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Ischl și Budapesta.
Audiențele dela Ischl, seu mai 

bine (ți9 pLma serie a acestor au
diențe și a sfătuirilor dintre cei doi 
miniștri-presidenți ai monarchiei s’a 
terminat. Primul ministru unguresc 
Szell s’a reîntors deja acasă.

După Koerber și Szell s’a dus 
la Ischl contele Goluchowski. „E lu
cru ciudat", 4i°e Francisc Kossuth 
în foia sa, „că la sfatul dela Ischl, 
ce se ține în fiă-care an, cel din 
urmă merge totdeuna Goluchowski, 
că cuvântul lui este totdeuna cel din 
urmă“. Acâsta îl superă. La Ischl 
Goluchowski de sigur și-a dat păre
rea și asupra Gestiunilor interne și 
— 4ice eI — a putut’o face numai 
ca ministru al casei împărătesei, căci 
el nu pbte avâ nici în clin nici în 
mânecă cu afacerile casei regale un
guresc!.

Cum se pbte dâr, întrâbă Kos
suth, ca la sfătuirile dela Ischl se 
se fiă întotdâuna persona capitală 
Goluchowski? Răspunsul și-l dă în
suși după cum îl taie capul de „in- 
dependist". El găsesce adecă, că tote 
merg mai mult pe calapodul împă
rătesc, decât pe cel regesc, și că 
acâsta corespunde faptului, că câte
va decenii au fost de ajuns se schimbe 
caracterul națiunii maghiare; ori dâră, 
întrebă el, cuteza-va cineva a afirma, 
că cu generația de astăcțî s’ar mai 
pută face un 1848 său și numai un 
1867?

Cu îngrijire vede fiiul dictato
rului dela 1848 cum umblă miniștri 
la Ischl înebee și ’ncolo. Intr’o țeră 
constituțională, 4i°e, domnitorul nu 
guvernâză, ci numai domnesce; la 
noi însă el guverneză. Și acum la 
Ischl Regele poruncesce, âr miniștrii 
sunt numai esecutorii poruncilor sale.

Ce va fi „poruncit" de astă-dată 
Dumnitorul nu se pote sci încă. 
Pbte că șefii guvernelor vor trebui 
să facă încă un drum la Ischl pănă 
ce vor sci definitiv ce au se facă la 
tomnă. De-ocamdată Coloman Szell 
s’a grăbit a-se întbrce acasă, unde-1 
aștâptă multe și nu ușore probleme 
și ocupațiunl, despre cari nu s’a 
tratat la sfatul dela Ischl și relativ 
la cari au și ei un cuvânt hotărîtor.

După ce a4i și mâne Szell și 
cu ceilalți miniștri vor asista la ser
bările jubilare ale bisericei romano- 
catolice ungurescl, ce se vor ține la 
Strigoniu, ei se vor întbrce ,în Bu
dapesta, unde e vorba, ca poimâne 
să se întrunescă pentru prima-oră, 
după o pausă mai mare, consiliul 
de miniștri complet, care se va 
ocupa în primul rând cu stabilirea 
preliminarului budgetar.

Firesce, că pe lângă acâsta mi
niștrii vor avă și alte lucruri forte 
urgente de discutat, între cari de 
sigur nu va ocupa locul cel din urmă 
cestiunea electorală, care s’ar păre, 
că a devenit o cestiune de esistență 
pentru partidul liberal, care de atât’ 
amar de ani mulge vaca lăptosă a 
budgetului țării.

Se pare a nu mai fi lucru de 
glumă, când chiar organul lui Max 
Falk privitor la viitbrele alegeri dă 

alarma să se organiseze cât mai 
curând partida liberală în tbte cer
curile electorale, căci dâcă nu, e 
mare pericul, că „elementele reac- 
țiunei" o vor copleși. Aceste ele
mente sunt adecă acele, ce conduc 
așa numita agitațiune clericală, care 
de pe acum amenință de a câștiga 
o mulțime de mandate nouă par
tidei poporale.

Și lucru de mirare. Liberalii lui 
Szell și soți, cu tbte că văd acâstă 
agitațiune periculbsă, care ațîță în 
paguba „națiune?* urele confesio
nale ; cu tbte că văd, cum partida 
poporală își înființăză în tbte ținu
turile țărei filiale și le organisâză, 
totuși —4i°e oficiosul — ei nu stă- 
ruesc, ca partida liberală se se mișce, 
ci o lasă să stea amorțită fără a-se 
pută reculege la o acțiune energică. 
De aici apelul lui „Pester Lloyd", 
ca pătrunși de „nobilele tradițiuni 
(sic!) ale vechei partide liberale, ale
gătorii liberali să-și scotă spada con
tra cetelor reacțiunei. Dâcă partida 
poporală arangiâză meetinguri, să le 
arangeze și partida liberală; decă 
ea se organiseză, să se organiseze 
și acâsta.

Mai asigură 4iarul guvernamen
tal, că nu de aceea dă alarma, că 
ar fi forte aprope alegerile generale 
dietale. In anul acesta, 4ice, după 
tbte semnele, nu se va disolva dieta, 
debre-ce ea se întrunesce numai la 
8 Octomvrie și abia va fi în stare a 
termina în anul acesta budgetul 
pentru anul viitor și alte proiecte 
de lege însemnate.

Intr’aceea cei din oposiția es- 
tremă, ca și banffyștii, nu încâtă a 
agita în contra guvernului pe tema 
electorală, imputându-i de-o parte 
conivență cu partida poporală și cu 
naționalitățile, er de altă parte sus- 
țiind, că guvernul nu mai e în stare 
să impună respect nimănui și că 
partida lui este divisată.

Sub asemeni auspicii se va des
chide sesonul de tomnă, care cum 
vedem, nu oferă nici un prospect 
pentru lămurirea situațiunei încurcate 
nici în raporturile cu Austria, nici 
înăuntru.

Asasinatele bulgăresc!
Răspunsul guvernului bulgar

la nota guvernului român.
„Agenția Română" comunică urmă- 

tdrea scire telegrafică:
„Se confirmă din sorginte autorisată 

soirea, cum că guvernul bulgar a răspuns 
la reolamațiunile agentului diplomatic al 
României, reolamațiunl motivate prin fap
tul, că Dimitroff, ucigașul profesorului Mi- 
hăileanu, a declarat, că n’a comis crima 
decât din ordinul comitetului macedonean 
din Sofia."

„Guvernul bulgar s’a declarat gata a 
proceda in contra acelui comitet, dâcă ’i-sevor 
presenta dovecți de complicitatea lui. In cașul 
contrar n’ar avâ nici un cuvânt de-a inter
veni'1.

*

„Timpul11' din BuourescI confirmă pe 
deplin soirea de mai sus, scriind în fruntea 
numărului său de adl relativ la răspunsul 
guvernului din Sofia.

După-ce asigură, oă dovezile, ce le 
cere guvernul bulgar esistă, ba mai mult, 
că și alte atentate au fost puse la oale de 
oătră aoeia.șl instigatori; unul chiar a fost 
prins pe când colinda locuința victimei, 
pândind momentul oportun pentru a să- 
vîrși crima, — numitul (fiar scrie urmă- 
târele:

Guvernul bulgar cere să i-se dove- 
dâscă complicitatea oomitetului macedonân. 
Nu trebue să uităm, că acesta e un bun 
mijloc de-a câștiga timp.

Urmâză de aci, că nu trebue să ne 
așteptăm la o resolvare prea repede a in
cidentului. Nu pentru-că doveefile ar lipsi, 
ci pentru-că un guvern are întot dâuna 
destule resurse ca să temporiseze.

Temporisarea pâte intra în calculele 
guvernului bulgar și ca un bun remediu 
oontra revoltei opiniei publice din țâră. Un 
bărbat de stat a (fi3 odată, că „entusias- 
mul e bun numai prospăt", âr bărbații de 
stat din Sofia pote sunt inolinațl a crede, 
că revolta adâncă ce a ouprins poporul ro
mân, este numai un foo de paie, ou multă 
flacără, dâr de natură se stinge repede.

Caloulul acesta va fi greșit, er opiniei 
publice și pressei îi incumbă să dovedâscă 
erârea.

Noi avem convingerea, că guvernul 
român își va face datoria cu tact și în ace
lași timp cu multă energiă.

Am constatat, de altă parte, acordul 
unanim al pressei nostre și al opiniei pu
blice din țâră în momentul de față. Ei 
•b’ne, acest acord trebue să se manifeste 
neîncetat, pănă când statul și națiunea vor 
căpăta o deplină satisfacția. Trebue să se 
soie și să se vadă, oă guvernul are spriji
nul unanim al opiniei publice, al țărei, ră
nite în sentimentele cele mai scumpe, în 
urma procedeurilor banditesol ale așa efiși- 
lor patrioțl bulgari. Gasul de față nu se 
pote asimila cu acelea, în cari reserva și 
discrețiunea sunt indispensabile pentru 
„bunul mers al negocierilor". Aci este de-o 
importanță coverșitâre să se scie și să se 
vadă, că revolta țărei nu este un foo de 
paie, că rana este adâncă, și oă satisfacția 
trebue să fiă deplină. Și mai ales, că țâra 
este și va fi alături cu guvernul, orl-ces’ar 
întâmpla.

Nouă nu ne mai trebueso doveefi des
pre complicitatea comitetului bulgar în 
asasinatul lui Mihăileanu. Dovecjile abundă. 
Ceea ce ne trebue este dovada, că guver
nul bulgar nu este complice cu isprăvile 
comitetului. Aoâstă dovadă e dator să o 
producă guvernul Principatului vecin, dâcă 
vrâ să trăâscă în bună prietenia cu noi.

Causa nostră este din fericire simplă 
și luminâsă pentru-că este oausa dreptății, 
este causa oivilisației.

Rămâne să ni-se probeze, că comite
tul macedonean lucrâză isolat și fără soirea 
guvernului bulgar; că ârnenii sus puși nu 
sunt membri ai acelui comitet; oă asasinii 
și jefuitorii Românilor din Sofia nu se 
plimbă liberi și nesupărațl sub ochii poli
ției; că poliția bulgară nu scie și n’a au- 
(fit de banchetul comitetului, în oare s’a 
sărbătorit asasinarea lui Mihăileanu; că 
declarațiile asasinului, cu atâta cinism re
petate, nu sunt adevărate și că în sfîrșit 
tâtă instrucția din BuourescI n’a fost de
cât o înscenare oa să ponegrim buna re- 
putațiă a vecinilor bulgari și oă asasinatele 
săvîrșite pe teritoriul nostru sunt pure in- 
vențiunl.

In asemenea cestiunl nu se glumesce ; 
gluma ar fi de prost gust.

O singură dovadă rămâne să se dea; 
celelalte esistă și va fi lesne să se puesub 
ochii guvernului bulgar. Acea singură do
vadă este desființarea comitetului macedonean 
și predarea pe mâna justiției nostre a tuturor 
asasinilor materiali și morali, cari se resfață 
sub cerul prea liber al Bulgariei. Numai ast
fel se va dovedi necomplioitatea guvernu
lui bulgar, sâu cel puțin, hotărîrea lui de-a 
face amendă onorabilă și de-a intra pe ca
lea cea bună.

Pănă atunci guvernul bulgar are și 
trebue să aibă înaintea sa afirmațiunea 
energică și constantă a întregei națiuni, 
că pace și bună prietaniă ou noi nu pâte 
esistă.

*
Instrucțiunea în afacerea asasinatului 

regretatului profesor Ștef. Mihăileanu este 
pe sfîrșite/S’au oonstatat, scrie „Timpul" în
tre altele, următârele:

Că Mihăileanu a fost ucis din ordinul 
comitetului revoluționar bulgar din Sofia, de 
a cărui esistență are cunoștință și guvernul 
bulgar, căci comitetul macedonean din Sofia 
nu lucrâză pe ascuns;

Gă în România sunt afiliațiuni ale co
mitetului macedonean bulgar, care îl ajută 
chiar materialicesce;

Gă comitetul macedonean bulgar, care 
se servesoe de aoeleașl mijlâce oa și anar- 
chiștii, plănuise și alte asasinate ;

Că Boris Sarafoff, președintele comi
tetului maoedo-bulgar revoluționar, a fost 
mai de multe ori în București, spre a orga- 
nisa afiliațiunile din țâră și a lua bani;

Că Fitouisku, bulgarul care a fost ucis 
în strada Ceauș-Radu, era soldat în armata 
bulgară și fiind trimis în țâră spre a cum
păra arme pentru oomitetul maoedonean, 
s’a atins de fonduri și pentru acâsta Sara
foff i-a decretat mortea;

Că Dimitroff are complici ;
Că bulgarul Cazacoff era agent al lui 

Sarafoff în BuourescI.
Mai sunt înoă și alte constatări im

portante, pe care le vom comunica cetito
rilor la timp.

Ceva despre decretele Sinodelor.
Din Arohidiecesa de A.-Iulia, Aug. 1900.

Onorată Redacțiune ! Organul biseri- 
oesc din BlașiO „Unirea" în n-rul 80 al său 
ne aduce la cunoscință oonvocarea Sinodu
lui provincial pe 5 (18) Septemvrie a. c. în 
scopul de a-se da o mai mare splendâre 
serbărei jubileului de 200 ani dela unirea 
ou biserica romană. Nu mă îndoieso nici 
decât, oă luminății părinți ai Sinodului oon- 
vocat de Metropolitul Victor, pe lângă oăle 
ce vor afla de lipsă a îndeplini pentru mă
rirea serbărei jubilare, vor aduoe și unele 
decrete salutare, sâu cel puțin vor nisui 
a-se realisa deoretele aduse atât în oonci- 
liul provincial prim din 187*2, oât și în unele 
Sinode Archidiecesane.

Nu se pâte nega, că unele din decre
tele Sinâdelor antecedente s’au pus sâu au 
început a-se pune în praxă, și în special 
acelea sâu unele din acelea dintre decrete, 
cari prescriu mai ou sâmă obligațiunile 
clerului rural. Acelea dintre decrete însă, 
cari prescriu și anumite favoruri, în deo
sebi îmbunătățirea stărei materiale a greu 
încercatului nostru cler, pănă acum au ră
mas numai pe hărtiă.

Astfel în conciliul provincial prim din 
1872 la pagina 67 Cap III. părinții conci
liului reounoso în principiu necesitatea afi- 
liărei paroohielor mai sărace ; aoâ9ta însă 
neputendu-se atunci efeptui, esecutarea 
amintitului deoret s’a înoredințat unui Con
gres următor al episcopilor provinciali, dâr 
pănă în present nu s’a realisat nici pe 
aoâstă cale aprope nimio. Ce e mai mult, 
în loc de a-se afilia paroohiile mai sărace, 
în oontinu s’au primit cu mulțimea tineri 
fără studii complete de gimnasii la teolo
gia morală, firesce meniți pentru paroehii 
mai lipsite; prin acesta însă teologilor cu 
maturitate și cu studii complete de teolo
gia li-s’a făout în mare măsură imposibilă 
aplicare în funcțiune.
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Astfel stăm cu uniformarea și uroarea 
venitelor stolarl, precum și cu alte multe, 
cari privesc ameliorarea sorții sermanului 
nostru cler. Și care este urmarea împreju
rărilor locale ale unora ori altora din pa- 
rochiile oualifioate de sărace, ori ohiar ale 
tinerilor respeotivl primiți la „morală" în 
detrimentul teologilor absoluțl, ce trebuiau 
să stea cu anii fără aplicațiune ? — Aprope 
tote neajunsele, ce a trebuit să le îndurăm 
în timpul din urmă cu nisuința de a-ne 
țină solidari și departe de ticăloșiile săvîr- 
șite și destul de cunoscute cu împărțirea 
ajutorului de stat. Ou ochii mei am văcjut 
și cu urechile proprii am aucjit, cum nisoe 
preoți „moraliști", vorbind despre împăr
țirea ajutorului, din care an fost bine îm
părtășiți, îșl băteau pieptul și într’un ton 
îngâmfat „Acum e bine, acum e
dreptate, căci pănă când a împărțit Blașiul 
acel ajutor, niel-odată n’am fost împărtă
șiți". Ba soiu despre unii, că chiar peste 
voia Veneratului Oonsistoriu, din propria 
„autoritate", au cerut și câștigat dela stat 
qumquenalul prim. In fața acestora numai 
decât mi-a venit în minte povestea găinei 
din fabulă, care, doritore de a-și spori 
nâmul, dând de nisce ouă de șârpe, le-a 
olocit, a scos puii, cari mai întâii! pe mama 
lor au mușcat și omorît.

Ca să nu mai fac amintire de Sino
dul dieoesan din 1896, va fi de-ajuns a 
cita oâte-va decrete ale Sinodului din tomna 
trecută, care în Cap VIII sub titlul: „Ame
liorarea stărei materiale a clerului", în 
punot 1) ridică la valore de conclus urmă- 
torele: „Contribuțiunile erariall și comita- 
tense după porțiunea canonioă paroohială 
să le pl&tâscă comunele bisericescl ori unde 
este cu putință". Punct 2) „Să se introducă 
lecticalul de bucate și în parochiile, unde 
poporenii acum nu dau leotioal"; punct 
3) „Sinodul primesce în prioipiu, ca com
petențele stolare să se urce și statorâscă 
după putință uniform în tâte parochiile".

Eseoutarea oonclusului din punct 3 se 
lasă în sarcina Ven. Consistor din Blașiii, 
pe când despre esecutarea celorlalte două 
puncte preoedente nu se dă nici o îndru
mare. Sunt bune și frumose hotărîrile din 
aceste ‘2 puncte, dâr sâmănă mult cu stru
gurii vulpei din fabulă. Nu se pote presu
pune, că părinții Veneratului Sinod să nu 
fi sciut, că ori cât de bun e poporul nos
tru, când preotul din propria autoritate și 
adecă el pentru sine însu-șl pretinde anu
mite jertfe din partea poporanilor săi, nici 
când și aprope nioăirl nu prea are suc
cesele dorite.

Ar fi timpul suprem, oa Venerata su-{ 
perioritate în proporțiunea, în care ne im
pune saroinl nouă, să se gândâscă și la 
esecutarea decretelor, ce ne-ar procura și 
dre-carl venite pentru ameliorarea stărei 
materiale. Nu suntem copii ca pururea să 
fim momiți ou promisiuni, și nicicând sur
prinși de fapte.

Un preot din Ârcliidiecesă.

Din Italia.
Regele Victor Emanuel a primit în 

12 1. o. mai întâiu pe senatori, apoi pe de- 
putațl, cari s’au presentat oa să-i dea adresa 
omagială. Regele a răspuns în numele său 
și al reginei mame, mulțumind pentru im- 
posanta lor manifestația. Cu ooasia primirii 
Regele a spus, oă a primit din srtăinătate 
26,000 telegrame de oondolență.

*
Alaltăerl săra un conduct colosal, în

soțit de membrii a vr’o sută de delega- 
țiunl din Roma și provincia, a făcut o re
tragere înaintea Quirinalului, ca să-și mani
festeze lealitatea față de părechea regală. 
Tote casele din stradele, pe unde a tre
cut conductul, erau iluminate.

*
Cadavrul lui Umberto a fost depus 

ieri în cripta, unde se afla cosciugul lui 
Victor Emanuel II. La ceremonia au luat 
parte numai acele personagii dela curte 
și din serviciul statului, cari trebuiau să ia 
aot despre așeZarea osemintelor decedatu
lui Rege.

După „Trz&wna" din Roma, la Breșei, 
Quintavalle și Lwner s’au găsit în Prato 
scrisori de o însămnătate estraodinară, 
menite a tsce deplină lumină asupra com
plotului.

*
Procesul lui Breșei se va pertracta și 

decide în 29 August n. înaintea curții cu 
jurați din Milano. Breșei va fi apărat de 
un advocat din Toscana.

*
ț)iarul „Basten Naclirichten'1, din Berna, 

publică vre-o câte-va informațiuul asupra 
complotului pentru asasinarea Regelui Um
berto, pe care spune, cl le are din isvor 
bun. Complotul — dice acel diar — a fost 
în mod definitiv încheiat în America și 
principalii partioipanțl sunt afară de Breșei, 
trontinul Banner, tosoanul Quintavalle și 
un necunoscut blond numit „Tacwlît", oăol 
vorbesce rar, esprimându-se în trase scurte 
în limba englesă. Breșei a cumpărat re
volverul cu care a comis crima la Patterson 
pe prețul de 90 franci.

La 1 Iunie la New Jersey anarohiștii 
au ținut o întrunire și la 10 ale aoeleașl 
luni cei patru sus-dișl complici s’au îmbar
cat pe vaporul „Gasoogne" la New-York. 
Peste 100 de persone i-au însoțit la debar
cader. La Havre cei patru oălătorl au fost 
primiți și sărbătoriți be anarchiștii din Nor
dul Franciei.

Emma Quarzo, anarchistă, afirmă că 
Breșei a primit la Havre 8000 de franol 
în aur și hârtii de monedă italiană. La 
Modane, la granița franco-itahană, cei pa
tru anarchiștl au luat căi diferite. La Prato 
Breșei a primit o telegramă din America, 
în se care spunea : „Nu faci nimic cunoscut 
despre tine. E mult timp". O altă depeșă 
i-a sosit la Bologne din Bielia. Era aceea 
cu cunoscuta frasă: „Totul e gata".

Influența rusescă în Serbia.
De când cu căsătoria Regelui Serbiei, 

foile rusesol dau mereu a-se înțelege defi
nitiva întronare a influenței rusescl în Ser
bia. Chiar de n’ar fi alte indicii, e de ajuns 
a-se conchide aoâsta din următorul articul 
al foiei oficiose rusesol ^Novoje Vremjau din 
Petersburg:

„Acum se vede — dice fdia ru- 
sâscă — că regele Alexandru a luat defi
nitiva decisiune de a rupe tâte legăturile 
ou tatăl său, în orl-ce cas însă, a-1 înlătura 
dela orl-oe amesteo în afacerile guverna
mentale. Prin acâsta regele sârbesc a dis
trus zidul creat de Milan, ce despărția Ru
sia de Serbia. Marele protector al Slavilor ia 
de nou sub scutul sâu țera acâsta de același 
sânge și de aceeași credință.

„Drept dovadă servesce consimțămân
tul împăratului rusesc a fi nun mare la 
acestă căsătorie. Vestea acesta a produs în 
popor un estas de buouriă. Foile sârbescl 
esprimă vesela speranță, că conform obi
ceiului bisericei ortodoxe, nunul mare va 
fi și nașul copiilor din acâstă căsătoriă. 
Simpatiile poporelor slave pentru Rusia 
sunt adânci și nestrămutate. Din nefericire, 
domnitorii nu înțeleg acâsta totdâuna și 
duc popdrele pe căi greșite. TradițiunI is
torice, însă, nu se vatămă nepedepsite și 
trag după sine un lung convoii! de triste 
pățanii. Serbia a gustat pănă acum urmă
rile instrăinătei sale din Rusia. Cu ocasiu- 
nea acestei festivități ne putem însă es- 
prima dorința, ca aceste pățanii să nu se 
mai repete, și dea Domnul, ca poporele 
slave unite într’un singur gând, să se bu
cure etern de rodele solidarităței slave".

SUIRILE IU LEI.
1 (14) August

Cărți poștale confiscate. Judele de 
instrucția Godri din Sibiiu a confiscat — 
în urma provocării procuraturei din Clușiti 
— tote oărțile poștale din librăriile din 
Sibiiu, cari erau ilustrate cu fotografia lui 
Stefan Roth. Tot așa s’a procedat și la 
Mediaș. — Nu cumva procuratura din Clu
șiti. a dat ordinul aoesta de oonfiscare, 
pentru-ca cărțile poștale cu pricina să fiă 
puse în fundamentul clădirii „statului na

țional maghiar unitar", ce vrâ să-l edifice 
d-1 Szellî Sâu -ce se va face alta cu 
aceste cărți poștale confiscate?

In contra Orfeelor gerinaue. In 
Seghedin și ’n Becloherecul-mare nobila 
tinerime arpadiană a făcut, prin demon
strațiile ei, imposibile orfeele germane de 
aoolo. Esemplul lor a fost urmat acum și 
de tinerimea maghiară din Clușiîi. Contra unui 
orfeu german, oare de câte-va săptămâni 
cânta în Clușiîi, s’a arangiat o mare de- 
monstrațiă, la care a luat parte și plebea 
de pe stradă. Poliția, sub pretetext de a-se 
evita turburările, a interejis orfeului ger
man proiucțiunile.

Cursuri pentru funcționari de postă. 
Direoțiuuea de poște și telegraf a publicat- 
concursul pentru ascultarea oursUrilor de 
postă, oarl se vor deschide în Brașov, 
Tergn-Mureșiului, Arad, Dobrițin, Alba- 
regală, Panoiova și încă câte-va orașe din 
Ungaria. Petițiile sunt a se adresa direc
țiunilor poștale pănă în 16 Septemvrie n. c.

Incrucișătorul român „Elisabeta" 
se va duce la înoeputul lutiei Septemvrie 
la Odesa pentru a saluta în numele M. S. 
Regelui pe M. S. împăratul Rusiei, care 
se va duce la acea dată să asiste la ma
rile manevre, ce se vor face împrejurul 
Odesei.

Din Sibiiu ni-se comunică trista soire, 
că secretarul „Albinei", Dr. Ioan David, a 
încetat subit din vieță acjl dimineță.

A patra-oră grindină. Abia am 
publicat scirea, că asupra comunei) sălă- 
gene Siciu și împrejurime s’au descăroat 
în decursul acestei veri îc trei rânduri fur
tuni împreunate ou grindină, și acum ni-se 
oomunioă tot din Sioiu eu data 11 August 
st. n., că aceeași comună fu devastată 
pentru a patra-dră de-o furtună cu grin
dină mare de mărimea ouălor, care oătju 
fără ploiă și era pe de margini cu colțuri. 
Pământul rămase acoperit c’un strat alb 
de ghiață. Pagubele, de sine se înțelege, 
sunt fârte mari.

Sânțire de biserică. Curatorimea 
biserioei gr. cat. din Clieșeiu împreună ou 
poporul român al parochiei învită la ser
bările sânțirei bisericei, ce se vor ținâ la 2 
Septemvrie st. n. 1900. D-nii preoți sunt 
rugați a vesti acest act solemn credincio
șilor.

Programul serbărilor : In 1 Sept, sâra 
la 6 bre: Inserat și Litie. In 2 Sept, la 7 
âre diminâța : Utrenia. La 9 âre a. m.: 
Actul sânțirei și serviciu divin solemn. La 
1 dră p. m.: Banchet â 3 cor. de personă. 
După banchet petrecere poporală. Sâra la 
7 ore joo sub scut sigur arangiat de tine
rimea aoademică în grădina paroohială. 
Petrecerea cu dans va sta sub patronagiul 
d-lui Dr. Teodor Mihali și a D-nei Viorioa 
Mihali. Comitetul arangiator constă din 
d-nii Eliă Centea președinte, Dr. Liviu 
Mioșa v.-președinte, Vas. Popp secretar, 
loan Boldor cassar și alțl 17 membri în 
comitet. Prețul întrărei de personă 2 cor., 
în familiă 4 cor. Venitul curat e destinat 
pentru biserioa română gr. oat.

Revoluțiă)în Albania. O telegramă 
anunță, că vestitul revoluționar albanez 
Mula Zecea a proclamat “la Prizrend revo
luția, invitând pe valiul din Ipek, capitala 
Albaniei, să evaoueze împreună cu toți 
funcționarii superiori administrativi oapitala 
Albaniei. Mula Zeoca are gata perfect înar
mați peste 10,000 de Albauesl. Se scie, că 
Mula Zecea a înoeroat în mai multe rân
duri să proolame revoluția împotriva Tur
cilor din Albania. Anul trecut, el provo- 
oase o ne mai pomenită fierbere în Al
bania prin înoeroările lui îndrăsnețe de 
răsvrătire împotriva Turcilor.

Regina Margareta la Papa. Pro
duce o ore-care impresiune svonul publicat 
de cjiarele din Milano, că regina Maria 
Pia, sora regelui Umberto, și regina Mar
gareta, s’au dus în Vatican în cel mai strict 
incognito și au fost jprimite de Papa, că
ruia i-au mulțumit pentru partea luată de 
oier ia doliul Casei de Savoia. Mulțl însă 

i nu cred acâstă soire.

Principele de Muntenegru și anar
chiștii. Poliția din Roma oaută cu acti
vitate pe doi ounoscuțl anarchiștl sârbi, 
anume PetrovicI și Zirkovicl, cari au mers 
din Viena, ou pașapârte austriaco, spre a 
atenta la viața principelui de Muntenegru.

înmormântarea lui Liebknecht. 
Alaltăerl s’a făcut înmormântarea lui Wil
helm Liebknecht. A fost un oortegiu cum 
rar s’a văcjut, cu organisațiă perfect mi- 
litărâecă. La ora 12 și jumătate el s’a pus 
în mișcare pornind dela locuința defuno- 
tului din Kantstrasse în Charlottenburg 
și îndreptându-se spre oimitirul central, 
unde corpul lui Liebknecht a fost înmor
mântat. Carul funebru a fost precedat și 
urmat de alegătorii circumscripției a 6-a 
din Berlin, care l’au ales ca deputat. Apoi 
urmau deputății socialiști ai „Reichstag"- 
ului și „Landtag"-ulni, redacțiunea diarului 
„Vorwaertz", consilierii comunali sooialiștl, 
delegații din țâră și din străinătate, eto. 
Trei rnusicl intonau imnuri funebre. In 
trăsuri nu erau decât membrii familiei lui 
Liebknecht. Stindardele și emblemele so
cialiste lipseau, de 6re-ce poliția li-a in
terzis. Se evaluâză la peste 200,000 nu
mărul participanților la acâstă înmor
mântare.

Un contra-torpilor inundat. Alaltă
erl noptea lângă Trafalgar, s’a oufundat 
noul contra-torpilor „France", care s’a 
ciocnit dintr’o greșală de manevră cu cui- 
rastul „Brennus*. Pe bordul contra-torpi- 
lorului se aflau patru ofițeri și 50 de 
omeni, din oare numai oâțl-va au putut fi 
salvați.

Ciclistul. Al. Pucher, care a între
prins o călătoria, ou bicicleta, de 2.700 
ohilometri, dela Buouresol pănă la Paris, 
s’a întors de aoolo ou trenul pănă la Pre
deal Dumineoă. Diminâța la ârele 9 și jum. 
pe o ploie torențială d-1 Pucher a plecat 
din Sinaia și a ajuns la Ploesol la ârele 
12 și 45, unde a fost primit ou muBioa 
de un număros grup de cicliști și oicliste. 
Aiol s’a dat un banohet, âr la orele 4 ci
cliștii au plecat în oorpore spre Buouresol, 
fiind apucați de o ploie torențială pe drum.

Canicule. In ținutul ostie dela rîul 
Miesisipi (în America de nord) sunt nisoe 
călduri de nesuferit. In Chicago au fost 
Zilele treoute oăldurl așa de mari, încât în 
timp de 7 Z^e au petit pe strade 2000 
de cai.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografare, articolele sale necesare pentrua fo
tografa. La corere trimite liste ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Keletnen, Victor Both farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

Resboiu în China.
Sortea ambasadorilor.

Ministru frances de esterne Delcassâ 
a primit dela ambasadorul Franciei la Pe
king următorea telegramă ou data de 7 
August:

Trupele chinese ne-au asediat și bom
bardat dela 20 Iunie pănă ’n 17 Iulie. Clă
dirile a patru ambasade au fost asediate, 
ambasada francesă a fost total nimicită. Nu
mai eroismului coloniei francese și austriaca 
avem a mulțumi, că ne mai putem susținâ. 
Pierderile nostre sunt de 16 dmenl, pierde
rile totale ale străinilor sunt: 60 căcțuți și 
mai bine de 110 răniți. In provincia Pekin- 
gului, afară de Peioang, tote misiunile au 
fost prefăcute in cenușe. Bombardarea a în
cetat în 17 Iulie. Chinesii însă îșl continuă 
operațiunile lor belioe, și din oând în oând 
descarcă puscile asupra nostră, fără a ne 
prioinui pagube. Guvernul chines negociază 
mijlocit cu noi asupra plecării nâstre. Noi 
însă, țâră scutul trupelor puterilor europene, 
nu părăsim orașul. Puterile ne-au secat, ali
mentele și provisiunile ne sunt pe sfirșit. 
Un nou atao ni-ar da ou totul pe mâna 
guvernului chines. La telegrama cu data 
de 19 Iulie nu mi-au dat voiă să răspund 
prin telegramă cifrată.
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Negocieri asupra plecării ambasa
dorilor.

Din Paris se anunță, că Clung-li-yamen 
a adresat, prin ministrul Chinei în Frauda, 
o telegramă guvernului francos, în care se 
plânge, că ambasadorii nu vor să răspundă 
la propunerea guvernului de a pleca din 
Peking. Clung-li-yamen declină dela sine 
responsabilitatea pentru aocidentele, ce pot 
să isvorâscă din causa întârzierii ambasa
dorilor și provâcă pe guvernele europene 
să dea îndrumări representanților lor de a 
.părăsi Peking și a merge la Tien-Cin.

Ministrul francos Delcasse a răspuns, 
că ambasadorii nu pot părăsi Peltingul, pănă- 
ce drumul nu va fi sigur, și decă li-se va 
întâmpla ambasadorilor vr’o nenorocire, 
răspunderea cade numai și mimai asupra guver
nului chines, care are datoria de-a apăra pe 
representanții puterilor. Dâcă este adevă
rat, că numai cu cele mai mari sforțări 
pote să-i apere contra răsculaților, atunol 
să dea ordin trupelor chinese, de a-se re
trage dinaintea trupelor internaționale. Tru
pele internaționale trebue să ourețe și vof 
și curăți drumul dela Tien-Cin la capitală 
și vor săvîrși munca de salvare, ce li-s’a 
impus. Guvernul chines trebue să înțelâgă, 
.că numai așa pote să dovedâscă sincerita
tea promisiunilor lui și numai atunol pâte 
să-și micșoreze răspunderea, decă va înlă
tura orl-ce fel de piedecl.

Un discurs al președintelui Loubet.

La prefeotura din Marsilia s’a dat 
alaltăerl un dejun ofițerilor expedițiunei 
pentru China. Președintele republicei, Lou
bet, încă era de față. El a ridicat un toast 
Zicând, că soldații francesl nu se vor re- 
întorce fără a fi pedepsit în mod esemplar 
pe aceia, cari au violat legile cele mai 
esențiale ale statelor civilisate.

După dejun președintele a primit au
toritățile. RăspunZend la discursul prima
rului, Loubet a spus, că guvernului i-s’a 
impus o datoriă forțată, pe care a împli- 
nit’o și a făcut tot ce este cu putință ca 
campania în China să fiă scurtă și decisivă. 
Nu este vorba de a realisa cuceriri, oi de 
a obține o operațiune necesară.

înainte de dejun, s’a făcut serbarea 
predării stindardelor. Cu prilejul acesta el 
a adresat trupelor o vorbire înflăcărată, Zi
când între altele:

„Stegurile acestea să vă aducă aminte 
de marea misiune, ce o înoredințâză Fran- 
cia vitejiei voetre mergând într’o țâră, în 
care în mod răsbunător au fost vătămate 
legile, cari sunt nealterate în orl-ce stat 
■civilisat: să pretindețl pedepsirea crimina
lilor, să siliți țâra aceea a da satisfacția de
plină și să cereți pe viitor garanții depline. 
Stâgurile acestea vă mai spun, că în ar
mata internațională, formată pentru apăra
rea civilisațiunei, disciplina Franoesilor, 
răbdarea și curagiul lor nu pot sta îndără
tul nimănui“.

Luptele din Transvaal.
De pe câmpul de răsboih din Africa 

.sudioă sosesc ârășl vești interesante.1^ Vom 
da aici soirile telegrafice mai nonă:

Londra, 12 August. Telegrama lor
dului Roberts cu privire la garnisona din 
Elandsriver este următorea:

„Mă tem, că garnisâna din Elandsri
ver, sub ordinele locotenent colonelului Ho- 
are, să nu fi fost luată de oătră Buri după 
■Zece cj.ile de resistență. Delarey, aflând, 
-că Jan Hamilton înainta spre Rustenburg 
■și văZend, că n’avea nici o ’șansă de a se 
lega de Baden-Powel, s’a precipitat în di
recțiunea Elandsriver. Jan Hamilton anunță, 
că focul înceta imediat la Elandsriver, și 
■că Hoare fusese făcut prisonier. Hamilton a 
părăsit Rustenburg în diminâță, ducând cu 
sine forțele lui la Baden-Powel.

„De Wett a înoeput să traverseze Vaal. 
Kitchener să duoe acum în urmărirea lui; 
Methuen, care este pe țărmul drept ațVaa- 
Iului, a întrat în contact eu avant-garda 
lui De Wet, de breoe tunurile sale au fost 
auZite aZl dimineță de Kitchener".

Londra, 12 August. După „Daily 
Expres", 5000 de Englesl, cari au înoercat 
acum două Zile să atace Rustenburg, au 
fost respinși cu perdetă considerabile.

0 altă luptă după același jurnal, a 
fost semnalată lângă Zeerust și Rustenburg 
Printre EnglesI erau 300 de alergători de 
păduri australieni. Englesii au fost din nou 
respinși, pierZend aprâpe 150 de morțî și 
de răniți.

Londra, 12 August. Mareșalul Ro
berts telegrafeză din Pretoria la 10 Au
gust, că generalul Buller înainteză spre 
Emelo. Generalul Rundle a pus să aresteze 
la Harrismith pe comandantul Marais și 
133 de Buri înarmați. Generalul Hunter te- 
legrafâză din Bethleem, că 130 de Buri s’au 
predat la 8 August, având cu ei un milion 
de oartușe. Comandantul Kitchener a început 
lupta cu arier-garda trupelor generalului 
Dewet lângă Lindequesduft.

Gapstadt, 12 August — Boicota- 
jul mărfurilor englese de cătră Africander! 
se întinde, dâr cei cari se află în Cap, nu 
par a se pricepe în afaceri comerciale și 
comerciul n’a suferit încă mult.

Vaporul „Mohawk" a sosit la Ceylon 
cu un prim convoiu de prisonierl buri, în 
număr de 300, printre cari 88 Germani și 
OlandesI, 22 AmerioanI și OlandesI și uumă- 
roșl alțl străini.

Berlin, 12 August. Misiunea bură 
compusă din D-nii Fischer, Wolmarans și 
Wessels a sosit la Berlin acompaniată de 
doctorul Leyds. Secretarul trimișilor buri 
a informat pe un representant al Zarului 
„Lokalanzeigeru oă visita n’avea niol un 
caracter oficial, nici împăratul, niol con
tele de Billow nu erau în momentul acela 
la Berlin.

Misiunea va pleca pentru Petersburg 
peste câte-va ZA0-

„Neue Freie Presse" primesee din 
Londra următorele amănunte asupra revoltei 
din Pretoria:

Un număr de Buri, cari deși s’au pre
dat, și-au depus armele și au jurat că vor 
păstra neutralitatea, totuși rămăseseră ne- 
împăcațl și stăteau în relațiunl cu inimicul, 
se conjuraseră ca să recucerâscă Pretoria, 
să omore pe lordul Roberts și pe oficerii 
statului său major și să răscole apoi pe 
burgherl în massă contra Englesilor.

Toți conjurații, cam cinel-spre-Zece la 
număr, locueso în Pretoria; ei aveau de 
scop să dea foc la două case mari în mar
ginea apusână a orașului, cu speranța că 
tote trupele garnisânei vor fi întrebuințate 
la stingerea focului. In învălmășala și ză- 
păcâla pricinuită de incendiu, oonjurații ar 
fi pătruns în locuințele oficerilor și i-ar fi 
omorît. In timpul acesta ei așteptau să le 
sară într’ajutor sute de buri. Mai mulțl con
jurați aveau însărcinarea să pună mâna pe 
lordul Roberts, să 1 lege și să-l ducă pănă 
la cel mai apropiat lagăr bur.

Totul fusese pregătit pentru eseouta- 
rea planului. Abia în ultimul moment, au
toritățile britanice aflară oe se petrece.

ț)ece conjurați fură arestați.

Șahul Persiei la Lwru,
Muzafer ed Din a visitat și museul 

Luvrului. El a fost însoțit de marele vizir 
Amine-Sultan și de generalul Parent. In 
museu a fost întâmpinat de ministrul de 
instrucțiune publioă, de intendentul bete
lor arte și funcționarii înalțl ai museului.

Primul lucru oe s’a arătat Șahului a 
fost fenomenul aoustic în sala de intrare. 
Suveranul s’a plecat pe cel dintâiu din 
vasele de marmoră, cari sunt acolo, pănă 
oe d-1 Kaempfen, la o distanță de două Z0ti 
metri, articula cu voce forte slabă, în 
celalt vas, aoeste cuvinte elocuente: „AZh 
M. S. înaltă Șahul Persiei a făout museu- 
lui Luvru onârea de a-1 visitau.

Muzaffer a fost încântat de esperi- 
mentul aoesta și a Zis în trei rânduri: Sunt 
mulțămit, sunt muițămit, sunt mulțămit. 
Aoeste ouvinte le rostesce des.

După Venus de Milo, pe care un am
ploiat a învirtit’o înaintea M. Sale — pe 
oând statua a fost presentată din dos, Șa
hul s’a uitat în altă parte — după busta 
lui Alexandru cel mare, după f'risele din 
sala grâoă și statua Melpomenei, cortegiul 
s’a dirigiat spre șalele de pictură. S’a fă
cut un mic oool, pentru a admira și pe 
Venus de Medicis.

In 6 Decemvrie 1807, ambasadorul Per
siei, însoțit de baronul Demon, de marele 

mareșal al palatului și de o numărâsă suită 
de ofițeri și funcționari a visitat Luvrul. El 
se opri înaintea statuei Venus de Milo, 
și se dise oătră marele mareșal :

— „Aoâsta figură a fost formată din 
tâte frumsețele oe le au femeile".

După aprope un secol de distanță, 
Șahul fără să scie de episoda aoâsta, a 
pronunțat aprope tot ouvintele, care le-a 
spus ambasadorul moșului său.

— Frumosă femeiă, cea mai frumosă 
dintre femei!

De altcum el a aflat perfeot tot oe 
i-se arăta, Oeea-ce dovedesoe, că el are 
gust bun și cunoștințe artistice. Tabloul 
„Pestiferii" de Gros l’a emoționat, și vas
tele composiținnl de Rubens asemenea, 
înaintea fie-cărui tablou, Zi°ea, în limba 
persiană, vre-o câteva ouvinte marelui vi
zir, care apoi le traducea, bine, rău, cum 
soia și el.

Dâr eu, îl suspiționes, că el arangiază 
puțin cuvintele Suveranului său. Astfel 
înaintea „căsătoriei lui Henrio IV", Șahul 
Zise un cuvânt, unul singur, probabil: per
feot, admirabil, forte frumos, âr marele-vi- 
zir a tradus :

— M. Sa află esecuțiunea picturei 
sublimă și dâmuă de regele Franoiei a că
rui oăsătoriă e representată.

Nu cunosc limba persiană, dâr cu tote 
aoestea aflu surprinZător, ca un cuvânt să 
pâtă esprima pe odată atâtea luorurl.

Ceea-oe a interesat mai mult pe Șa
hul, au fost diamantele corânei, si mai pe 
sus — oeea-ce era forte visibil — aparatul 
care face să dispară giuvaerele din dula
pul oel de sticlă unde sunt depuse. El a 
dorit să i-se esplice mechanismul minuțios, 
și în două rânduri a cerut oa să funcțio
neze mechanismul. După aceea a vorbit 
înoet ou marele-vizir. Probabil pentru-ca 
să-i spună, că uu aperat de soiul acesta 
n’ar fi de prisos în Teheran. Noi suntem 
mândri pe briliantul numit „Regent". Din 
politeță, Șahul a aprobat înolinând capul, 
dâr din privirea sa indiferentă, ce a arun- 
eat’o asupra pietrii istorice, am văZut bine, 
că n’avea pentru el niol o valore. Ei are 
diamante mar! ca ouăle, oei pe lângă ace
lea „Regentul"?

Un tînăr pictor persian, cu numele 
Kelmalomski a fost presentat Șahului. Pio- 
torul lucra la un tablou, care l’a aflat Mu
zaffer fârte bun, deși era lucrat cu mai 
multă bună voință deoât succes.

S’au servit și mâncări reci, și șam
pania. Șahul singur a șeZut, a mâncat un 
biscuit, a beut două pahare de orangeadă, 
și a sărutat un băiat mio, care-i oferi o 
roșă. După aceea ia dat o piesă de Z®ce 
franci, de tot nouă, oare a scos’o din gi- 
let.că, și i-a dat’o fără să se uite la vald- 
rea ei.

La 12 ore, a părăsit Șahul museul, 
după complimentele și salutările obiolnuite. 
înaintea palatului, lumea adunată l’a acla
mat. („Journal").

Imcca.

Literatură.
A apărut Nr. 15 din „Noua Revistă 

Română pentru politică, literatură, știință 
și artă". Sumarul; C. R.-Motru. Cătră un 
nou ideal și o nouă umilință; Pompiliu 
Eliade: Viața și scrierile lui G. L. Erollo; 
Jean Bart: Dintr’nn jurnal de bord. (Ti
puri marine); ’. Aureliu Candrea: Caloia- 
nul; Stefan I. Răsnoveanu: Psihologia ar
tistului dramatic. (Anchetă asupra artiștilor 
dela Teatrul Național); D. Gusty: Anive- 
sarea lui Paulsen; N" Mâneguțiu: Ceva 
despre psihologia poporului român; A. D. 
Xenopol: Principiile fundamentale ale isto
riei; D. Nanu: Nocturne (poesii); Dr. Au
gustin Bănea: „Episcopul loan Inooențiu 
Kleiu"; Dintre imitațiunile lui loan dela 
Buoed; Emilia Cioran: „Călătoriile patri- 
archului Macarie de Antiohia în țările ro
mâne" ; — Notițe bibliografice.

Suplimentele: Cestionar privitor la 
psihologia poporului român. (Răspunsuri de 
Căpitan Etnanuil Părăianu, Avram Corcea, 
Nepo, Nicolau Mâneguțiu, E. P. B., Adri
ana Podol, locot. I. Achimescu). —Reviste 
străine despre România. — „Revistă mari
timă". Casierul public (nuvelă) de Ioan T. 
Neagu ; Elocința militară, (conferința ținută 
la Cercul militar din Craiova la 15 Martie 
anul cuiv-nt) de Căpitan Emanuel Părăianu.

ULTIME SOIRI.
Londra, 13 August. Lui „Daily 

Mail" i-se anunță din Cifu, câ ar
mata cbinesă, care ocupă posițiă 
spre sud dela Tien-Cin, este de 
20,000. Sunt temeri, că armata acesta 
va ataca Tien-Cin, Taku și Toncu.

Londra, 13 August. Cu tote că 
eri a fost Duminecă, ambasadorul 
chines a presentat oficiului de es- 
terne un edict împărătesc, care îm- 
puternicesce pe Li-Hung-Ciang se 
negocieze cu puterile asupra păcii. 
China promite se introducă reforme 
financiare, reforme justițiare și ^se 
lase teren influenței civilisației eu
ropene asupra educațiunei chinese.

Roma, 13 August. Două trenuri 
s’au ciocnit la depărtare de 12 chim, 
de Roma pe linia ferată Roma-Flo- 
rența. Se confirmă, că număroși pa
sageri au fost omorîți și răniți. Pănă 
acum au fost scoși din ruinele va- 
gonelor 12 morțî și 40 grav răniți. 
Causa catastrofei nu s’a stabilit încă.

Londra, 13 August. După o sta
tistică publicată acum privitor la 
pierderile Angliei în răsboiul cu 
Burii, aceste perderl sunt de 37,779 
Omeni. In numărul acesta nu sunt 
calculați bolnavii de prin spitalele 
sud-africane.

O 3 $2 8 12 .
MLortea unui toreador. Tote foile 

spaniole, apărând în negru, anunță mortea 
celui mai renumit toreador, Rafael Molina. 
Toți deplâng mârtea neîntrecutului artist, 
care în etatea de 59 ani r&posâ în urma 
unei bele cronice de inimă. Foile spaniole 
dedică colone întregi memoriei lui Rafael 
Molina, numit și Lagartijo, fiiul unui to
reador. Lagartijo s’a distins prima-dată 
în Madrid la 1861, când fu ales între 
artiști. Când la 1893 și-a luat rămas 
bun dela arenă, toți Spaniolii erau supărațl. 
Lagartijo avea cunoscuțl și în cercurile cele 
mai ÎDalte ale societății. El era „per-tu“ 
cu bărbați înalțl de stat, cu miniștri, învă- 
țațl, artiști etc. Chiar regele Alfons XII, 
ba și alțl membri ai familiei ragescl îl iu
beau mult pe Lagartijo și peste tot purtă
rile lui țărănești nu erau luate în nume de 
râu. Oând ou ocasiunea unei lupte de tauri 
în Madrid, toradorii trebuiau să salute 
pe Regele Alfons XII, oare asista la luptă 
cu familia regală a Portugaliei Alfons XII 
ca să sooță din încurcătură pe Lagartijo, 
îl agrăi cu cuvintele: „Oe-i de nou, Ra
fael?" Rafael întinse Regelui mâna și scu- 
turându-o bine Z's0: „Mă bucur, că te văd 
așa. Dâr de altcum ce-țl mai face familia ?" 
Acâstă întreținere a Regelui ou Rafael a 
produs mare ilaritate în public. Odată La
gartijo a fost întrebat, că în ce stă arta 
de a se lupta ou taurii. — „Forte simplu 
răspunse el. — Aoi stai d-ta și acolo tau
rul. Dâoă se apropiă taurul, d ta mergi din 
acel loo, și dâoă nu mergi, te duce el ou 
sine 1“ In popor se vorbeso mulțime de 
anecdote despre răposatul Lagartijo.

O serbare anarchistdin Chicago. 
Aoum după atentatul delaMonza pretutinde- 
nea s’a înoeput gona oontra anarchiștilor, 
dâr se vede, oă totuși anarchiștilor din Chicago 
nu le pasă mult de măsurile ce voieso să le 
ia istatele contra lor. Săptămâna trecută 
adeoă anarchiștii au serbat în Chicago a 
Zecea aniversare a unui eveniment tragic, 
care la timpul său a făcut forte mare sen- 
sațiă. înainte ou Z000 auI anarchiștii au 
aranjat o serbare sgomotâsă și pentru ca 
să fiă împrăștiațl s’a trimis un pluton de 
polițiști. Când aceștia au sosit la fața lo
cului, un anarhist a aruncat între ei o 
bombă, omorând pe șâse polițiști, âr pe 20 
i-a rănit. Fiind că niti de cum nu s’a pu
tut afla, care a aruncat bomba, patru anar- 
chiștl au fost prinși osândiți la mârte și 
eseoutațl. De atunol în tot anul anarhiștii, 
din Chicago serbâză Ziua esecutării fraților 
lor. Anul acesta poliția a asaltat sala, 
unde voiau anarchișt’i să-și țină serbarea. 
Lucrul acesta însă n’a oonturbat pe anar- 
chiștl, ei au eșit la un loc desohis, unde 
și-au ținut adunarea. Soția văduvă a unui 
anarchist eseoutat acum Z000 ani, a t-'uut 
o vorbire atât do ațîțătore, îucât poliția a 
fost silită să intervină. Anarohiștii nu s’au 
lăsat și au atacat poliția cu cărămiZl, petri 
etc. iscându-se astfel o bătaiă strașnică. In 
fine polițiștilor li-a suoces a împrăscia ou 
ajutorul ciomegelor mulțimea. Forte mulțl 
au fost răniți în acestâ ciocnire, morte însă 
nu s’a întâmplat.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianc, 
Redactor responsabil: Gregoom Matur.
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Cursul la bursa dăsaifiena
Din 13 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2%
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.70
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 91.—

114.95
90.60

120.40
99.10

Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Iiosurî pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
Losurî din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit.

93.—
138.50 
139.-

97.70
97.25

116.—
133.-

17.10
682.50

'u/
ale lui

5
J

Veritabile numai, <leeă fflăcare eiatiă este proveijută eu marea de w- 
aperare a l«ii A. Moli și eu suhserierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falstficațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

J

Q
Xw

Franzbranntwein și ssre a lui Ml 
Var'tfîjhj ă niimoî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
WCI HaUliU IlUIIIdl, plumbul lui A. Moli.

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

l
$
M

X X x:

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

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

4
X.

t'

K
w

Trimiterea primeipală. prin 
Farmacistul A. MOMu,

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Tuclilauben 9
Comande din provincia se efectueză 0ilnic prin rambursa poștală.

La depășite se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. —*

de

Tren 
de 

oersân.

Tren
accel.

C.

m 
w

w

X

Spre ’binevoitoe atențiune!
Avem onbrea a aduce la cuuoscința Ou. public, că am 

§uat asupra-ne

Resfe'iirâțiă din „Hfitel Orient'1’
(Sti'ada SjWMgă sas0. S)

și cu conducerea Restaurației am însărcinat pe D-l Lorenz Luck 
un birtaș harnic și probat, se va sili a-și câștiga mulțumirea 
on. ospețl cu o bucătăria escelentă și ieftină, și cu vendarea

Serei „Transilvania Brăn“,
recunoscută ca escelentă.

Pentru nunți, deneurî, petreceri intime etc. stau la dis- 
posiție localități potrivite. Tot-odată facem cunoscut, că 
am dieolvat relațiunea ce am avuto păuă acum cu d 1 Hein
rich Hermann depositor de bere, pe cale amicală și atn predat 
depoul de bere pentru Brașov și jur Domnului

Oitmai» Pfaundler,
află tot în Strada Lungă nr. 5, de unde se vor 
comandele pentru bere în butbie și butelii 
franco acasă.
rugăm că încrederea ce am avut’o pănă

prompt trimi-

acum, se ni-o

care 8 e
executa
ținduse

Ne
păstrați și pe viitor, ne recomandăm 

cu tbtă
’ Erediî lui JOHANN HABERMANN.

stima

X X XX x: x:

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din j I^seu 1900

Budapesta — Predeal — Bucuresci, ©opșa-micâ — Si8»iii«— Avrig— I»!

Tren
mixt.

Tren 
de 

persân. aooeL

Tren

¥
^08.

pk

10- 10.-

5.10
5.45

2 10
8.30

11.21
6 50
8 46

9.15
9.27 11.12

1.33 10.38 8.00 11.33 12.47
3.42 11.56 7 22 1.48 2.11
3.58 12.16 12.20 2.06 2.18
4.38 12.46 1.15 3.03 2.50
5.20 1.26 2.21 3.45 3.26
5.43 2.57 4 06
6.3H 2.16 4.00 4.53 4.16
7.16 2.49 4.59 5.32 4.52
8.06 6.13 6.24
8 33 3.50 7.04 6 59 5.55
8.50 tr. prs.

4.20 8 40VTr. acc. 6.11
9.07 4.41 9.09 •5 oCD O

$5. B 
B S

6.27
10.14 5.53 10.40 7.26
Î0.44 6.24 11.25 7.50i
10.56 6.33 11.40

£=. '•ST.
7 52/

11.03 6.40 11.49
11 12 6.48 11.59 ? & 8.16
11.34 7.11 12.29 8.32

8.3711.52 7.32 12.55 e-b
12.24 1.30 11.45
12.53

1.02
1.14

2 B‘d
® so

2.07
2.26
2.36

12.28
12.29

9.04ț
9.05 f

1.45 i cr n 3A4 9.31
2.01 3.33 1.05 9.43
2.15 ft B

* î o
3.48 1.07 9.47

2.33 4.08 10.01
3.04 ș "• w 2 2 -a ti-

4.45 1.43 10.25
3.40 5.27 2 081 10.53
3.47 -f.' c

< c O 5 47 2 15/ 11 -
4.03 R 6 08 2.29 11.14
5.35 rji ®

B'b &
7.54 3.31 12.26

6.1b 8.32 12.58
6.43 E.» 9.09 4.16 1.16
7.16 9.40 1.35
8.- 10.25 5.07 2.09
3.55 6 40 11.— 5.14 2 19
4.40 7.30 12.26 5.56 3.01
5.10 8.00 1.11 6.26 3 31

11.55 10.05 
Sinaia 8.05 11.IC 9.10

8OB, 
pl.

pl.

sos. ( 
pl.

¥
sos.
pl.

Tren 
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren

accel.

Tren 

accel.

Viena . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Oiucia . .
B.-Huiedin
Ghârbăn .
Citișiu .

Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiubra .
Vințul de 
Aiud
Teinș 
Crăciunel 

BiasințnngL T 
Blașiu .

ÎMioăsasa
Copșa-mioâ

Mediaș .
Elisabetopol
Sighișdra . 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora

i
J Brașov . .

Ț Timiș . .
£ TP .. .. r. i

sos.

(

sus

808.
A1

jpl.
(SOS.

jpl.
Isos.

riiavei)

A

j p1-
Isos.

7.16
4.36

Predeal 
Bucurescî .

1
pl.

7 11 :
6 21
5.26
4.51
3.25
5.41
4.01
3.00
2.64
5.02
3.40

N.ll
(3.04
2.o8
2.51
2.29
2.01
1.42
1.09

112.58
112.56
12.49
12.11.
11.50
11.14
10.55
10.24
19.45
19.35
9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20

7.20
1.10

11.12 
Arid 
~8.18

8.08 
Maria- 
Rodna 
"7 30

7.28
Pisoi

6.05
5.£Ș

1.50
7.50
5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

nJ li £2- 
. ca cd 
î-gi

0 Q- . 
s J = 
o =-<-> ca >-

3.33

9.23
8.54
8.49

3.05

3.18

2.52
[2.51

câ > 
? ° a-® os O u
«» as
"3 ® o s- 2
OPh

1.42
1.14
1.07

12.53
11.54

4.51
4.20
3.32
2.10
6.58
o.57
5.11

1111

10.26
10.14
9.36
9.12

8 23 
8.06 
8.00
7.35
7.34
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

1L25
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
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2.21
2.26
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33

i 11.16
10.03
9.22
8.57

> 8.27
, 7.48
I 5.00

4.05
l 3.32

7.50

Tren mixt Tren mixt
gep»i-8t. -Georg— Giue-Gyimes — (ff*aSauca)

5.19 8.50 3 15 Brașov ........ 8.25 1.51 6.48
4.58 2 27 Cezdt-Oșorheiii . ... . 8.53 6 50
7.10 11.05 4.57 Ț Sepsi-Sângeorgiu .... 6.30 12.05 4.31
7.54 11 57 5 41 Malnaș.................................. 5.48 11.24 3.47
8 14 12 22 6.01 1 Băile Malnas......................... 5.36 11.12 3.35
8.57 1.09 6 43 e Băile Tușnad........................ 1 4.53 10.30 2.48
9.18 1.32 7.08 Tușnad .................................. 4.36 10 14 2 31

10.39 3.00 8.17 Ciuc-Sereda ......................... 3.20 8 56 1.08
1 35 5 57 SOS. Ciuc-Gyimeș........................ pl- 5.40 9.50

*) Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor, sunt a se < ști de sus în jos;
îr.s mr.âză orele de nopte. — Semnul < S> arată ou signa direotin, încătrău

tr. prs.

3.50
4.12

tr. mxt.

"4L33
5.23
6.15
8.34

tr. dpr. | tr. prs.

11.30
12.58

1.20
tr.mixt

2.-
2 54
3.59
6B6

Tren mixt și de pers.
4.-
5 01
6 57
7.55
8.47
9 24

10.14

« 9.06
|10.29 
E12.48 
-Z 1.55 
■» 3-02 
« 3.52 
i 4.55

~T25~
5.39
7.19

Bald
6.35 

0>re. 
Marța

tren I mixt tr. pra. tr. mixt tr.dprt.
pl. Copșa mică . 80S. 6.25 9.32 3.25

Ocna . . . 5.07 8.08 1.50
«os. I pl. 4.40 7.41 1.21

Sibiiu . . . £ capl. 1 80S. 7.33 U OJc5
Tălmaci» mare • * 1 6 45
Avrig . . . 1 6.01 o>

sos. Făgăraș . . pl. 3.32 O m

3.29
3.—

lD P-l—I

îs r e ș - 1 w $ ® ș — 8 H t r M a

Mureș-Ludoș . . .
Z a u.........................
Țagu-Budatelic . .
St. Mihaiu de câmpie
Leehința....................
Ș.-MăghiSruș . . .
Bistrița...................

6

tren de peradn.

12.35
11.01
10.30
tr.mixt

' 8.57
8 04
7.15
4.25

Tr. miat și de pers.
6.49
5.52
4.10

Numai 
Marțe, 
Viuer, 
Dumin 
circulă

7.30 •ji. Sâmb-
6.35 •g circulă

4.54 fl- 9.44
3.44 3 8.46
2.48 •a 7.43
2.05 a 6.52
1.16 IZI 5.55

CiEcei'dea — Oșorlielu — S^egla.-săsesc»
1.40 8.10 3.16 9.00 - pl. Cucerdea . • fiOâ. 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 Oipău . . • 6.24 1.19 6.51 10.39
4.32 10.30 5.34 11.22 SOS. )

Oșorhei f pl. 5.30 12.25 5.43 9.30
4.50 10.42 5.45 pl. / • Isos. 8.36 5.04 9.15
6 19 12.16 7.14 9 80S. Regh.-săs.. . pl. 7.15 3.30 7:54

GJniriș — Turda D ej -Bistrița.

7.33
7.55

6.- 7.—10 50 10.23 Ghiriș 5.05 3.20 9.12
11.12 6-27 10.45 Turda 4.45 6.40 3.00 8.52

S 11» i i u — O i s n ă d i e
5.30 2.15 8 25 pl. Sibiiu s. 7.10 3.55
5.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42
6.06 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21

10.9
9?56
9.35

OT12 -41 7.47

SighișĂm—Odoa’iReiw-secuesc.
Tren mi>t Tren mixt
3 22
3.54
6.20

11.10
11.40

1.59

Slghișora . . . 
HașfalSu . . . 
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

B r & Si ® v — e i* n eșt

7 1 'J.

K

9.57 6.12 10.07 Râșnov
'.<1

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

3.25
2.25

12.55

9 50 7 24 JJej. . 6.48
10.49 8.30 Beolean 5 58
12.50 9.56 Bistrița 4.‘29|

C 1 n ș i ii — ® ;il a u

4.38
5.25
6.41
7.07

Clușin . . 
Apahida
Gherla . .
D ej . .
Zel au . .

9.29
9.07
7.38
7.03

AiSm-SwEie - KBatna,
4 37 9.40 4 3b Alba-lulia 7 22 11.01 6 16 
~7?28 12.25 ~7Ă7| Zlatua . 5.— 8.22 3.5o

Tiinișora — M .-Modna-EÂppa.
3^20 9.05 3.15 Timișora. 7 50 1.05 7 20|

10 28 6.43 10.38 Zernești ^'.OO 12.05| 7.20 7 08 12.43 5~37|| M.-Rodna 4 00 9 513 32

® r a s o v — C Îs c z (1 i - O ș o r Ii e i u
pi.5.19 8.50 3.15

5.53 9.33 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

! Sepsi S.-Georg. |
Covasna . . “

sos.

Brașovâ . . sos.
PrejmerO . .

C.-Oșorheiu . pl.
J

cele însemnate în drepta 
merg- trenul.

de jos în

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

10.04
9.34
8.47

h • c 
£ 3  ̂

-O —’ »c 
r— V—< 

<D£ J 

a ® 
r-< P-

8.25
7.55
7.04
6 49
5.37
4.58

1.51
1.21

12.30'
12.15
11.01
10,.22

6.48
6.10
5.0
4.51
3.16
2.27

sus.— Numeri înouadrâțl | | ou bai: mai negr-t

1


