu Iți 
agenți secrețl a comitetului macedo- 
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bulgar în BucurescL Etă ce se 
anunță în privința acesta:

Justiția oontinuă ceroetările sale ou 
privire la asasinul profesorului Mihăileanu. 
Mai mulțl Bulgari au fost arestați bănuițl 
fiind, oă au cunoscință de uneltirile comi
tetelor secrete din Bulgaria. ErI chiar nisce 
tineri bulgar, cari s’au purtat obrasnic față 
de autoritățile nostre la înmormântarea re
gretatului Mihăileanu, au fost arestați.

Șeful serviciului siguranței a arestat 
în decursul îmormântării pe un Bulgar, 
care a ultragiat în mod nedemn în presența 
mai multor persone memoria nenorocitei 
victime. Individul arestat se numesoe Se- 
teeff. El este student la Universitatea liberă 
din Buourescl.

Toți acei, cari se ocupă cu aceste cer
cetări sunt amenințați dilnio prin scrisori 
anonime în cari li-se precjice un sfîrșit 
apropiat.

Printre Bulgarii arestați se află o per- 
sonă destul de cunoscută în capitală, anume 
Cazacoff, asupra oăreia a găsit o sorisâre, 
care dovedesoe premeditarea crimei și com
plicitatea comitetelor secrete din Bulgaria.

După-ce judecătorul de instrucția i-a 
luat interogatorul la parchet, Cazacoff a 
fost depus la Văcărescl.

Dumitroff, care a fost adus erl dela 
Văcăresol, oontinuă a spune, că n’are corn- 
pliol, cu tote că ordonanța, care a sărit în 
ajutorul lui Mihăileanu. susține, că a vădut 
în cârciuma din apropierea loouinței d-lui 
Mihăileanu trei Bulgari vorbind ou asasinul.

Dumitroff confruntat cu Cazacoff a 
declarat, că nu-1 cunosce.

Din Italia.
Astădl se faoe în Roma înmormântarea 

Regelui Umberto. Osămintele lui vor fi așe- 
4ate spre veolnică odihnă în Pantheon. Cu 
ocasia acestei ceremonii funebre Roma și 
Italia întrâgă va manifesta în cel mai stră
lucit mod sentimentele ei de iubire și re- 
cunosoință față ou Regele decedat.

*
Pănă acuma nu s’a aflat testamen

tul Regelui Umberto. Averea lui totă o 
erecjesoe prin urmare fiiul său Victor Ema
nuel. Averea mișcăfore a lui Umberto face 
22 milione lire, sumă plasată mai ales în 
titluri italiene și în acțiuni de căi ferate. 
Afară de acâsta, Umberto lasă în urmă-i 
mai multe castele și proprietăți, cari însă 
aduc puțin venit. Venitul proprietăților 
din Neapole l’a cheltuit Umberto esolusiv 
pentru scopuri de folos public.

*
Regina Margareta a compus o rugă

ciune in amintirea lui Umberto. Regina s’a 
adresat episoopului din Cremona să-i dea 
conoesiune a publica rugăciunea și a o re
comanda tuturor omenilor cu inimă bună. 
Etă textul acestei rugăciuni:

In amintirea iubitului nostru stăpân, 
Regele Umberto! Precum el a fost îndu
rător după oonsciință cătră fiă-cine, fii și 
Tu, Domne, îndurător cătră el. Precum el 
a iertat tot-dâuna și ori și cui, iartă-i și 
Tu slăbiciunile lui omenescl. Fiind-că șl a 
iubit poporul și n’avea în vedere decât fe
ricirea patriei, de aoeea, 0 Domne, lasă-1 
sâ vadă lumina veolnică. Bun a fost și 
numai bunătății lui a oădut jertfă, de aoeea 
întinde-i tu, Domne, palmul. Pentru-că el 
numai binele l’a făcut în lumea acesta și 
în inima lui nu hrănea ură și a iertat chiar 
și acelora, oarl numai rău i-au făcut; pen
tru-că t6tă viața lui, pănă la ultima su
flare, șl-a dedicat’o datoriei și binelui țării, 
— pentru sângele, oe s’a vărsat, pentru 
faptele bune și drepte, oe le-a făcut, pri- 
mesce-l, o Domne, în brațele Tale îndurătdre 
și dă-i pacea eternă11.

*
Am amintit, că asasinul Breșei a făcut 

mărturisiri depline, a numit pe mai mulțl 
complici ai săi și a spus îu ce chip s’a 
deois asasinarea lui Umberto. După o scire 
din Milano autoritățile țin în secret amă
nuntele acestor desooperirl. Breșei nu șl-a 
tradat secretul, decât sub condiția, de a-se 
lua de pe el cămașa de forță, pe care de 
Vinerea treoută o pârtă oâte 10 ore pe di.

S’a pornit o mare gonă contra anar- 
chiștilor. In Termi au fost arestați alaltăerl 
5 anarchiștl; doi dintre aoeștia s’au opus 
polițiștilor, dintre cari unul fu străpuns 
c’un pumnal, âr altul fu greu rănit. Un al 
șâselea anarohist a putut se soape prin 
fugă.

*
Din Geneva și Roma se telegrafâză, 

că atât lui Luccheni, cât și lui Acciarito li-s’a 
comunicat soirea despre atentatul dela 
Monza.

Luccheni aucjiud de acâsta șl-a espri- 
mat bucuria și când procurorul i-a făcut 
imputări, el a <jis :

— inoă n’am sfîrșit. De sigur vor 
veni la rend și alte capete înooronate, în 
primul rend principele de Neapole.

Lui Acciarito comunioându-i-se de ase
menea soirea despre atentatul din Monza, 
a cjis :

— Trăâsoă anarchia! Acâsta e dina 
mea oea mai frumâsă! Trebue omorît și 
noul rege!...

Sărbătorirea lui Apponyi în Pa
ris. Sub titlul acesta foile maghiare rapor- 
teză despre un prântj, ce s’a dat de cătră 
membrii maghiari ai oonferenței interpar
lamentare în onorea oontelui Apponyi, Du
mineca trecută în „csardaw ungurâsoă dela 
esposiția din Paris. „Pol. Ert.“ raportâză, 
că după ce contele Eug. Zichy a presentat 
lui Apponyi adresa de mulțămită a mem
brilor grupului maghiar al conferinței; 
după-oe Carol Hieronymi a toastat pentru 

j Apponyi, âr mamelucul Todor Fassie șl-a 
golit păharul pentru Berzeviczy, — a luat 
cuvântul contele Apponyi. Acesta a adus 
laude hiperbolice nu numai modului cum 
s’a presentat anul acesta Ungaria în Paris, 
dâr în deosebi pressei maghiare, care s’a 
arătat cu sentimente atât de mari (?!) în 
fața pressei lumei culte. A lăudat în fine 
și pretinsa participare și sentimentul patri
otic al representanților din sinul naționali
tăților.

După vorbirea lui Apponyi a urmat 
o tămăiare și preamărire reciprocă între 
cei de față. Faimosul Pazmandy n’a lipsit 
niol aici dela șampaniă, pe care a beut’o 
de astă-dată în societate, cu marii mama- 
luci patrioțl PopovicI episcop, JagicI, Șer- 
ban și Fâșie. Peste acești mamelucl însă 
s’a arătat ca cel mai voinic episcopul tit. 
sârbesc din Buda, Bogdanoviol, care n’a 
primit să represents nici naționalitățile, ci 
a dls; el representă numai „statul uni
tar ‘maghiar11.

Acest chef „epocal11 unguresc s’a ter
minat în sunetul marșului Rakoozy.

înmormântarea lui Mihăileanu.
In mijlocul unei partioipărl a publi- 

oului capitalei fu îmormentat Marți victima 
atentatului bulgar, profesorul Stefan Mihăi
leanu. Poporațiunea Buouresoilor a ținut să 
dovedâsoă cu aoâsta ocasiune simpatiile 
sale față cu bravul și curagiosul patriot 
român macedonean.

Biserica Zlatar, unde s’a făout ser
viciul funebru, oa și curtea bisericei și stra
dele dimprejur, erau pline de lume. In bi
serică erau întruniți în număr mare mai 
ales bărbați ai școlei în frunte ou ministrul 
instrucțiunei publice C. C. Arion și cu se
cretarul general D. A. Laurianu, Bine au 
fost representațl și Ziariștii.

Mulțime de corone au fost depuse în 
jurul cosciugului ca semn de simpatiă și 
de regret pentru patriotul macedonean în
suflețit. IntreMorâne s’au remarcat : a profe
sorilor liceului român din Bitolia; a stu
denților maoedo-românl; ș, liceului Sf. Sava; 
a sindicatului d’ariștilor; a Ligei române: 
a d-lui Tache Ionesou ; a familiei Eliade; 
a Societății macedo-române; a d-lui Vasilie 
Dan etc.

Cosoiugul a fost dus în biserică pur- 
tut pe umeri de profesori și amici ai ră
posatului. După cosciug urmau, sdrobițl de 
durere, copiii și soția mortului.

Sfîrșindu-se serviciul funebru, au ți
nut discursuri în biserică d-nii: Sava Ste- 
fănescu din partea liceului Sf. Sava, unde 
Mihăileanu a fost profesor; d-1 Pericle Pa- 
pahagi din Salomio în numele profesorilor 
macedoneni, și d-1 Georgesou Victorian din 
partea institutelor particulare.

La 4 6re a pornit cortegiul spre oi- 
miterul Bellu. înaintea oarului funebru 
mergeau preoții și Societățile ou stogurile 
lor în doliu. In strada Domnei carul fune
rar s’a oprit și d-nul G. Niculescu, diarist, 
rostesoe un mișoător și demn discurs. In 
fața Universității cortegiul erășl se opresce 
și d-1 C. C. Bacalbașa, d'arist, vorbesce în 
numele pressei, diaconul Nichita în numele 
studenților macedoneni și profesor Virgil 
Popescu în numele Românilor din Bănat. 
In piața Sf. George a vorbit studentul 
Luca Rusu din partea Românilor transil
văneni.

La mormânt, în cimiterul Bellu, au 
vorbit d-nii: Florescu din partea Ligei cul
turale, Nanu din partea societății macedo
române și C. Vancu din partea liceului din 
Bitolia.

Astfel fu înmormântată victima aten
tatului de Duminecă. Dovedile de simpatiă, 
ce le-a dat cu acestă ocasiune poporațiunea 
capitalei, sunt oel mai viu protest în con
tra miserabilei crime.

SOIRILE D1LEL
— 27 Iulie v.

Pentru obligații la asentare. Mi
nistrul de honvedl a ordonat, oă toți cei 
obligați la asentare, cari din vre-o causă 
au absentat dela asentarea din anul acesta, 
să fiă scrisl pe o listă după comune, care 
listă să fiă presentată primăriilor respec
tive. Consorierea se referă la clasele de 
etate 1864—1876 și este a se eseouta și 
termina în timp de șâse săptămâni. In 
listele de conscriere este a se face cunos
cut locul unde se pot erua respectivii. 
Obligații la asentare, cari se află în străi
nătate și eventual în America vor fi visi- 
tațf, după împrejurări, pe cheltuiala sta
tului și ’n cas, că vor fi aflațl apțl de ser- 
vioiu vor fi imediat predațl.

U nouă volnicii!. Foia ungurâsoă. 
„Magyarorszag“ istorisesce următorul cas: 
George Hodrea, învățător la școla din Pe- 
oeneșca, a mers (Șilel0 treoute la băile her- 
culane, ca să se întelnâscă cu un cunoscut 
al său din România. Intrând în salonul 
băilor, portarul i’a provooat, pe basa unui 
ordin al directorului, să ese de-acolo. în
vățătorul n’a urmat provocărei. Atunci por
tarul merge să se plângă fisolgăbirăului 
Kolozsvari Laszlo. Acesta imediat a citat 
la sine pe învățător, der acesta n’a mers. 
Numai decât fisolgăbirăul a trimis gen- 
darmii, cari între baionete au condus pe 
învățător la fisolgăbirău „spre generala 
scandalisare a publicului1*, oum se esprimă 
amintita fc.ă. Ajuns în cancelaria fisolgă
birăului, aoesta fără să fi luat vre-un pro
tocol ou el și fără a-1 asoulta, i-a împăr
tășit, că e espulsat pentru tot-dâuna de pe 
teritoriul băilor herculane. —Făcând aceste 
constatări, „Magyarorszăg“ d’oe : »®u soim, 
oe ură ori măniă a îndemnat pe d-1 fisol
găbirău la aoâstă procedură ; e însă sigur, 
oă a proces ilegal și pe nedrept, când fără 
nici o causă a escortat pe un om ou gen- 
darmii cât ține stabilimentul balnear și ’i-a 
violat libertatea personală. Sperăm, că 
vice-șpanul ori în cas de lipsă ministrul de 
interne va pedepsi după merit aoâstă pro
cedură bașbuzucescă“.

Monument. In 5 August u. c.' s’a 
sfințit în cimiteriul din Abrud monumentul 
de marmoră ridicat la mormântul părinți
lor și fratelui Metropolitului de fericită 
memoriă Alesandru Sterca Șuluțiu. La acest 
act a luat parte un public ales și număros. 
Tot atunci s’a sfințit în Bistra monumentul 
ridicat la mormântul soției metropolitului, 
fost odinioră protopop al Bistrei, spune 
„Tribuna11.

Congresul presei. Congresul inter
național al presei, care s’a întrunit acum 
la Paris, a discutat și votat, în una din 
reoentele sale ședințe, conclusiunile unui 
remarcabil raport presentat de Jacquemaire. 
Acest proiect al lui Jacquemaire prevede 
organisarea unui tribunal arbitrar pentru 
judecarea diferendelor dintre jurnaliștii ță
rilor străine. Tribunalul nu va avâ uu ca
racter permanent. El va fi constituit îu 
condițiunl determinate pentru fiă-care afa
cere, care ’i va fi referită de cătră părțile 
în contestațiune.. Deoisiunile sale vor fi 

executorii, conform Jegislațiunei țărilor, 
oăror vor aparțină interesați. Congresul a 
adoptat apoi desideratul creărei de școli 
speciale pentru jurnaliști. Sâmbătă a fost șe
dința de închidere.

Păpușele Reginei. Păpușele în cos
tume istorice ale M. S. Reginei Elisabeta 
a României, cari an fost admirate înainte 
cu doi ani în Buourescl, sunt espuse aoum 
la Oaris-Court în Londra. 0 depeșă parti
culară din Londra spune, că esposițiunea 
aoestor păpuși a obținut acolo un mare 
succes.

Sinuciderea unui diplomat. Sir Hugh 
Grosvenor, al doilea seoretar dela ambasada 
englesădin Viena, s’a sinucis Luni săra. Cău
șele acestei sinuoiderl, care a produs mare 
sensațiă în tote cercurile înalte din orașul 
habsburgic, sunt necunoscute încă. Sir Hugh 
Grosvenor se trage din o familiă patrieiană 
englesă. Legături de prietenia îl legau cu 
totă aristocrația vienesă, er prin incuscrire 
era în familiă cu cele mai de sâmă case 
nobile ale țărei sale.

Wilhelm Liebknecht, unul din con
ducătorii socialiștilor germani, a murit alal
tăerl în Berlin la vîrsta de 74 ani. 
A fost unul din cei mai înflăcărați 
apărători și propagator al ideilor socialiste. 
Deja din tinerețe era apostolul aoestor idei și 
pentru-că în 1848 s’a alăturat din tot su
fletul la revoluția parlamentară din Frank
furt, după sufocarea acesteia suferi închi- 
sore din Septemvrie 1848 pănă ’n Maiu 
1849. Abia scăpat de aici, se amesteca în 
altă răsoblă, care nereușind, se refugia în 
Elveția, unde întră în oonducerea societății 
munoitorilor socialiști, din care causă după 
câțl-va ani guvernul german l’a espulsat. 
La 1870 a combătut vehement pe condu
cătorii răsboiului contra Franoiei și numi 
anectarea Alsației și Lorenei o tâlhăriă. 
Tot așa protestă și în contra proclamării 
regelui Wilhelm de împărat german. Mai 
târejiu stabilindu-se în Lipsea a redactat 
cjiarul „ Vorwărts^ împreună cu deputatul 
Hasenclever. Fc i au strămutat’o în urmă 
la Berlin, unde se redigitfza și acjl și se 
împarte d^nic în 300,000 esemplare. Liebk
necht și-a organisat din aderenții săi o 
tabără de luptători ageri în parlamentul 
german, care a dat mult de gândit lui 
Bismarck și a cărei aotivitate a aflat pre
tutindeni ecou la socialiștii din Europa.

In conviețui din Sighet al Asocia- 
țiunei pentru cultura pop'orului român din 
Maramureș pe anul șoolar viitor se primesc 
câțl-va studențl și pe lângă plata de 300 
cor. pe anul școlar. A-se adresa la D-1 vi
car Tit Bud, directorul Oonvictului.

0 contesă maghiară arestată în 
America. O foiă americană aduce urmă- 
tbrea scire, pe care o vedem reprodusă și 
în foile ungurescl din Budapesta: „In urma 
unui cas neprevăzut, în 4'ua de 22 Iulie 
contesa Festetics, renumita pentru frum- 
soțea sa, a ajuns pe banca aousaților și 
judele de polițiă Jefferson Marchet pe 
lângă o garanță de 1000 dolari a ordonat 
să fiă ținută în arest pănă se va termina 
pertractarea. Frumdsa femeiă locuia, sub 
pseudonimul „A. M. Duoa“, la amica sa 
Dora Radston și ou permisiunea acesteia 
s’a obiolnuit a purta adese-orl ca podâbă la 
gât un lanț ou petrii soutnpe, care forma 
proprietatea amioei sale. După oum se 
afirmă, oontesa Festetics cu ocasiunea pre- 
umblărei, ce o făcuse în urmă, a perdut 
aoest lanț, fără să fi împărtășit acâsta 
amicei sale. D-na Radson avend în suspi- 
țiune pe o servitâre făcu arătare la poli
țiă și astfel a urmat cercetarea al oărei 
sfîrșit încă nu-i ounoscut.

Emigranții evrei, la număr peste 
300, oarl petrecuseră aprope două săptă
mâni în Budapesta, au plecat de-acolo alal
tăerl. O parte din ei s’a dus în Canada, 
alții în Argentinia, câte-o grupă se vor 
aședa în Australia și Paris, âr unii, pri
mind bani, au aflat oă este mai bine să se 
reîntârcă în România. — Intr’aceea foile 
unguresol spun, că în aceeași sâră când au 
plecat cei 3C0, au sosit alțl 180 de emi- 
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grant! din Viena în Budapesta cu vaporul. 
Acești târtanl pierde-vară și-au luat dru
mul spre Galați.

Din Iași se scrie: pilnic sunt che
mați la siguranță un număr mare de Ita
lieni, dela cari se iau informațiunl. Intre 
alții au fost chemați și Italienii Brioti Giv- 
ovani, Tomat Giovani, Mordenti Giovani, 
care este deja arestat și Barbiano Giovani 
cel dintâifi. venit în Iași la 23 Iulie a. c. 
Aceștia au fost chemați, bănuindu-se, că 
unul dintre ei ar fi acela, care ar fi între
ținut corespondență cu asasinul Breșei. Mai 
mult chiar,, s’a făcut perohisiție la unii Ita
lieni și s’au găsit diferite scrisori din Borna 
și Neapole., leari au și fost confiscate; și 
acesta tot în speranța de a descoperi 
pe autorul corespondențelor on Breșei. Cer
cetările continuă cu mare activitate și acjl 
se vor sci la siguranță scrisorile confiscate 
dela Italieni.

Tun nou. Din Petersburg se anunță, 
că căpitanul de artileriă Kozlov a construit 
un tun, care din depărtare de 115 ohilm. 
pot.e să străbată o panoeră de fier grosă 
de 6 policari.

Doi diariștl arestați ca anarchiștl. 
O neplăcută aventură li-s’a întâmplat la 
doi colaboratori dela „Daily Express1* și 
„Morning Post** în calea din Coburg la 
Berlin. Poliția secretă urmărindu-i și pă- 
rendu-i-se, că unul este anarchist italian, 
altul francos, s’au luat măsuri să fiă ares
tați. Arestarea lor s’a și întâmplat, dâr 
după o oră de repaos la umbră au fost 
liberați.

Umberto și anarchiștii. Regele Um
berto a fost pentru prima-âră amenințat 
de anarchiștl înainte cu 22 ani. In 15 Mar
tie 1878 s’au găsit afișate pe zidurile Ge
nevei nisce placate roșii cu text italian, 
cari prediceau lui Umberto mârte prin vio
lență, decă va face să fiă eseoutat atenta
torul Passanante. Etă textul placatului: 
„Adu-țl aminte, o rege, în acea di de pum
nalul lui Passanante. Nu crede, că sentința 
aspră a judecătorului civil te va asigura 
contra lui. Umberto de Savoya! Se dice, 
că tu ești om curagios. Noi te chemăm la 
luptă: lasă să se tae capul lui Giovanni 
Passanante! Pentru sânge cu sânge ne vom 
răsbuna**. Plaeatul a fost pregătit într’o 
■tipografia din Geneva, al cărei proprietar 
a și fost espulsat. Tot atunoî au fostespul- 
sațl: Marcatelli, Grimări, Solieri și Enrico 
Malatesta, anarchiștl italieni. Alalatesta, care 
avea rol conducător în „propaganda prin 
•faptă“, s’a dus la Londra, apoi la Patterson 
lângă Newyork, de unde a plecat Breșei 
spre Monza pentru oomiterea înfiorătorei 
crime.

Aventurile unui cuvent de însem
nătate istorică. Incurând se va desvăli pe 
piața Dauphin, în Paris, un vechiîi monu
ment comemorativ, care timp de trei-cjecl 
de ani a zăout într’o magaziă din Louvre. 
Este vorba adecă de statua lui Desaix, 
care a fost ridicată în memoria luptei dela 
"Marengo. Pe statuă se puteau ceti urmă- 
-tdrele : „Spuneți-i primului consul, că nu
mai întru atâta îmi pare rău, că mor, pen- 
tru-că n’am lucrat încă destul în interesul 
posterității1*. Se (jic0> că acestea au fost ul
timele cuvinte ale lui Desaix. In realitate 
însă se susține, oă ultimul cuvent al lui 
Desaix ni’a fost „posterității", oi „republicei". 
Pe timpul primei împărății cuvântul „repu
blică'1 a fost șters de pe statuă și înlocuit 
cu „gloria patriei". In 1830 acâsta a fost 
înlocuită cu „La France", la 1848 din nou 
a fost înlocuit „La France** ou „Republica". 
Sub a doua împărăția ârășl a fost schim
bat cuvântul „Republioă** cu „posteritate". 
In sfîrșit, acum la anul 1900, pe statua lui 
Desaix străluce din nou cuvântul „Repu
blică."

Concert. Duminecă, în 12 August 
n. o. musica orășenâsoă va cânta la hotel 
„Pomul verde**. începutul la 8 âre săra. 
Intrarea 60 bani. Intre altele se vor cânta 
piesele: „In cabinetul automat**, poutpuriu 
umoristic de Robert Vollstadt; „Tabăra 
Buriior** de Munkelt.

Resboiiî în China.
Trupele aliate spre Peking.

Se scie, oă trupele aliate au plecat 
din Tien-Cin spre Peking. 16,000 de omeni, 
în mare parte Ruși și JaponesI, au atacat 
la Pei-Cang armata chinesă. Pei-Oang se 
află câțl-va chilometri dela Tien-Cin.Lupta 
a durat pănă la amiacjl și pentru aliațl a 
fost desastruâsă, căci ei au avut nu mai 
puțin de 1200 morțl și răniți. Asta e o 
pierdere destul de mare și nu pâte fi re
compensată prin aceea, oă la urmă Chinesii 
s’au retras în pădurile Pei-Cang-ului, pe 
cari de vor voi să le ouoerâsoă, Europenii 
vor trebui să părte lupte mai crunte dor’ 
deoât pentru Tien-Cin.

Lupta dela Pei-Cang s’a întâmplat 
Dumineoă. Ea arată, că Chinesii sunt forte 
înverșunați și că aii ații vor trebui să des- 
fășure o mare forță pentru învingerea pie- 
decilor mari, ce le stau în cale spre Pe
king.

Situația în Peking.

După soirile sosite în urmă puterea 
este ârășl cu desăvîrșire în mâna împără
tesei văduve. Ea a numit comandant peste 
trupele din capitală pe Li-Ping-Heng, unul 
din cei cari mai mult urăsc pe străini.

„Journal and Advertiser" primesce din 
Shanghai soirea, că un colonel din marina 
americană a primit prin un mesager indi
gen o scrisore provătjută cu subscrierea 
ambasadorului american Conger, care dice: 
„Ddcă peste tot puteți ajuta, atunci ajutați 
momentan. In Pelting nu este guvern, afară de 
comandanții trupelor, cari au hotărît nimicirea 
streinilor".

Sârtea ambasadorilor.

Decă scrisorea acâsta nu este apo
crifă, atunci fârte puține speranțe se pot 
lega de soirile, că ambasadorii vor fi trimiși 
la Tien-Cin. „Daily Express** spune într’o 
telegramă din Shanghai eu data de 6 Aug., 
că Li-Hung-Clang ar fi declarat, oă amba
sadorii au părăsit Vineri Pekingul. Despre 
acâsta nu se scie însă nimic positiv.

Sortea ambasadorilor atârnă acum 
dela succesul ori nesuccesul armelor aliați- 
lor. Dâcă Chinesii vor fi învinși lângă Pe
king, ambasadorii vor scăpa; la cas con
trar însă sortea lor va fi și mai desperată 
ca pănă acum, oăol n’ar avâ cine să-i mai 
salveze.

Reacționarii ohinesl luând de veste, 
oă ambasadorii vor fi trimiși la Tien-Cin, 
s’au adunat și au luat decisiunea de-a îm
piedeca transportarea lor și de-a faoe im
posibilă realisarea ediotului împărătesc. Ge
neralul Tung-Fu-Siang a fost provooat de 
reacționari să rețină în drum pe ambasa
dori și trupele de escortă, seu dâcă amba
sadorii n’au plecat, ei să fiă reținuți în 
Peking.

Intr’aceea o telegramă din Tien-Cin 
spune, că noul comandant al trupelor din 
Peking, Li-Ping-Heng s’a unit ou Kangin, 
partisanul reacționarilor, asupra cestiunei 
de-a împiedeca retragerea ambasadorilor și 
de-a nu li-se mai da victualii.

Ls-Htsiig-Ciang. — Doi filo-streini 
esecutatî.

Din Shanghai se vestesce lui „Times**, 
că Li-Hung-Clang îmbolnăvindu-se, a ce
rut un oonoediu de 20 de <jile> precum și 
autorisația de-a negocia cu puterile.

Se confirmă soirea, că doi membri filo- 
străinl din Clungli-jamen t.u fost esecutațî. Nu 
li-s’au tăiat oapetele, cum se dicea la înce
put, ci trupurile lor au fost despicate în 
două.

Turcii si Olifraesâi.
Noutățile venite din China produo o 

deosebită impresie la Coustantinopole. Turcii 
dela cel mai înalt demnitar, pănă la cel 
din urmă luorător, nu-șl pot ascunde bu
curia, ce resimt, vă<j0ud Europa încurcată 
într’o afacere, oare după dânșii ’i va pro- 
duoe în mod neîndoios supărări de tot felul, 
fără a ține sâmă de sacrificiile în bani 
și pierderile considerabile de soldați, omo- 
rîțl în răsboiîi, sâu deoimațl de diferite 
epidemii.

Fiă-care telegramă sosită din China 
și anunțând masacrul creștinilor la Peking, 
sâu airea, este primită c’o deosebită bu
curia de Turci. Dânșii speră, că oestiunea 
ohinesă va sfîrși să distrugă armonia eu- 
ropână și oă ori de câte ori Europa este 
divisată, sâu este ocupată în altă parte, 
Turcia rămâne stăpână pe actele sale.

Ultima mișcare armenofilă în mai 
multe oapitale din Europa și în special la 
Paris, a îngrijat mult pe consilierii Sulta
nului, ou atât mai mult, cu oât noutățile 
sosite din Armenia continuă a descrie oa 
absolut supărătore situațiunea bietelor po- 
pulațiunl armenescl, lăsate veolnic la gra
ția Kurd i lor.

Mai sunt și alte motive pentru cari 
Turcii doresc să vadă insureoțiunea chinesă 
luând proporțiunl formidabile și făcând 
imposibilă menținerea Europenilor în China.

Propaganda creștină, care se face în 
imperiul cereso, nu convine de loc musul
manilor.

In China sunt mai bine de câte-va 
milione de mohamedanl; Sultanul, care este 
califul credincioșilor, se crede întru câtva 
suveranul spiritual al acestor musulmani 
și speră, că cu timpul să propage islamismul 
în vastul imperiu ohines, cu mulțl sorți de 
isbândă.

Turoii comentâză ou mândriă nou
tatea, că soldații chinesl, mai bine disci
plinați și mai bine eseroitațl, sunt tocmai 
soldații musulmani.

Dânșii ar voi, deci, să vadă pe acești 
soldați mohamedanl unindu-se cu insur
genții, masacrând și gonind pe toți Euro
penii de pe teritoriile imperiului, pentru 
a ușura propagarea islamismului în China.

$9ulțămită publică»
Din încredințarea adunării generale 

ordinare a X-a, ținută la Arad în 12 și 13 
Iulie st. n. a. c., comitetul central al reu
niunii învățătorilor români dela școlele po
porale confesionale ortodoxe din protopo
piatele aradane I —VII aduce prin acâsta 
oea mai oăldurosă mulțumită tuturor bine
făcătorilor marinimoșl, cari în decursul anu
lui administrativ 1899/1900 moralicesce sâu 
materialicesce ni-au sprijinit reuniunea in
tru îndeplinirea grelei sale misiuni.

In special primescă mulțămită ferbinte 
următorii știm, d-nl pentru donațiunile 
făcute în favorul bibliotecei:

1) Simeon P. Simon din Șomfalău 
pentru 1 esemplar din Rătăcirile lui Ody- 
seu. 2) loan Dariu din Brașov pentru 2 
ex. gram. I. rom. ed. IV., c. I.; 2 ex. gram. 
1. rom. ed. III. c. II.; 2 ex. banca de școlă 
1 es. Istoria patriei, ed. III.; 2 ex. Disci
plina; 1 ex. micul cântăreț, ed. II. 3) C. 
Xeni din BucurescI pentru un ex. Opinia 
publică. 4) I. Marcu din Bocșa pentru 10 
es. RefleosiunI la esam. 5). N. Albani din 
Sâmbăta pentru 2 ex. Prăsirea galițelor. 
6) G. Bodnariu din Bochia pentru 50 es. 
Oglinda inimii. 7. Petru Vanou din Măde- 
rat pentru 1 es. Vieritul. 8) Ios. Moldovan 
din Arad, și soții pentru un es. Abe. ed. II.

Din ședința ordinară a comitetului 
central, ținută în 21 Iulie n. 1900.

Arad, 4 August n. 1900.
Pentru comitetul reuniunii:

Prof. Teodor Ceontea, m. p., 
președinte.

Florian Cidra, m. p., 
bibliotecar.

ULTIME SC1KL
Viena, 8 August. Coloman Szell, 

care a sosit acjl aici, îșl continuă 
călătoria spre Ischl, unde va fi pri
mit mâne în audiență la Majesta- 
tea Sa.

Roma, 8 August. Părechea re
gală a sosit afii. La intrarea în oraș 
o mulțime imensă de omeni au ur
mat’o pe strade. Trăsura regală era 
însoțită de carabinieri înarmați. Ati
tudinea poporului fu esemplară.

Petersburg, 8 August. Contele 
Lanibsdorff a fost numit ministru de 
esterne.

> a*] u .
Juvaerele domnitorilor. Dintre toți 

domnitorii lumii, Șahul Persiei are juvae
rele cele mai prețiose. Țarul Rusiei portă 
un orologiu de aur, pe care specialiștii l’au 
prețuit cu 4000 ruble. Regina Victoria are 
un colier din aur împodobit cu tot feliul 
de petrii scumpe, a cărui greutate întrece 
peste o ohilă. Pe timpul căldurilor mari nu 
tocmai e plăcută purtarea unui atare co
lier. Regina Spaniei pe di îșl schimbă ine
lele în degete de câte 5---6 ori. O pâte 
face, debreoe posede vre-o trei sute. Tînăra 
Regină a Olandei nu portă juvaere.

*
JEtegele falsificatorilor de bani. 

pilele aoestea a fost liberat din închi- 
sorea Naw-York-ului un reuumit prinso- 
mer, cu numele Milles Ogle, după oe și-a 
împlinit osânda. Acesta e pote cel mai re
numit falsifioator de bani, care cea mai 
mare parte a vieții sale și-a petrecut’o ou 
meseria acâsta. Ogle atât era de destru în 
pregătirea clișeurilor pentru bancnote, în
cât aprâpe era imposibil de a se putâ dis
tinge bancnotele lui false de cele adevărate 
ale statului. încă și astădl mai are Ogle 
ascunse din clișeele lui, pe cari autoritățile 
după câte și mai câte ceroetărl, nu le-a 
putut afla. Cu oâțiva ani mai înainte i-s’a 
spus lui Ogle, că-1 liberâză din închisâre 
și-i dă o slujbă onorifică, numai să dea 
clișeurile. Regele falsificatorilor însă a res
pins frumosele oferte. Astădl Ogle este un 
om sdrobit și părăsit de tâte puterile și 
slăbioiunea lui în scurt timp va duce în 
mormânt secretul renumitelor clișeurl.

&

O plantă dătătore de viață. In 
China se folosesoe ca mijloc de oură forte 
vestit și cercetat așa numita „rădăcină 
ghinseng**. Medicii din China afirmă, oă gus
tarea acestei rădăcini face să-i trâoă omu
lui obosâla, să-i delăture slăbioiunile, ba 
chiar să întinerâscă pe bătrâni, dându-le 
nouă putere de viâță. Se asigură, că în 
China atât este de mare numărul omenilor, 
cari întrebuințâză „rădăcina ghinseng**, în
cât țera abia este în stare să producă o 
cantitate sufioientă pentru mulțumirea tre
buinței indigenilor. Fiind-oă se vinde cu 
un preț necredut de mare, în Statele-Unite 
și în Canada încă au început să cultive 
acâstă interesantă plantă. Acâsta plantă, 
(după botanici „Panax quinquefolia**) se 
pote cultiva și în țările nostre. S’ar fi și 
oultivat pote, dâr esista pănă aoum un mare 
inconvenient în faptul, că cultivarea se pu
tea face numai prin plantarea de sămânță, 
âr pe oalea asta pănă ar fi crescut planta, 
așa ca să potă fi folositâre, i-ar fi trebuit 
4 — 5 ani. Pedeca acâsta însă acum e de- 
lăturată, deore-ce s’a constatat, că planta 
ghinseng nu e lipsă a se cultiva din'sămânță, 
fiind-că pentru cultivare se află rădăcina po
trivită din care planta cresoe și se înmul- 
ț^see repede.

Literatură.
In institutul tipografic „Minerva** din 

BuourescI a apărut „Ziua învierei**, epi
log dramatio în trei acte. Traducere de II. 
Chendi și C. Sandu. Conține 93 pagine.

$

Din „Cura de apă" ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu** cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăcut 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se t-rac- 
tâză în op, în număr cam de 2200.

Proprietar: Dr. Aurei fâureșiatiu.

Redactor responsabil: Gregorfu Maur.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din lEa-sa.ș«v, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri' școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de șcdlă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcbla poporală de luliu 
Pov. învățător în NăsSud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlastici, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinidră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Gramatica limbei române pen
tru școlele inferidre, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

și mai sus! — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! —
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg“ negră, albă 
și colorată dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (■>)

Gr. Henneberg, Fabricant is matăsnri, (îiferant al curții c. și r.) Zurich.

Cursul la bursa dinViena.
Din 7 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.55
Renta de cordne ung. 4°/0. . . . 90.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.75
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/i) 98.95
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr...........................97.55
Renta de hârtie austr........................... 97.15
Renta de aur austr..............................115.90
Losurî din 1860.................................  133.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.11
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.25
Napoleondori...................................... 19.33
Mărci imperiale..................................118.50
London vista.................................... 243.05
Paris vista ............................................96.60
Rente de cordne austr. 4°/0 . . . 97.60
Note italiene.......................................90.45

Cursul pieței Brașov.
Din 8 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’ori. Cump. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.70 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.—

Vând. 19.12
Vând. 18.90
Vând. 19.32
Vând. 11.40
Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. —.—
Vând. 101.-

A N U N 0 IU RI 

și reclame) 
sunt a se adresa subscrisei 

odmmistra.tiunL in cașul pu- 
feSscferăâ unui anunciu maâ mult 
de odată se face scădemânt, 
care cresc© cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazetei Trans."

Nr. 432-1900.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru predarea lucrărilor 

de reparatură a trotoarului 
în ulița Lungă, precum și pentru 
Introducerea a doue canalurî în 
ulița de mijloc (Brașovul vechiu) de
la casa nr. 98 și 113 în jo3 în o 
lungime do 400 metri se va ține 
în 16 August 1900 la erele 10 a. m. 
in biroul orășenesc de eco
no m i ă o pertractare de ofert, unde 
se pot vedh și condițiunile pentru 
predarea lucrărilor acestora prelimi
nate cu 1280 cor. 88 bani — în brele 
de oficiu, păna la c|iua pertraetărei.

Brașov. 7 August 1900.
Oficiul orășenesc de economiă.

X
i
a i i n

JMPORTANT pentru negu
țătorii cu argint de China! 
Oh.
în Cracovia (Krakau) 

recomandă lucrurile sale din 
argint de China ca cele mai bune 
și mai ieftine.

La cerere trimite catalog-e și prețuri 
curente gratis și franco.

□

a

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate destat r. u. valabil din 9 1900

Tren 
de 

p arsdn.

10.—
~R30'
11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.31
7.16
8.06
8.33.
8.50
9.07

10.14
10.44'
10.56
11.03
11.12
11.34
11.52
12.24
12.53

1.02
1.14
1.45
2.01
2.15
2.33
3.04
3.40
3.47
4.03
5.35
6.13
6.43
7.16
8.-
3.55
4.40
5.10

11755

Tren

a6cel.

Tren 
deTren

mixt, persân.

Tren, 
accel.

Tren 
de

Tren

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
accel.

10.-
6 50
8.46

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.10 ph

2.16
2.49

3.50
tr. prs.

4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32

5.10
8.00
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57
4.00
4.59

5.45
9.27

1J.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4.06
4.53
5.32

9.15
11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.16
4.52

6.13
7.04

6.24
6.59

Y 
sos.l 
pi.

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev . , .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

SO8.
A

7.16
4.36

7.20

ipl. 
IbOS.

A

8.40 <
9.09

10.40
11.25
11.40
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.07

Tr. ace.
oo •a
CD
CO*—H 
fia
>

fi)

“O 
-J
CD

CD 
P

O 
o

PH.G>’
P •p;5' 
&
O 
Q

11.45

•«S’. 2.26S « tr n opa> -j 
r . CT H-

” Șe

F?
O

< p

p 
S. Pa 
JO ® </J

— '■*' “

xfi
O
n Q
&

u c 
g
p‘ 
s>
&

2.36
3.14
3.33
3.48
4.08
4.45
5.27
5 47

T08
7.54
8.32
9.09
9.40

10.25

12.28
12.29

1.05
1.07

1.43
2
2.

2.29
3.31

4.16

6 40
7.30
8.00

10.05 
Sinaia

11.—
12.26

1.11
6.05

5 55
6.11
6.27
7.26 

7. 
7.

8.16
8.32
8.37

9.04)
9.051

sos. ( 
pi. î

Y
80S.
pL

Clușiu .
Apahida
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud

SUS

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

9.31
9.43
9.47

10.01
10.25
10.53
11.-
11.14
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3.01
3.31
9.10

80S. 
pl-

Teinș
Crăciunel

Biasui(niig]i.Tâmvei)
Blașiu . . .

. Micăs&sa . .
1 r. )
| Copșa-mică . .

Mediaș . . .
Elisabetopol .
Sighișdra
Hașfalâu , ,
Homorod . .
Agoștoufalva . 
Apsța . , . 
Feldiora . .V

SO8. i
pl. J Brașov . .

T Timiș . .
Y Predeal 

sos. Bucuresoi .

<pl. 

1808.

ipl.

Isos.

I
pi.

5.19
4 58
7.10
7.54
8.14
8 57
9.18

10.39
1 3o

7.11
621
6.26
4.51
3.25
5.41
4.01
3.00

e~~
2.64
5.02
3.40 

tB.ll 
13.04
2.68
2.51
2.29
2.01
1.42
1.09

(12.58
112.56
12.49
12.11
11.50
11.14
10.55
10.24

1.50
7.101 1.10

11.12 
Ar*d 
~8.Î8

8.08
Maria- 
Rodna 
~7 30

7.28
Pisci

3.‘?2
12.54
ÎL04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

12.07
11.45
10.24

9.53
9.43
9.37
9.30
9.07
8.45

(5.05
5.45

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

2.16
2.14

9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
37)5

1.50
7.50
5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

-t a'ai 
'C o.

rf • -O O KJ
O ju £

~ •* o*1

. CQ t—

3.33
3.18

2.52
|2.51

9.23
8.54
8.49

8 23
8.06
S.OO
7.35
7.34

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58 
T57
5.11

10.26
10.14
9.36
9.12
5 40

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

Tren 
de 

persdn.

6.20
6.20
3.25
1.12

11.36
11.17
10.42
10.08

9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.48
4.33
4.27
4.20
3.59
8.38
•3.02
2.36
2.21
2.26
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.57
8.27
7.48
5.00
4.05
3.32
7.50

tr. prs.

T2Î
3.50
4.12

tr. mxt.

M733
5.23
6.15
8.34

tr.dpr. | tr. prs.

4 43
6.36
7.04

ort© 
*c S o 
3 _ C E rt> 
c E 
° =-5-

Se jBSi-St.-Georg — Fiuc-Gyimes — (f®alasjca)

8.50

Capșa-niică — ISâbâiw— Avrig — Făgăraș

11.30
12.58
1.20 

tr.mixt 

“2^
2 54
3.59

“635

7.10
8.50
9.15

pi.

SOH.

Tren mixt
3.15
2 27
4.57
5.41
6.01
6 43
7.08
8.17
sos.

Brașov . .
Cezdi- Oșorheiu 
Sepsi-Sângeorgiu 
Malnaș . . .
Băile Malnaș . 
Băile Tușnad .

I Tușnad . .
Ciuc-Sereda 
Ciuc-Gyimeș

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

15l 6.48
6 50
4.31
3.47
3.35
2.48
2 31
1.08
9.50

Copșa mică . BOS-
Ocna . . .

Sibiiu .

Tăi macin 
Avrig . 
Făgăraș

tr. prs.

6725
5.07
4.40

tr. mixt

9.3->
8.08
7.41
7.33
6.45
6.01

tr.dprt.

“3725
1.50
1.21

>- - 
u

3.32

Bistrița

tren de persdn.

T—I

.s

6

12.35
11.01
10.30
tr.mixt

8.57
8 04
7.15
4.25

Tren mixt și de pers. I
4.- = 9.06 4.25
5 01 [10.29 5 39
6 57 £-12.48 7.19
7.55 2 1.55 Bsld
8.47 3.02 6A5
9.24 s 3.52 Giro

10.14 i 4.55 Mnrțfe Y

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

Tr. mirt și de pers.
6.49
5.52
4.10

Numai
Marțe, 
Viner, 
Dumin 
circulă

7.30
6.35
4.54
3.44
2.48
2.05
1.16

Sâmb.
•g circulă

'•a

, a

a
iz;

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

Cs&ceE'dea — Oșorlieiu — Kegli.-săsesc.
1.40 8.10 3.16 9.00 Ț pi. Cncerdea . . sos. 7.42 2.38 8.30 12.31
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș . . 6.59 1.55 7.37 11.23
3.29 9.40 4.44 10.30 Cipău . . • 6.24 1.19 6.51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS. )

Oșorliei
(pl. 5.30 12.25 5.43 9.30

4.50 10.42 5.45 pl. J • l 80S. 8.36 5.04 9.15
6.19 12.16 7.14 9 80S. Regh.-8ă8.. . pl. 7.15 3.30 7:54

Dej -Bistrița,

7.33
7.55

10 50 6.- 10.23 Ghiriș 5.05 7.- 3.20
11.12 6-27 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00

5.30 2.15 8 25 ol. Sibiiu s. 7.10 3.55
5.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42
6.06 2.51 9.L3 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21

10 9
9.56
9.35

SiglttiMora -4&d®5’beiu-sec«8esc.
Tren mi<t Tren mixt
3 22 11.10

11.40
1.59

Sighișdra . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorlieiu-sScnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3.o4
6.20

Eft B- St» s o v - c î' îl
n -» r- i. . _ rr

ești•

9.57 6.12 10.07 Râșnov
10.28 6.43 10.38 Zernești

9.12
8.52

9.50 7.24 î>ej. . 6.48
10.49 8.30 Boolean 5 58
12.50 9.56 Bistrița 4.29|

3.-/5
2.25

12.55

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

C 1 u ș i ia — ’St ă 1 a u

9.29
9.07
7.38
7.03

4.38 Clușiu . . . 5.45
5.25 ? Apahida . , > 5.26
6.41 1 Gherla . . . 3 42
7.07 9 Dej . . . . l 3.57 

ț 3.42
Zâlau . . . 10.45

3.20 9.05 3.151 Timișora . 7 50|1.05 7 20|
7 08 12.43 6 37j| M.-Rodna

Alba-lulie — S latna
4 37
7.28

9.40
12.25

4 36h Alba-lulia 
7.47| Zlatna .

7 22 11.01 6 16
5.— 8.22 3 50

Timișora — M .-fllodna-l jig»g»a.

6737 12.41| 7.47
s.00 12.01 7.20 4 0u| 9 513 32

BSrasov — Chezdi-Osor liciu
pi.5.19

5.53
8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.05
8.53 1.37 6.50

Brașovă . . sos.
Prej merii . .
Sepsi 8.-Georg. I
Covasna . . “
C.-Oșorheiu . pi.

10.U4
9.34
8.47

»-•3 3 a
ir.

<D ~*

a—1 p.

8.25
7.55
7.04
6 49
5.37
4.58

6.48
6.10
5.Or
4.51
3.16
2.27

J

(.

1

i

9

rA
1

6

L* 
a S

5 m

11.05
11 57
12 22

1.09
1.32
3.00
5 57

*) Notă; Orele insemoate în stâDga stațiunilor, 
îi s mueză orele de nopte. — Seoanui <------ !>

sunt a se r et) de sus în 
arată cu s!goa direoția, înoătrău

jos; cele insemnate în drepta de jos n 
merge trenul.

sus.—Numeri îuouadrațl j ~\| ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


