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Programul mamelucului Pachomie.
Oine a mai aciut de esistența 

deputatului cercului electoral Bogșa- 
nemțâscă? Nu s’a aucjit nici-odată 
nimic de el nici în dietă, nici afară 
din dietă. El face parte din ceta 
acelor mamelucl, cari îșl află ferici
rea să voteze vecinie cu cei dela 
guvern, recitând în ședințele dietei, 
de câte ori li-se dă semnul, pe „igenu 
(da) și pe ,«em“ (nu). Numai când 
a fost ales la comandă i-a apărut 
numele necunoscutîntr’un comunicat 
de câte-va șire prin foi, ca se dis
pară apoi erășl în neant.

De astă-dată s’ar pară totuși, 
că tocmai acest mameluc, de care 
vorbim, a simțit de-odată o dorință 
nespusă de a-se afișa într’un mod 
6re-care în public, debutând și el cu 
o „dare de s6mă“ înaintea așa c|iși- 
lor alegători ai sei. ț)icem s’ar pără, 
căci după tote legile naturei trebue 
se admitem mai mult ca sigur, că 
acest deputat guvernamental cu nu
me românesc Dr. Pachomie Avra- 
mescu, a lucrat și de astă-dată nu
mai așa, cum i-s’a prescris.

Destul, că Pachomie a desfă
șurat și el un program, arătând bog- 
șănenilor în ce consistă nisuința 
guvernului Szell. Lî-a spus, că acest 
guvern n’are altă țintă, decât a uni 
pe toți locuitorii Ungariei, fără deo
sebire de confesiune și naționalitate. 
O cestiune a naționalităților, (jise el, 
nici nu esistă adecă în acâstă țeră 
și e speranță, că timpul va face se 
dispară neînțelegerile și că în ge
nere se va recundsce esistența de 
fapt a libertății, egalității și frăție
tății ; într’o țâră, unde este avisat 
unul la altul așa ca la noi, nici că 
e permis a se vorbi de o cestiune 
a naționalităților. Acesta este cu
prinsul espunerilor mamelucului Pa
chomie, așa cum îl vedem împărtășit 
într’un comunicat al foilor unguresc!.

Nu se putea, ca politica guver
nului se-șl dea un atestat de pauper
tate mai mare, decât prin înscenarea 
acestui debut caraghios al lui Pacho
mie. Prin cine vre să ne convingă 
Coloman Szell, că cestiunea națio
nalităților ar fi numai o fantasma
goria prăstă și că ea nici n’ar esista ! 
Când s’a făcut atâta gălăgie în ju
rul declarațiilor lui Szell din dietă 
privităre la naționalități, noi am ară
tat din înseși cuvintele și sensul vor
birilor lui, că el privesce cestiunea 
naționalităților ca ceva ne mai esis- 
tent și e preocupat numai de ideia 
cum se adune pe muncitorii de tote 
neamurile, cu vorbe bune și cu pro
misiuni de bacșișuri, ca se lucreze 
împreună cu Maghiarii la clădirea 
unității naționale maghiare. Și to
tuși pănă afil s’au găsit între n’oi de 
aceia, cari au privit în Szell pe Inau
guratorul unei ere de dreptate și 
cari și astăc]), prin purtarea lor șo 
văitore, îl aduc numai pe ministru 
președinte în prepus, că ar vre să 
încheie pacturi separate cu Românii.

Ei bine, Pachomie ll-o spune 
clar și limpede, că de asemeni în- 
voell, fia cât de slabe, nu păte fi 
vorba nici din causa aceea, pentru 

că le lipsesce substratul. Cestiune 
de naționalitate nu estistă.

Și acum să vedeți cum se re
pede organul lui Banffy asupra a- 
cestei afirmări a uneltei lui Szell, 
Pachomie.

Așa-dâr — esclamă el — au 
fost nisce donchișoți toți bărbații 
de stat maghiari începând dela 
Ludovic Kossuth pănă la Andrassy 
și pănă la Banffy, cari au crecjut, 
că esistă cestiunea de naționalitate. 
Au fost nisce nebuni Maghiarii, cari 
numai și-au închipuit, că au mâncat 
bătaiă dela Români la 1848, căci nu 
esista cestiune de naționalitate. A fost 
nebun guvernul Wekerle, care a în
chis pe memorandiști; a fost nebun 
Banffy, care patru ani întregi a că
lărit pe o cestiune ce nu esistă. 
Nebuni sunt aeji chiar și Ro
mânii, dâcă își mai bat capul, — 
să fiă activi ori pasivi; nebuni Slo
vacii, cari învață în Praga pansla
vism și nebuni în Austria toți băr
bații mai însemnați, cari se ocupă 
cu certele naționale de-a colo: fi- 
ind-că cestiunea de naționalitate 
nu este, cum o spune Dr. Pachomie 
Avramescu, și cum o confesâză Co
loman Szell.

Quod erat demonstrandum!

tas în pressa francesă.
Cu acest titlu publică. „Apărarea Na

țională" un articul interesant, sămnat de 
dl V. A. Urechiă, pe care îl lăsăm să ur
meze aici, parte verbal, parte în estras.

Precum prevădusem, — efi00 d-1 V. 
A. Urechiă — vecinii noștri maghiari nu 
se mulțămeso de a da iuruș în diversele 
congrese, unde speră să debiteze vre-o ca
lomnia în contra națiunei române, să fal
sifice istoria în interesul, precum îl înțeleg 
ei, al minorității maghiare din regatul Sf. 
Stefan.

Contând pe tembelîcul nostru, ei îșl 
pregătesc terenul în congrese, punând mâna 
pe ore-care pressă franoesă. O adevărată 
campaniă au întreprins șoviniștii unguri, 
pe tesa, că Românii sunt gata a renunța la 
pasivitate cu ore-carl condițiunl, enumerate 
de „Pester Lloyd" din 23 Iulie.

Acâstă scire o publicase deja, la 20 
Iulie, „Revue d’Orient" dela Pesta după 
un alt jurnal unguresc. Pănă și jurnalul 
„L’Italie“ dela Roma, reproduce asemenea 
scire.

Imbătrânitul „Le Siâole", care altă
dată, după răsboiul Crimeei, publica cores
pondențe și articole bine-voitore pentru 
Români, a fost aghesmuit cu fiștocu guver
nului din Budapesta și întră în hora anti- 
româuă, sâu mai bine filo-maghiară înfrup
tată din paragraful reptilelor.

Cu mai puțin zel, deocamdată, repro
duce scirea împăcărei Românilor din Ar
deal jurnalul „La Libertâ" din 23 Iulie.

Nici unul nu întrece însă în insolență 
pe necunoscutul „La Cocarde“ și pe năs- 
cocitorul de fel de fel de nesdrăvenii: 
„Paris Journal".

Dâcă băgăm în sâmă asemenea cam
pania, ce șoviniștii maghiari organisâză în 
pressa francesă, nu este pentru că avem să 
ne propunem de a confirma, ori de a in
firma soirile, ce se răspândesc despre in
trarea în activitate & Românilor transilvă
neni ori bănățeni. Părerea mea a fost în 
tot-dâuna și continuă a fi, că noi, Românii 
din România, du avem a da sfat politic 
fraților de peste munți, de peste Moina, 
ori de peste Prut.

Nu din BucurescI, seu din Iași are a 
purcede directiva politică a acestora. Și în

cașul special nu avem nici de a aproba, 
nici de a desaproba, orientarea politică a 
fraților ardeleni și bănățeni. Alâgă-șl ei 
acea platformă de luptă, care le convine; 
decreteze ei, capii autorisațf, eșirea din 
pasivitate și intrarea în activitate, ou sâu 
fără condițiunl, — de tote aoestea n’avem 
noi a ne ocupa.

Idealul, ce urmărim, este: păstrarea 
neatinsă a individualității naționale ro
mâne, înoetarea răsboiului contra limbei, a 
șcdlei și a bisericei naționale. Pe aceste 
nu ounoscem capi politici nici într’o țâră 
locuită de Români, oarl să aibă dreptul de 
a nu le considera, de a le negocia pentru 
dobândirea vre-unui drept ori privilegiu 
politic.

Dâcă dâr diarele francese primesc 
dela Budapesta informațiunl despre împă- 
oarea ori neîmpăoarea Românilor, n’avem 
noi să le ținem de rău. Ceea-oe însă ne 
pune indignat condeiul în mână, sunt min
ciunile și calomniile ce, ou acâstă ocssiune, 
șoviniștii maghiari le înșiră în jurnale in- 
consoiente de fapta lor, dâr oonsciente de 
câștigul lor material.

O mică răfuială cu aoestea.

După acâsta autorul arată, că „La 
Cocarde* din 27 Iulie, aducând laude con
telui Goluchowski, spune, că acest diplo
mat când se afla la BucurescI priveghia 
de-aprope făptuirile „Ligei Române", care 
„predica pe față esterminarea rassei ma
ghiare". Raporturile lui Goluchowski tri
mise la Viena vizau următorul plan: „Nă
vălirea Românilor în Transilvania, nu pen
tru a libera pe frații lor, cari nu sunt de 
loc oprimați, ci pentru-ca să oucerâscă for
midabila posițiune strategică, ce oformâză 
Carpații".

„Statul-major austro-ungar înțelese 
atunci adevăratele tendințe ale mișcării 
irredentiste române, și a lucrat în oonse- 
cență"...

Câte rânduri, atâtea minciuni ! es- 
clamă autorul. Nici-odată Liga nu s’a gân
dit la o năvălire a Românilor în Transil
vania. Ba în scrisârea adresată lui Golu
chowski Liga a respins asemenea calomnii 
și născooirl de oreerl bolnavi. Dâr însu-șl 
Goluohowski n’a adus în delegațiunl o afir
mare, ca cea din „La Cocarde".

„Le Siecle* publică o corespondență 
din Budapesta, în oare se desaprobă pasi
vitatea Românilor, pe cuvânt, că o aseme
nea politică nu pote fi, deoât a națiunilor 
mari, seu ale unei naționalități, care prin 
cultură, inteligență și bogățiă jocă un rol 
preponderant într’un stat. Tot acolo se mai 
susține, că Românii ardeleni și bănățeni 
s’ar bucura de tote drepturile constituțio
nale, de cari se bucură Ungurii — Risum 
teneatis! esclamă d-1 Urechiă.

„ Paris-Journal* reproduce scrisorea 
din „La Cocarde", fapt, care probeză, cj'ce 
autorul, că aceeași mână ține firul mișcării, 
ce vre să-o ațîțe șovinismul maghiar în 
pressa francesă.

„L’Independance Beige*, într’o cores
pondență mult mai mare decât din „La 
Cocarde", se anină de politica pasivă a Ro
mânilor, și de soirea răspândită, — cjice 
ea — de Români!... că acâstă politică va 
fi abandonată. Vorbesce apoi de ounoscutul 
„pact", ce l’ar fi încheiat Szell cu Românii 
prin mijlocirea Metropolitului Mețianu, pi
când, că nu se teme, că ar resulta vre-un 
pericul pentru Ungaria, dâcă 17 sâu 18 
deputațî români ar întră în dietă. De aoeea 
„aprobă pe ministru Szell, dâcă dela el au 
pornit negocierile de împăcare!"

D-1 Urechiă, încheiând esclamă: 
„AucjițI dreptatea, ce vor dobândi Ro

mânii, când ver abandona politica de pa

sivitate! Șâpte-spre-cjece sâu opt-spre-cjece 
Români, din 3 milione, vor fi primiți în 
parlament! După asemenea soootelă, cu 
doi-trei mai mulțl, ar trebui să fiă repre
sented națiunea maghiară în acelaș parla
ment".

Din România.
Complotul bulgar.

Din Buouresol ni-se scrie, că judele 
de instrucțiune în afacerea asasinatului Mi- 
hăileanu, a reușit a dobândi o mărturisire 
a asasinului Dimitroff. Acesta îi declara, 
că a fost un prost, căci a săvîrșit crima 
pentru parale. Acei, cari I’au îndemnat în
tâii!, sunt: Iconomoff, Takiroff fotograful și 
Bureacoff. Când a fost la Sofia Iconomoff 
l’a dus la Sarafoff. Acesta, oând l'a văcjut, 
l’a pupat, după aceea i-a dat parale, ca să 
comită crima. El i-a spus, că dâoă va scăpa, 
o să-i dea o slujbă bună în Bulgaria, âr 
dâoă va fi prins, în diua prooesului are să 
stăruâscă întreg comitetul eseoutiv să-l 
scape.

La Bulgarul Kazaooff s’a găsit nu 
numai o sorisore a șefului oomitetului re
voluționar bulgăresc Sarafoff, ci se dioe, 
s’a aflat și o corespondență între el și mi
nisterial de esterne din Sofia, de unde re- 
sultă, că avea ore-carl legături cu guvernul 
bulgar. Asasinul Dimitroff a mărturisit, că 
are complici în BucurescI și i-a și numit. 
Parchetul s’a pus pe urmele complotului 
din Buourescl. Se fao mereu numărâse 
descinderi și arestări. Păuă acuma s’au ares
tat 50 de Bulgari bănuițl. Unul din ei 
Dima Gheorghieff, a fost arestat în hala 
Ghioa; el spusese unui preoupeț Tramdafil, 
că nici Ragele Carol nu va scăpa cu viața. 
După „Epoca" însă Bulgarul se fi dis nu
mai, că va omorî încurSnd pe un înalt func
ționar de stat român.

♦

S’a vorbit și de o ruptură a relațiu- 
nilor diplomatice între guvernul român și 
bulgar. Acâsta însă se desminte din isvor 
autorisat. Guvernul român, de fapt, a adre
sat însă o notă fdrte energică la Sofia, în care 
se deolară hotărît, că dâcă guvernul bul
gar nu va lua măsuri pentru a da în judecată 
pe toți Bulgarii, cari sunt implicați direct 
ori indireot în asasinatele politice comise 
pe teritoriul român, guvernul român îșî va 
sci face datoria sa față cu supușii bulgari, 
cari se afiă în România.

Cu alte cuvinte, în cas, că guvernul 
bulgar nu va satisface pretensiunei juste a 
guvernului român, se vor lua măsurile cele 
mai severe de represiune contra Bulgarilor 
din România. Se vobesoe de o espulsare 
în număr mare de Bulgari din România, 
cari n’au meseră sâu profesiă și au fost 
cât de puțin implicați în comploturile bul
gare .

Se mai vorbesce, că și în Dobrogea 
s’ar mai fi descoperit un complot bulgar.

♦

țliarul „Peninsula Balcanică*, al cărui di
rector era răposatul Ștefan Mihăileanu, pu
blică în ultimul său număr un articol înti
tulat „Complotul fiilor lui Krum*. Etă păr
țile principale ale acestui articol:

„Cu cumetrii bulgari noi Românii în 
totdâuna am avut de îndeplinit același rol. 
Amintâscă-șl de organisarea de stat, ce am 
dat’o imperiilor româno-bulgare; amintâs- 
că-șl, că pe pământul ospitalier al poporu
lui român au agitat patrioții bulgari pen
tru deșteptarea consciinței naționale bul- 
gărescl și în numele civilisației ; amintâs- 
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oă-șl de rolul decisiv al mândrei armate 
române sub comanda bravului ei Căpitan 
pe oâmpiile Bulgariei întru crearea statului 
bulgar de adl.

„Să nu uite Bulgarii, că în tote cău
șele lor drepte i-am susținut, le-am dat 
concursul desinteresat, mai mult, i-am con
dus, da! condus. Amintesoă’șî Bulgarii, că 
Armânii conduceau în Bulgaria acțiunea 
comitatelor patriotice bulgăresc!, și acestor 
martiri deci datorase Bulgarii, închegați în 
stat național și constituțional, viața lor or- 
ganisată de stat, acești Armâni sunt pă
rinții pensionarilor statului bulgar, pensio
narilor cu recompensă națională...

„Străinii ne dau să înțelegem, că nu 
mai trebue să muncim pentru nimeni altul, 
ci numai pentru noi, pentru interesele nos- 
tre. Un neam, cum este al nostru, atât de 
desinteresat, de altruist, găsesce și timp și 
mijloce spe a-șl vede de interesele sale 
pentru aș! croi viitorul.

„Și idealul româneso este pur și simplu : 
unitatea culturală a tuturor Românilor. Atât 
ne ajunge.

„Viăța ca și mortea lui Mihăileanu, 
cum a sciut se munoescă și cum a sciut 
să moră Mihăileanu, ne chiamă la datoriă.

„Nu plânset și vaet vom face să vi
breze în audul omenirei noi Armânii dela 
„Peninsula Balcanică11 pentru mortea gran- 
diosă a incomparabilului stegar al românis
mului Stefan Mihăileanu, căci nu se îndu- 
ioșâză inima în fața datoriei sacre, ce ne 
incumbă, când periculul bulgar ca un șu- 
voiu incalificabil de sălbătăciă din timpu
rile când era omul în horde â la Krum^se 
deslăuțuesce cu totă furia animalioă, nu! 
ci inima se învertoșâză, se îmbărbăteză, se 
călesce pentru ca nflamburau culturei ro
mâne să fâlfăe falnio. Stegarul a murit;, 
trăâsoă stegarul!“

9n memoria Buî Mihăileanu.

piarul „La Roumanie* face apel la o 
subscripțiune pentru ridicarea în Ateneu a 
unui bust al lui Stefan Mihăileanu, prin 
care să se perpetueze memoria\acestui bun 
și fidel cetățean, care a apărat atât de brav 
interesele fraților săi din Macedonia. Și a 
și inițiat coleota, subscriind d-1 Tache Io- 
nescu, fost ministru de finance, suma de 
200 Lei, er diarul „La Roumanie" 40 Lei.

*

Ilustrul profesor B. P. Hasdeu a tri
mis dela Câmpina, cu ocasia înmormântare! 
regretatului St. Mihăileanu, următorea tele
gramă Ziarului „Timpul":

„Glorificarea victimelor este cea mai 
durerbsă pedâpsă pentru ucigașii lor, a că
ror vanitate ar trebui tot-odată unită pur 
și simplu prin oelula furioșilor în casa de 
nebuni.

Ștefan Mihăileanu a fost un martir 
al ideei noBtre naționale : prin cuvânt, nu 
prin asasinat.

însărcinat a face o nouă nomenclatură 
a stradelor Capitalei, eu am dat unei strade 
numele de „St. Mihăileanu Macedoneanul, 
pe care pe de o parte să-1 citescă sălbaticii 
de peste Dunăre, âr pe de altă parte să ne 
înțelâgă Românii de aoolo."

Noul program al „partidei inde
pendenților". Independenții sâu mai bine 
c}is kossuthiștii unguri și-au făurit în fața 
viitorelor alegeri de deputațl un nou pro
gram, ale cărui puncte prinoipale sunt ur
mător ele :

Deplina independență politică și econo
mică a Ungariei, separarea ei de cătră 
Austria să fiă enunțată prin lege; sufragiu 
universal cu votare secretă după comune ; 
guvernare oonstituțiouală pe basa suvera
nității poporului; reforma parlamentară, cu 
desființarea camerei magnaților, cu aronda
rea proporțională a cercurilor electorale, 
având acestea dreptul dea-șl rechema de
putății și aplicarea stricta a incompatibi
lității; desființarea privilegiilor de naseere 
și avere, precum și a tuturor titlurilor, ce 
vatămă egalitatea omului, apoi rangurilor 
și ordinelor; deplina libertate de gândire și a 
cuvântului, libertatea nețărmurită a pressei, 
drept de asociare și întrunire-, împărțirea 
proporțională a sarcinelor publice; dare pe 
bursă, scărirea dărilor; desființarea fidei- 
comisurilor; secularisarea averilor biseri- 
oesol provenite dela principi; expropiarea 
în genere a marilor proprietăți din partea 
statului și parcelarea lor, precum și stabi
lirea mărimei proprietății de pământ indi
viduale. In fine să nu fie permisă secues- 
trarea cantității de avere mobilă și imobilă, 
care este absolut necesară pentru susține
rea vieții.

înmormântarea Hegelui Umberto.
Erl s’a făcut la Roma înmormântarea 

Regelui Umberto. Pănă în momentul când 
scriem rândurile acestea, n’avem soiri mai 
amănunțite despre mersul ceremoniei fune
bre. Dăm însă aici — după telegramele 
de erl—următdrele împărtășiri cu privire la 
transportarea cadavrului Regelui Umberto 
din Monza și despre sosirea lui la Roma, 
unde a fost depus la Pantheon.

□ in Elflonza la Roma.

MercurI săra, la ora 4.20, cadavrul 
regelui Umberto a fost pornit din Monza 
la Roma. Oosoiugul era pus pe un afet de 
tun și tras de 6 părechl de cai negri, că
lăriți de sub-ofioerl de artileriă. Oosoiugul 
era acoperit de-o splendidă corână făcută 
jumătate din lauri și jumătate de palmier 
cu trei forte bogate panglici, pe oarl se 
citesc numele de Viotor Emanuel, Marga
reta și Elena. Pa tot parcursul trupele erau 
înșirate și dădeau onorurile militare. Se 
afla de-asemenea o mare mulțime de lume, 
care la trecerea cortegiului îșî descoperea 
capetele. Cortegiul era deschis de-un esca- 
dron de cavaleria și două companii de in
fanteria. Apoi mergeau 30 preoți, aparți
nând clerului casei regale. Archiepiscopul 
Passi ducea cordea de fier. De ambele la
turi ale cosciugului se aflau patru din 
adjutanții regelui Umberto, anume gene

ralii Awgadro, Serafini, Oanera și colonelul 
Uaon. In jurul carului funebru se aflau cui- 
rasierl. Urma îndată după aceea oalul fa
vorit al lui Umberto. Cortegiul era închis 
de patru esoadrdne de cavaleriă, o brigadă 
de artileriă și o bateriă călărâță de arti
leriă.

In gara Monza au întrat numai două 
compănii de infanteria cu musica. Cada
vrul fu pus într’un vagon de sistem elve
țian, ornat pe dinăuntru cu postav negru, 
presărat cu decorațiunl de aur. Cosciugul 
sta pe un mic catafalc, în jurul căruia se 
aflau puse patru fotoliurl pentru garda de 
onore. Cadavrul fu însoțit dela Monza pănă 
la Roma de ducele d’Aosta, contele de 
Turin, nepoții regelui Italiei, de ducele de 
Genova, fratele reginei Margareta, de pre
ședinții Camerei și Senatului.

Trenul s’a oprit două minute la Mi
lano, cinei la Genova și <jece la Pisa. Tre
nul sosesi erl diminâță la Roma, la orele 
6 și 30 min. In tote gările pe la cari trecea 
cadavrul s'au dat onorurile militare.

La Roma

Erl dimineță, la orele 6 și 30 min., 
pe un timp noros, cadavrul Regelui a sosit 
la gară, unde erau de față: noul Rege 
Victor Emanuel III, Principii italieni și 
străini, ambasadorii, diplomații și tote că
peteniile autorităților.

Pe tote stradele, pe unde trecea con
ductul, trupele stăteau în șir stradele erau 
inundate de lume. Tote prăvăliile au fost 
închise. Pentru Z’ua înmormântării au so
sit la Roma 15,000 streini.

La 7 ore sub-ofioerl au ridicat cosciu
gul din vagon și l’au dus în capela de do
liu. Primul capelan al ourții a făcut cea 
dintaifi. sânțire a cadavrului, după care 
apoi conductul imens s’a pus încet în miș
care. După numărosele deputațiunl, au ur
mat preoți și călugări în număr de vr’o 
sută sub conducerea preotului Quirinalului. 
In urma acestora mergeau deputațiunile 
regimentelor și în fine cosciugul, așeejat pe 
un afet de tun și tras de șâse cai, âr de 
jur împrejur mergeau funcționarii camerei 
regescl și primul adjutant al lui Umberto 
călare cu spada Regelui. Acâstă grupă pe 
cât era de simplă, pe atât făcea o mai 
adâncă impresiune. Mulțlla vederea cosciu
gului au vărsat lacrimi.

La drepta și stânga cosciugului mer
geau miniștrii, deputății și senatorii, âr 
după cosciug urma măestrul de oeremonii 
cu corona de fier, capelanii Regelui, muni
cipalitatea, capitulul din Monza, Regele și 
prinoipii străini, oalul Regelui, cu care a 
fost în răsboiii, îmbrăcat în negru.

Conductul a fost încheiat de stâgurile 
armatei purtate de o gardă de onore. Pre- 
tutindenea, pe unde treoea cosciugul cu 
cadavrul Regelui, domnea o tăcere evla- 
viosă; toți aveau capetele descoperite.

Rămășițele pământesci ale Regelui 

Umberto, după un ceremonial pătrunzător, 
s’au așezat spre veolnică odihnă în Pan
theon.

Părechia domnitdre a României pentru 
Umberto.

Cordna, pe care generalul Lahovari 
a depus’o în numele Regelui Carol, are in
scripția : „ M. S. Regelui Umberto. — Bunul 
său frate Carol*.

Regina Elisabeta a însărcinat tot pe 
generalul Lahovari să remită reginei Mar
gareta o scrisdre autografă și a depune pe 
cosciugul lui Umberto o corănă de „edel- 
weis" (florea reginei) culese la Sinaia și îm
pletite ohi&r de Regina României. Atenția 
delicată a. Suveranilor României a produs 
în Roma o mare și frumosa impresia. Tote 
Ziarele din Roma vorbesc cu simpat.iă des
pre acâsta.

Omagiul cetățenilor Romei.

Prințul Colonna, primarul Romei, a pu
blicat alaltăerl un manifest, în care spune, că 
cetățenii vor participa la omagiul estrem 
adus Regelui Umberto, ou acea reculegere 
adânoă și mută, oare va dovedi încă odată, 
că orl-ce manifestația a Romei e tot atât 
de mare și solemnă, pe cât e de mare tre
cutul ei.

Miercuri sdra la 6ra 9 a sosit în Ro
ma regina Margareta. Dela gară la Quiri- 
nal se afla o mulțime imensă, compusă în 
cea mai mare parte din femei îmbrăcate în 
negru.

manifestația Btalsencior.

Se Zi°e? Miercuri au sosit 20 mii 
de persbne. Tote zidurile sunt pline de ma
nifeste ale asociațiunilor, prin oarl membrii 
erau invitați la înmormântare. Aprope tote 
oomunele din Italia au trimis delegați. Se 
calouleză, oă 900 municipalități au trimis 
representanțl la înmormântare. Animația în 
oraș era estraordinară. Coronele nu înoe- 
teză de-a sosi la Quirinal.

Vaticanul și Quirinalul.
Din incidentul tragicului sfîrșit al Re

gelui Umberto s’au arătat semne forte îm- 
bucurătdre, oă raporturile între Vatican și 
Quirinal, oarl de 30 de ani sunt în conti
nuă încordare, pe viitor probabil se vor îm
bunătăți, grația spiritului blând și paclnic 
al papei Leo XIII.

Tot timpul, cât rămășițele pământescl 
ale Regelui Umberto au stat pe catafalcul 
din Monza, preoții, episcopii catolici, cu 
papa în frunte l’au încunjurat cu sincerile 
lor regrete, manifestând astfel patriotismul 
lor și arătând, oă simt una cu națiunea 
italiană. Când cardinalul Rampolla, secreta
rul de stat papal, a înseiințat pe papa despre 
asasinarea lui Umberto, Leo XIII profund 
emoționat a rostit vorbe condamnatore în 
oontra asasinului și a partidei sceleraților, 
oare i-a înarmat brațul. îndată după acesta
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Generalul Boiha.
Pentru a oonsaora un erou, sunt de 

lipsă două lucruri: victorii, și unjseeul îm
plinit. Generalul Botha se pdte compara 
cu Washington. Lupta, care o susține Botha 
în ao°st moment, are multe puncte de ase
mănare cu aceea a lui Washington, și oa 
general, cred, oă Botha nu s’a arătat infe
rior marelui Amerioan. După cât am putut 
observa, sunt convins, că deoă ar fi chemat 
odată, în cele mai înalte funcțiuni în par
lamentul țării sale, demnitatea sa, înțelep
ciunea sa ar câștiga atunci admirațiunea 
lurnei, tot în aceeași măsură, ca afli voini- 
cia și destoinicia sa militară.

Pentru întâiașl dată întâlnii pe Botha 
după Spions Kop, care fu pdte cel mai in
teresant moment din totă lupta. Intr’odimi- 
nâță Botha auZi, că Spions-Kop, cheia liniei 
de apărare a Burilor, ajunse în mânile ini
micilor, după ce a fost luat prin surprin
dere. Euglesil, beți de buouriă, începură 
îndată a fortifica posițiunea lor. Erau acolo 
în număr de 800 de omeni și le soseau 
necontenit trupe din afară.

Botba n’avea cu sine mai multi de 
60 Burgheii, der el nu șovăi. El dădu po

runcile necesare pentru-ca alte oomande 
să-l urmeze în măsură cum se vor ivi, și 
conduse pe omenii săi la atac. Voinicia ge
neralului se comunică și trupelor sale. Iute 
se urcară pe înălțimile din Spions-Kop, con
duși și răpiți de esempiui șefului lor. Lupta 
fu teribilă.

Englesil se țineau bine. Ei aveau în 
favorul lor scutul posițiunei lor și dispro- 
porțiunea copleșitdre a numărului, erau însă 
inferiori Burilor prin lipsa precisiunei la 
tir. Omorîțl ca oile, Englesii căutau să se 
ascundă. Cum se arăta un cap, omul cădea 
mort. Burii țintau ca la venătore. Ei încă 
perdeau omeni, dâr veniseră să gonescă pe 
EnglesI și i-au și împrăștiat.

Botha mi-a dat detailurl despre acâsta 
luptă homerică, și forte modest, părea a fi 
convins, că n’ar fi putut procede în alt 
mod. Când mă întâlnii âr ou Botha la co
mandantul din Iohannisburg, despre lupta 
din Spions-Kop vorbea totă lumea ca despre 
o minune. Oficierii presențl îi făceau compli
mente, der serios, în maniera Burilor. Ochii 
lui Botha străluceau de mulțămire, der el 
tăcea și nu afla cuvinte, din presplesitate.

Tînăr, prea tînăr pentru Buri, cari în 
genere au încredere numai în bărbați cu 
barbă lungă, Botha părtă cu calm și cu 
demnitate cei 35 ani ai săi. Mare, șâse 
urme de înalt, cu umerii lăți, solid zidit, 
se vede că posede o forță remarcabilă. Prea 

greu pentru a fi atlet, simți privind la el, cât de 
enorme trebue să fiă reservele sale de vi
talitate. Când bate ou pumnul în masă și o 
face să vibreze, este ca lovitura labei unui leu.

Obrajii săi sunt mai mult rotunZh fără 
crețe, fruntea sanu-i prea mare, în privirea 
ochilor săi albaștri e ceva candid și drept, 
ce te silesce să te pleci lui. Trăsurile feței 
sunt bine modelate, numai dinții strică în
tru cât-va acâsta regularitate armoniosă. El 
portă o mică mustață și barbă brună.

Botba e fără posă, fără afeetațiune, 
cum sunt de altcum omenii pe acolo. Amicii 
săi nu-1 numesc d-le General, oi simplu 
„Ludovic". Manierele sale sv.nt așa de pu
țin studiate, înoât poți Z'°e, că n’are, der 
curtoasia naturală, aerul de demnitate, fără 
ați da sâmă, îi dau aparența de gentilom.

Când îl revăd în cuget, ’ml aduc aminte 
întâii! de privirea ochilor săi albaștri și 
deschiși și de oalmul, care emană din t6tă 
personalitatea sa. La o privire superficială, 
fața sa, după masoa de calm, putea să 
apară a fi fără espresiune, der -privindu-1 
cu atențiune aflaiil, că acâsta atitudine era 
numai o perfectă controla de sentimente 
și de cugete vigurose și chiar vehemente. 
Eu am văZut pe Botha calm la Baragma- 
nath, aprope de Iohanesburg, la Reitfontein, 
la Pretoria, der acesta liniște acoperea un 
vulcan. Privirea sa era totdeuna plină de 
bunătate, der une-orl, pe câmpul de luptă, 

soânteile voinței sale neînvinse luceau din 
ochii săi.

Botha vorbea puțin. Acâsta resultă 
din temperamentul său, dâr și din causă, 
că afla tăcerea avantagiosă. Simplu coman
dant la începutul luptei, după aceea numit 
suocesiv genera), general șef în Natal, și 
în fine generalissim, Botha a trebuit să 
suscite gelosia oelorlalțl șefi. El se făoea 
totdâuna par’ că n’ar observa ao-ste sen
timente, și îu curând bunătatea sa, curtoa
sia sa obicinuită, cât și calitățile sale mari 
militare, câștigară amiciția acelora, cari ar 
fi putut deveni inimicii săi. El da un or
din, ca și când ar fi presentat o dorință, 
de care cel subordonat însuși se convingea, 
că era de lipsă. Acesta n’o făcea din slă
biciune. El sciea ce voiea, și el aștepta să 
fiă ascultat; și îl ascultau toți cu cordia
litate.

Am asistat la mai multe consilii de 
luptă ținute de Botha. Se discuta situațiu- 
nea forte liber, și t<5te ideile se primeau, 
cu atențiune. Generalii și comandanții pro
puneau totdeuna măsuri energioe. Intre ei 
nu se suZia nici un cuvânt descurajat. 
Câte-odată se iveau divergințe de păreri, 
se discuta sdraven. Botha nu Zicea nici un 
cuvânt. La sfîrșit — și se întâmpla tot- 
dâuna așa — dicea cineva: „Ei bine, lă
săm hotărîrea comandantului general". Totă 
lumea era de acord în privința acesta, și 
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papa a oficiat o slușbă religiosă pentru de- 
funotul Rege și în tot timpul dimineții a 
fost forte agitat, întreținându-se ou oei din 
jurul său asupra asasinatului.

Leo XIII nu șl-a uitat însă nici de 
regina Margareta, pe care o stimâză forte 
mult pentru sentimentele ei religiose. Pri
mul lucru i-a fost să adreseze reginei o te
legramă de aderență. Cardinalul Rampolla, 
un antimonarchist fervent, a făcut obiec- 
țiunl. In urma acesta s’a hotărît să trimită 
o telegramă oardinalului Ferrari, episcop 
de Milano, care era prin acesta însărcinat 
de a merge să presents reginei condolențe 
în numele papei.

Să nu trecem apoi cu vederea, că nu- 
măroșl cardinali și episeopl au adresat 
Curții italiene telegrame de condolență. 
Cea mai remaroabilă a fost aceea a cardi
nalului Prisco, episoop de Neapole, căruia 
regina i-a răspuns imediat, mulțumindu-i 
călduros.

Der nici guvernul italian n’a rămas 
nerecunoscător. El a mulțumit episcopului 
de Genua, care, inspirat de sentimente reli
giose, a adresat o frumosă sorisore clerului 
dineparchia sa, ordonând rugăciuni solemne 
pentru odihna sufletului defunotului Rege și 
rugăciuni speciale pentru Regele Victor Ema
nuel III.

Așa ceva nu s’a mai pomenit în Italia 
de oând Roma, ultima rămășiță a statului 
papal de odinidră, a fost cucerită cu în
treg teritoriul ei, pentru regatul italian. 
Ba trebue să producă ore-care mirare, că 
pe când tînărul rege Victor Emanuel III 
a introdus în proclamația sa devisa mult 
supărătore pentru Vatican: Roma intangi
bile — vrând prin aeâsta să spună, că papa 
nu va mai reoăpăta Roma — pe atunci 
Vaticanul răspunde ou aceea, oă participă 
Ia înmormântarea lui Umberto, ale cărui 
osăminte au fost depuse erl la Pantheon.

De altfel situațiunea e forte nesigură, 
căci nu se pote prevede, dâcă atitudinea 
noului Rege va contribui, ca semnele aoeste 
de apropiere între Vatican și Quirinal să 
se concretiseze eu timpul și să devină o rea
litate.

— 28 Iulie v.

Măsuri contra anarcliiștilor. Sena
torul Pessina, celebrul jurioonsult, va oere 
Senatului italian restabilirea pedepsei ou 
morte pentru regicidl. Opiniunea generală 
este favorabilă acestui proiect. Intr’un in
terview cu corespondentul lui „Berliner 
Tagblatt“ fostul ministru Bacceli, esprima 
chiar ideia, „că e păcat, că nu se pot pe
depsi anarchiștii printr’o manieră sumară 
și populară, precum este legea lui Lynch11.

Iosif Szlavy, custode de cordnă și 
fost ministru președinte ungureso după re-

Botha pronunța vre-o câte-va cuvinte, prac
tice, scurte, cu pricepere și hotărîte. El da 
ordine clare fiă-cărui, și consiliul se ter
mina.

La Veroeninping, la frontiera dela 
Transvaal, văcjusei pe;Botha aprope cel din 
urmă părăsind locul, puțin înaintea intrării 
Englesilor. El avea un vagon mare acope
rit, care-i servea de cuartir general, și 
mânca, șeclend pe o lădiță, prânzul ce i-se 
■servea pe o ladă. Tote planurile nostre se 
nimiciseră, der nu se vedea nici o descu- 
ragiare în fața lui Botha. In scurtimi dădu 
ordine nouă și singurul defect al desastru- 
lui fu acela de a-i mări bunătatea sa per
sonală.

Un oficer, care vedea în minele de 
aur causa principală a luptei, propuse mă
surile cele mai energice pentru a împedeca 
pe EnglesI și a le faoe viotoria eventuală 
inutilă, nimioind minele de aur din Iohan- 
nisbnrg. Botha singur se ridică contra aces
tei idei.

Am vădut pe Botha ultima oră ple
când spre Grena, unde avea să se lupte 
din nou cu Englesii. Puținele persons, cari 
erau la gară, îl aplaudară la plecarea sa. 
El surîdea eu blândețe și între companionii 
săi, calm și întreprinzător, dispăru din ochii 
noștri.

Dumnedeu să-l păzâscă. Acesta e un om 1
(Din „Le Journal11.) Lucca. 

tragerea lui Lonyay la 1872, a răposat 
alaltăerl dimineța în Aranyos-Maroth la 
versta înaintată de 82 ani. In Aprilie 1880 
a fost numit și ministru de finance în ca
binetul Bito, din care post repășind la 
1882 fu ales custode de coronă, devenind 
astfel membru al camerei magnaților.

Mare defraudare. 0 sensațională de- 
fraudare s’a săvîrșit ârășl în Sebeș-Kellemes 
(Ungaria). Direotorul postai de acolo Bott 
I., după-oe a defraudat din cassa poștei 
42,000 corone, a dispărut. Bott, după amă
nuntele foilor ungurescl, în luna trecută a 
mers în concediu la Pdsteny. După câte-va 
cjile familia lui & primit dela el din Buda
pesta o carte poștală ilustrată și de-atuncl 
șl-a perdut urma. „Couoediul11 lui Bott a 
espirst în 20 luna trecută, și el încă nu 
s’a întors la slujbă. Direcțiunea poștei din 
Cașovia atunci s’a deșteptat din somn și 
părându-i-se suspectă absența lui, a făout 
oercetare la posta din Sebes-Kellemes și a 
constatat defraudarea săvîrșită de Bott de 
22,000 corâne. S’a făcut, se’nțelege, arătare 
la tribunal. Se presupune, oă Bott a luat’o 
spre America.

Dela Congrese. In consiliul Uniunei 
interperlamentare a păcei a fost ales pentru 
doi ani și d-1 Em. Porumbarii senator. Din 
partea României, mai este și d-1 V. A. 
Urechiă. — La congresul de medioină din 
Paris d-1 prof. Dr. Toma lonescu a ținut o 
interesantă conferență în secțiunea de isto- 
logiă asupra structurai nervului marelui 
simpatic. La acest congres iau parte 8.000 
de mediol, printre oarl cei mai iluștri din 
lumea întrâgă. — Printre vioe-președinții 
de onore ai congresului internațional de 
chimie aplicată din Paris a fost și d-1 Dr. 
0. Istrati, fost ministru al instrucținnei 
publice.

înveninați — cu lapte, pilele acestea 
două familii din Neoplanta au oă(jut jertfă 
neconsoiențiosității unei lăptărese. Ca de 
obioeifi, așa și de astă-dată femeia Man
delic I. s’a dus în piață să cumpere lapte. 
Dela o fată de Sârb a cumpărat 3 litre de 
lapte, dintre cari o litră a fost pentru fe
meia Bojan, ce loouia în aceeași casă. 
Abia mâncară laptele și toți membrii a- 
oestor două familii, în număr de vre-o 6, 
s’au bolnăvit greu, âr doi dintre oopiii mai 
mici, între chinuri grozave, au murit. S’a 
chemat medic, oare a constatat otrăvirea 
cu lapte. Membrilor familiei, cari se aflau 
încă în viâță, li-s’au dat contra-venin, scă
pând astfel ou viâța. In urma eeroetărilor 
făcute de polițiă s’a aflat, că lăptărâsa, 
care a vândut laptele, a băgat în el o 
plantă forte veninosă, numită în limbagiul 
poporului ^laptele cânelui'1, care are însu
șirea, de-a da laptelui mestecat eu apă o 
colâre frumosă albă. Lăptărâsa Zsifkovics, 
oare a otrăvit laptele, a fost arestată. 
Dedre-ce în timpul din urmă s’au ivit mai 
multe oasurl asemenea în Neoplanta, po
liția oercet.eză din casă în casă, urmărind 
pe falsifioătdrele de lapte.

Concert. Mâne, Sâmbătă diminâța la 
7 ore, musioa orășenâscă va cânta pe 
Promenada de jos, er la 8 ore săra la 
hotel „0rienlu (Nr. 1.) Intrarea 60 bani.

Producțiune în Brad. Tinerimea 
studidsă română din Zarand și jur învită 
la producțiunea teatrală împreunată cu 
„petrecere de dans11, ce va arangia Dumi
necă la 12 August n. c. în sala hotelului 
„Central11 din Brad. Intrarea: Loc 1.2 oor., 
loc II. 1 cor.(60 fii., parterre 1 oor., copii 
40 fii. Venitul ornat e destinat pentru spo
rirea fondului „masa studenților11 dela gim- 
nasiul român gr. or. din Brad. Comitetul 
arangiator: Vasilie Boneu profesor, presi
dent. Nerva Oncu, vice-presid. Em. Pop, 
secretar. Ad. Val, Avr. Anghel controlori. 
I. Șortan, vioe-presid. G. Almășan secretar. 
Lazar Vraciu, cassar. (Urmeză încă vre-o 
36 membri). Oferte marinimose a se adresa 
la profesorul Vasilie Boneu (Brad). (Acestea 
ca totdâuna, se vor ohita în public.

Se va represents : „lorgu dels Sada- 
gura“, comedia în trei acte de V. Alexandri. 
Persânele vor fi representate prin d-nii: 
loan Dămian, Petru Circo, loan Șipoș, 
Corneliu Albu, d-ra Veturia Rimbaș, d-na 
Letiția Damian, d-nii : Rem. Periau, loan 
Bârna, Ioan Laslo, George Copos. La fine 
urmeză dans.

Resboiu în China.
Lupta eleia Peîcang.

Sscim, că trupele aliate au plecat 
deja săptămâna trecută dela Tien-0in spre 
Peking și ajungând la Peicang au avut Du
minecă o mare luptă ou Chinesii. Foia en- 
glesă ^Daily Express'1 anunță despre lupta 
aoâsta următorele:

In jurul orașului și pe amândouă ma
lurile rîulni Pej-Ho se afla o puternică ar
mată chinesă. Diminâța la 3 ore trupele 
englese, rusesc! si japonese au început să 
cțea din tunuri asupra Chinesilor, pricinuin- 
du-le mari pagube. Numai la 10 ore a. m. 
trupele aliate au putut să isgonâscă pe Chi- 
nesl din prima posițiă de luptă. Aliații 
înaintară pe cât li a fost posibil, ca să es- 
ploateze momentul favorabil. După o luptă 
de două ore Chinesii s’au retras în bună 
ordine peste podul rîului, pe care însă l’au 
aruncat în aer, ca să împedece persecutarea. 
Atunci un mare detașament japones a tre
cut rîul în mijlocul unui foc teribil, ce-1 
desoărcară Chinesii asupra lui. Japonesii 
au perdut mulțl omeni, însă prin ata
cul lor cutezat au grăbit retragerea Chi
nesilor spre răsărit. Și perderile Rușilor 
sunt mari. Aliații au pierdut 700—1000 de 
ămerrt in morți și răniți.

Comandantul suprem al trupelor 
aliate.

„Gazeta de Colonia'4, anunță, că gene
ralul german contele Waldersee a fost nu
mit comandant suprem peste trupele aliate. 
Numirea lui se cjioe, că este a se atribui 
inițiativei împăratului Wilhelm. Din Ham
burg se anunță, că Țarul a felioitat prin o 
telegramă pe Waldersee din inoidentul 
acesta.

intimatul Amerîcei.

Din Washington se vestesce, că pre
ședintele Mac Kinley a avut o conferență 
cu consilierii săi, în urma căreia a trimis 
consulului american Goodnow din Shanghai 
o notă telegrafică în formă de ultimat, ou 
însărcinarea ca consulul s’o adreseze prin 
Li-Hung-Clang și alți bărbați conducători 
ChinesI guvernului din Peking. Nota pre
tinde dela guvernul chines să întreprindă 
neamânat orl-și-oe în interesul ordioei și 
păcii, după-ce la Washington și în alte 
părți situația ambasadorilor este considerată 
ca fdrte gravă.

Telegramă din Peking.

Conger, ambasadorul american, tele- 
grafâză din Peking, fără dată: „Suntem 
încă asediați, situația este fârte gravă, gu
vernul chines insistă, ca să părăsim Pekin- 
gul, însă aeâsta ar fi mortea sigură. Fooul 
pusoilor Chinese continuă, suntem curagioșl, 
însă ne lipsesc provisiunl și munițiunl. Doi 
membrii progresiști ai Olung-Li-Yamenu- 
lui au fost decapitați. Toți membrii lega- 
țiunei americane sunt în viațăK.

Starea sanitară a miniștrilor dinI 
Peking.

„Agenția Wolf11 anunță, că ministerul 
afacerilor streine din Berlin a primit dela 
secretarul legațiunei germane din Peking, 
o depeșă dela 4 August, transmisă din 
Tsi-nan, anunțând, oă starea sanitară a 
membrilor legațiunei este destul de satis- 
făcătore. Interpretul Cordes s’a restabilit.

Resistența legațîunilor.

„Agenția Ștefani11 vestesce: Ministe
rul afacerilor străine a primit dela d-1 Sal- 
vago Raggi o depeșă cifrată, fără dată, 
că legațiunile Belgiei, Austro-Ungariei și 
Italiei au fost evacuate, membrii acestor 
l«gațiunl, împreună ou misionarii și alte 
persdne private s’au refugiat la legațiunea 
Angliei, care a adăpostit 700 de străini. 
Misiunile catolice dela nordul orașului pă
reau, că mai resistă încă; ele erau apă
rate de cătră 30 marinari franoesl și 10 
italieni. Legațiunea englesă mai avea pro
visiunl pentru două săptămâni.

distrugerea legațiunei olandese.

Din Haga se telegrafâză: Guvernul 
neerlandez a primit din Peking o depeșă 
datată dela 8 August și considerată ca au
tentică, spunând, că legațiunea neerlandesă 
a fost distrusă la 22 Iunie; ministrul și se

cretarul sunt în viață și speră să fie libe
rați peste 14 cj’l®-

Rusia și China.

Riarul rus „Nowoje Wremja11 îșl es- 
primă via sa satisfacția pentru-că împăra
tul Chinei a adresat și Țarului o cerere de 
mediațiune. Acest 4>ar spune, că guvernul 
chines, contrar svonurilor răspândite, nu 
numai că a evitat să se pună rău cu Ru
sia, dâr a ținut forte mult socotită de vechile 
relațiunl între China și Rusia, trimițând ce
rerea sa mai întâiu Țarului și apoi celor
lalte curți. Din răspunsul dat de suveranul 
Rusiei se pote deduoe, că acâstă țâră nu a 
declarat și nu portă răsboiă ou China. Cer
curile politice din Petersburg cred, că Chi
nesii, cari atacă granițele Rusiei, prooe- 
dâză oontra voinței guvernului din Peking. 
Dâoă soirea, că ambasadorii străini se află 
în viâță se adeveresoe, atunci restabilirea 
relațiunilor normale se va pută realisa în 
ourând. China se va convinge atunci, că 
Rusia nu e inimica ei.

Li-Ping-Heng.

Mandarinul Li-Ping-Heng, fost coman
dant suprem al trupelor Chinese din nor
dul Chinei, numit de curând mai mare 
peste armata din Peking, e cunoscut ca 
unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai 
Europenilor. Ca guvernator la Șantung, el 
a pregătit mișcarea revoluționară de aoum, 
care a isbncnit întâia la granița Șantun
gului. Pe oând guverna la Șantung, la 
1897, au fost omorîțl acolo doi misionari 
germani, și acest omor s’a săvârșit fă-ră în
doială cu aprobarea, dâoă nu chiar din or
dinul lui. Asasinarea acestor misionari a 
adus cu sine arendarea de cătră Germania 
a teritoriului Kiaoolau. In urma cererii 
Germaniei, Li-Ping-Heng a fost destituit. 
Peste un an însă el a fost chemat din nou 
în serviciul statului și numit guvernator la 
Shans. Mai târdiu a fost transferat la Muk
den. In acest oraș sfânt al Mandsuriei Li- 
Ping-Heng a ațîțat populația în contra 
Rușilor. Evenimentele actuale dela gra
nița ruso-chinesă dovedesc, că propaganda 
lui Li-Ping-Heng a dat râde.

ULTIME 8ULKJL
Btscuresci, 9 August. Guvernul 

austro-ungar și german au intervenit 
la Sofia pentru disolvarea comitete
lor revoluționare, sub amenințarea de 
represalii.

Viena, 9 August. Dela secretarul 
ambasadei ustro-ungare din Peking, 
Rosthorn, a sosit o telegramă cifrata 
spunend, că edificiul ambasadei, îm
preună cu mobiliarul și archiva, au 
ars în cțiua de 31 Iunie. Căpitanul de 
fregată Thomcm și trei matrozi au 
căȚut. Telegrama se consideră ca 
autentică.

Berlin, 9 August. Waldersee și 
statul seu major va pleca în China 
peste două săptămâni. El nu va călă
tori pe mare, ci prin Siberia pănă 
la ^Vladivostok, âr de aici cu cora
bia spre Tien-Cin.

Petersburg, 9 August. S’a răs
pândit soirea, că Țarul a dat voiă 
Germaniei se-și transporteze trupele 
pentru China prin Siberia.

Londra, 9 August. „Daily Mail11 
primesce din C/fu soirea, că Rușii 
au ocupat în Niucivang cartierul in
digenilor pe care l’au pustiit.

Londra, 9 August. Roberts tele
grafeză din Pretoria, că se teme, că 
garnisbna din Elandsriver, după o 
resistență de 10 cțile, a căcjut în cap
tivitate la Buri. Kitchener persecută 
pe Dewelt, care a trecut deja peste 
Vaal.

Proprietar: tir. fure! tâureșianu. 
Redactor responsabil: Oregoriu Maior.
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Dela „Tipogralia A. Mureșianu“ 
din Xlrașffiv, 

so pot procura următorele cărți:

Cărți cu prețuri reduse. Atragem aten
țiunea cetitorilor asupra cărților de mai 
jos, cari au fost puse la disposiția admi
nistrației diarului nostru spre ase da, drept 
premii, d-lor abonenți ai „Gazetei Transil
vani ei “ cu prețuri reduse, ba chiar numai 
pe •jumătate, de cum s’au vândut până acum. 
Lista acestor cărți este următorea:

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acdstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este adi numai 2 cor- 
(4- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nbstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (fl- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literalilor noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura, ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (fl- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco- 
lele de băeți și de fete. Cu 67 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucuresci. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. .60 b. (fl- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu shmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
Jf. (J. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresci. In loc 
de 1 leu se vinde ou 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stocnescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (fl- 10 b. porte.)

7) „ Vrei să te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (fl- 5 b. porto).

*
Scrierii ecostomice.

Pentru economii de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superidră din Bucuresci. 
„Zootechnia'1 este partea a treia din „Ma
nual de agricultură'1' al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
779 pag. format mare 4°, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală* 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechniau seu „cul- 
tnra specială a plantelor11 cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor11- seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
(+ 3 cr. porto).

„Stupă/rituF, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 164 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 8o cr.)

Cartea stup arilor săteni de Romul 
Siniw. Cu mai multe ilustrațiuni în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan I1. 
Negruțiu, profesor în Blașitî. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din păme, de Gr. Halip, 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este ja-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun ttc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viieri, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 

Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d’n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (fl- porto 10).

Scrieri lâierar® pentru popor.
„Caractere morale, esemple și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne14 de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acestă carte (de 
aprope 400 pag.) o eomoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

Ifilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

Er tom I! are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1-60 cr.)

Săpătorul de bani, comedia în trei 
acte, localisată de A. Popr>. Se recomandă 
mai ales pentru cei oe vreu să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după morte, seu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor trecStore, 
de I. P. .Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Cu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de Geo-rae Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
(cu posta 65 cr.)

Țiganii, 'schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulți autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Reteganul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă, 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 cr.
(cu posta 70 cr.)

M.usa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu, 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Vuticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șertă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

LÂra Bihorului,"o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonin 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii in joc, de Z. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșagurl, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Rreganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (fl- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvanieiflegeia.de de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica, din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Drago ș. Prețul 70 cr. 
(fl- 6 cr. porto).

„Preotul din NoieriF, narațiune is
torică din vbcul nos'ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (fl- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simu. Pr. 30 cr. fl- 3 cr. porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiupi școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă 
răeanu. Conține mai multe novei-3 poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(eu posta 50 cr.)

Suspin și aimbive, poesii și prosă, 
e A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rlsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„ Considerațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiuuea 
lor la națiunea nostră de loan Clmciu profe
sor în Bucuresci. Prețul 1 fl.,(—|— prt. o cr.)

„Amicul bun1, colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune r: li- 
giosă-morală, tradusă de prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (fl- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită cousiderațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loc de 80 cr. cu. 50 cr. 
(fl- 5 cr. porto)

Cugete șl considerațiuni din es- 
periența, vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. ' (cu posta 12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Rudozd-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 60 cr. 
(cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Ramei seu Pribeagul îndrăgostit, 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (fl- 3 cr. prt.)

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasium, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 20 cr. 
(cu posta 22 cr.).

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletbscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 or.
(fl- 5 cr. porto.)

Mărgăriterrul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-|- 5 cr. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (4- 3 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecibre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul Legat 20 cr. (fl- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elfl- 
tertscu, cunoscut atât de bine în cercurile 
românesc! din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionalc șifunebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiuni 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochi, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

(inventări bisericesct pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventărl funebrali și, iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Popiu, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui j 
Decharbe, de V. Christ'-. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă Ia 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
țprin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude11 spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu......................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b.
„ „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „ în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.

Cursul Sa bursa dînVîena.
Din 8 August 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 115.35
Renta de corone ung. 4°/0. . . • 90.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 120.40
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.15
Bonuri rurale croațe-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................168.50
Iiosurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.65
Renta de argint austr..............................97.50
Renta de hârtie austr............................. 97.15
Renta de aur austr....................................115.90
Losuri din 1860..................................... 134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.13
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 684.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.—
Napoleondori.......................................... 19.32
Mărci imperiale..................................... 118.45
London vista........................................ 242.80

Paris vista................................................96.52
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.55
Note italiene........................................... 90.35

Cursul pieței Brasow.
Din 9 August 1900.

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

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

Nr. 159-900.

PubSicațmne de lîcitațmne.
Bieerica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-Scheiu 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 
din Brașov-Cetate vend pe cale de 
licitație, prin oferte verbale și în 
scris, următdreie parcele, locuri de 
Clădire, cari constitue propiictatea 
lor și se află în Brașov-Blumena în
tre stradele Nouă a isvorului (crin 
care merge Tramwaiul) și Calea fa
brice], și anume:

1) Parcela cu nr. XII, în esten- 
siune de 889 m2 cu fl. 1 50, ca prep 
de strigare.

2) Parcela cu nr. XIII, în es- 
tensiune de 1180 m2 cu fl. 2.— ca 
preț de strigare.

Licitația pentru vinderea celor 
două parcele se va țină în 15 Au
gust st. n. la 9 6re a. m. în cancela
ria Eforiei șcblelor centrale române 
gr. or. din loc, unde și până atunci 
se pot vede planul și condițiuuile 
de licitațiune.

Până în 14 August st. n. se pot 
face și înainta Eforiei școlare oferte 
în scris provăflute cu 10°/0 din pre
țul oferit ca vadiu, și declarațiunea, 
că cunâsce și se supune condițiuni- 
lor de licitațiune.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din prețul de cumpărare i-se 
pote lăsa ca împrumut intabulat pe 
parcela cumpărată cu 6°/0 interese 
anual.

Brașov, în 4 Agu3t n. 1900.
Eforia’șcblelor centrale române 

1049 3- 3. ort. răsăritene Brașov.

IPE MINERALE
H umplutură prospetă

"o cu prețuri de tot ieftine, o 
S’A-' se cape t ii '-aS

în tote farmaciile din Brașov.

Tia strata Prundului w. 47 

este de închiriat 
® locuimță tfOBIMOSă cătră stra
dă, în etagifi, dela Sân-Mihaiu a. c..

Informaț-iuni Be dau tot acolo în 
casă, la proprietarul Dumitru I. Pascu. 

1045,1-3

1 7.70
7.70
8.70

11.80
11 20
10.80
13 20

|

C’ A FT A d’rect Hamburg 
J 0 “ 43/4 Kilo garani.

Calitatea cea mai bună, liberă de 
porto, cu rambursă, shu trimiterea 

1010.6-10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohu. . .
Santos, extra fină.............
Salvador, ff. verde, cu tărie 
Ceylon, venbtă verde, extraf.
Goidjava, gălbuie................
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .
Prețuri curente și tarifa vamslă g atis.

ETTLINGER &Co. Hamburg.

s
•s,

C.n
71

71

n
71

77
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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