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Este de notat, că d-1 Dotceff a căutat 
să insinueze, că notele guvernului român fiind 
prea aspre, Bulgarii au un fel de punct de onore 
de a nu ceda pe dată.

Este inutil de a reaminti atunci, că 
în lunile Februarie, Martie și Iunie, agen
tul român dela Sofia a făcut intervențiunl 
amicale în f’avdrea Românilor presurațl, 
întervențiunl, cari au rimas fără resultat-, 
că în aceeași afacere d-l Mișu a dat o notă 
formală din ordinul d-lui loan Lahovari, 
fără să obție vreun resultat; că cu ocasia 
omorului lui Craja, o altă notă forte fermă, 
a oărei remitere a fost încuviințată de d-1 
Marghiloman, n’a avut darul să turbure 
câtuși de puțin pe președintele guvernului 
bulgar; că Bomânia nu pdte tolera mai'de
parte si fie teatrul pe care se desfășură cri
mele puse la cale la Sofia.

Dâoă suntem bine informați, nota se 
termină cu mențiunea, că: „Dică nu s'ar 
„da atențiunea cuvenită repețitelor nâstre 
„reclamațitmi, Bomânia ar fi silită si ia 
„misumle pe care i-le comandă buna riuduire 
fia ea in țâră și că supușii bulgari, cari se 
„hrănesc în Bomânia, sunt prea numeroși pen- 
„tru-ca țâra si nu aibă mijldce de a se ga- 
„ranta în contra pornirilor criminale, care 
„n’au nimic de viețut cu politica'1.

Suntem convinși, că guvernul nostru 
va faoe oum dice și acăsta pare a fi con
vingerea guvernului bulgar, deore-oe începe 
să dea semne, că i-a întrat minte la cap.

Sărmanii supuși români din Sofia și 
aiurea, vor înoepe să resufle, și șoola de 
crime din Sofia să-și mute aiurea câmpul 
ei de esperiență.

*
„ Wiener Tagblatiu compară cele ce 

se petreo la Sofia cu agitațiunile Boxerilor 
din China. Jurnalul cere, în numele civili- 
sațiunei, să se pue căpăt acestor asasinate 
politice și ca Rusia și Austro-Ungaria să 
interviu la Sofia.

*
piarul „Corrispondenza Politica0 din 

Roma publică următdrea notă oficidsă:
Credem a sci, că guvernul nostru nu 

rămâne strein de evenimentele, ce se des- 
fftșdră în România și cari amenință a da 
nascere unui conflict cu Bulgaria.

S’au dat instrucțiuni representantului 
nostru din Sofia, ca să-și aplice acțiunea sa 
în sensul de a obține, ca guvernul bulgar 
să dea esplicațiunl satisfăcătdre ou privire

PREȚUL l«SEBȚiU«5LOS : o bg- 
PÎă garmond pe o eoldnâ 6 ar.

— Publicări mai dcEe «rupă 
tarifa și învoială

RECLAME pe pagina a 3-a o 
3t*Kla  IC or. a6u 3B hani.

„gazeta44 iege ]n filare di.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Po un an 12 fl», pe șâae luni 

6 fl«, pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fi. po an.»

Pentru România și sirăinăiate:
Pe un an 40 franol, po șâae 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la tote ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară oi la d-nii colectori.

Abonamentul pentrn Brașov
Aăministrațiwnea, Piața mare 

Târgul Inului Nr. 80, etagir 
I.: Pe un an 10 fi., pe ș4sc 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă ; Pe rn an 
12 fl.. pe 8 luni 6 fl.. pe trei 
luni 3 fl. — Un osemplar 5 or. 
v. a. sâu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

& 176. Brașov, Marp-Miercun 9 (22) August 1900.

Coletul româno-bulgar.
Conflictul între România și Bul

garia în cestiunea asasinatelor bul
găresc!, care conflict, e de prisos a 
mai spune, intereseză în modul cel 
mai ;viu și încordat pe Românii de 
pretutindenea, pare a-se înăspri pe 
c]i ce merge, Causa este atitudinea 
guvernului bulgar, care ar vr6 se se 
dagageze de ori-ce responsabilitate. 
In loc de a căuta se calmeze lu
crurile, recunoscând marile îndatoriri 
ce le are nu numai față cu statul 
vecin român, ci și față cu întrega 
Europă, care vrâ ca ordinea se dom- 
nescă în Peninsula balcanică, cabi
netul bulgar, sciindu-se cu musca 
pe căciulă, debutâză cu învinuiri și 
amenințări la adresa Românilor.

Acesta n’o face prin notele sale, 
ci prin organele sale de publicitate. 
Astfel cred guvernanții din Sofia a 
umple pausa, ce s’a făcut prin tră- 
gănarea răspunsului lor la a doua 
notă a guvernului român. Prinși în 
clesce prin provocarea, că pănă a 
avă în mână probele judițiare 
despre urzelile criminale ale lui Sa- 
rafoff și soți din Sofia, se urmărâscă 
crimele și delictele comise sub ochii 
lor la stărcerea de bani făptuită 
față cu membrii coloniei române 
din Sofia, — ei caută ușițe de scă
pare' prin nouă apucături bizantine.

T6te svîrcolirile acestea ale Bul
garilor, care se cred adăpostiți sub 
scutul Rusiei, nu le vor ajuta însă 
nimic în cașul de față.

Cestiunea e prea clară, dovezile 
sunt prea covîrșităre și constelația 
politică în Balcani e astăcji prea pu
țin priincidsă brutalităților și spiri
tului de răsvrătire bulgar, decât ca 
guvernul princiar / din Sofia se pătă 
eși din strîmtore, ori-cum visâză el, 
să fiă chiar biruitor în acest conflict 
diplomatic.

Ce li-se cere celor din Sofia? 
Se dea atențiune justelor reclama- 
țiuni ale guvernului român și să ia 
grabnic măsurile neapărate pentru a 
curma propaganda criminală bul
gară. Și de astă-dată prin nota a 
doua a guvernului român se pre- 
cisâză urmările, ce le-ar aduce cu 
sine în cas contrar nepăsarea cabi
netului bulgar.

Dâcă reclamațiunile nostre — 
fiice nota română — vor rămâne 
fără resultat, România va lua mă
surile de lipsă în contra numeroși
lor supuși bulgari, . cari se hrănesc 
pe pământul ei, spre a-se apăra în 
contra unor porniri criminale, cari 
nu au nimic comun cu politica.

Acâsta este de-ocamdată situa- 
țiunea clară și limpede. Rămâne 
acum să vedem, ce va răspunde gu
vernul bulgar.

Ori-ce ar răspunde însă, este 
forte greu a admite, că Rusia, — 
care tocmai astădi nu păte dori o 
încurcătură în Orientul european, și 
care peste acesta mai are și o con- 
vențiă cu monarchia năstră, ce tinde 
la susținerea stărilor actuale și a 
ordinei și liniștei în Peninsula bal
canică — ar pute să ia pe față sub 
scutul ei pornirile și uneltirile anar- 
chice bulgare.

De-ocamdată nu nl-a venit la 
cunoscință nici o voce autorisată des
pre atitudinea, ce ar voi s’o ia pu
terile semnatare ale tratatului din 
Berlin în conflictul de față româno- 
bulgar. Atitudinea reservată de pănă 
acuma a guvernelor lor, se esplică 
și prin faptul, că vor să vadă mai 
întâiti, dâcă nu se pot aplana lucru
rile între cele două state. Pressa din 
țările ^triplei alianțe s’a pronunțat în 
parte în contra agitațiunilor bul
gare și în favorul reclamațiunilor gu
vernului român, Dâr, cum am cji3, 
din parte competentă oficială nu s’a 

făcut pănă acuma nici o enuncia- 
țiune.

Causa României însă este atât 
de justă și ea atinge atât de mult 
interesele întregei Europe pentru 
a-se curăți cuibul de agitațiuni pe- 
riculose în Peninsula balcanică, încât 
nu ne îndoim, că, susținută de con
simțământul unanim al națiunei ro
mâne, ea va trebui să iese învin- 
gătore.

Cehii amenință. Din Praga se te- 
legrafâză: „Narodm Listyu serie, că Cehii 
vor face obstrucțiune cât timp poporul cehie 
nu va căpița deplină satisfacțiă pentru 17 
Octomvrie 1899 (ț)iua desființării ordonan
țelor de limbă). Foia cfice mai departe, că 
guvernul va negocia cu partidele. Guver
nul va elabora nisce oestiunl positive, asu
pra cărora va cere răspunsul partidelor. 
Ddcă răspunsul va fi nefavorabil, „Reichs- 
rath“-ul nu va mai fi convocat, ci se va 
disolva parlamentul.

Din Bomânia.
Organele guvernului român pu

blică următorul comunicat:
Guvernul bulgar nu a rispuns încă la 

nota, ce i-a remis d. Mișu, agentul nostru 
diplomatic la Sofia, privitor la extorsiunile 
de bani, a căror victimă au fost Românii 
notabili din Sofia. Sunt însă indicii, că Bul
garia va căuta cât mai mult si destindă corda.

In momentul de față un congres macedo
nean se ține în secret la Sofia pentu a de
libera asupra cestiunei, dăcă nu trebne ca 
înaltul comitet revoluționar de acolo si se 
lapede printr’o proclamatiune de crimele comise 
și să desavueze pe autorii lor.

Suntem chiar informați, că aedstă mă
sură ar fi inspirată de ministerul bulgar.

Apropiem de aceste indicii încercările 
ce a făcut în BuourescI d-1 Dotceff, inti
mul d-lui Radoslafoff, pentru a da o atenuare 
faptelor constatate de instrucțiune în sar- 
oiDa comitetului macedonean, ale cărui le
gături cu păturile oficiale sunt astădi tăgă
duite.
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Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

(Urmare.)

După ce plecase trenul de marfă, 
Curtauov se preumbla singur pe peron în 
sus și în jos gândindu-se la telegramă și 
la înțelesul privirei ei de erl.

„Dâcă ești om bun!44... Ce început 
ourios ! Totă proposiția acâsta era așa de 
hotărîtă și categorică. Niol declarări, nici 
rugărl, nici espresiuDl tari. Ce voia ea ? Să 
fugă ? Acâsta era ou putință. Drept, că n’a 
vorbit cu ea nici trei, cuvinte și n’a avut 
posibilitatea de a-o ounosce. Der ori cum 
ar fi fost caracterul ei, era clar fără în
doială, oă aparținea unui alt soifi. de dmenl, 
decât soțul ei. Cum-că necurmat era iritată 
de cele ce se petreceau în presența ei, a 
dovedit’o lămurit. Cum-că nu lua parte niol 
un moment la aodstă viață, se putea ceti 
din fața ei. Dâr ce avea să însemneze acea 
privire, acea atentă și esaminătdre privire, 
ce-o aruncase asupră-i, când spuse, că va 
pleca ? Voit’a, ca să pătrundă cu acea pri
vire în internul ei și să afle, dâcă se pdte 
încrede într’ensd ? De ce atunci ea n’a vor

bit cu el nicl-odată vre-un cuvânt? Putea 
să-l întelndscă singur în grădină ; era așa 
de simplu.

Nu putea da niol un răspuns la aceste 
întrebări. Cu-o iritațiune, ce crescea din 
minut în minut, el aștepta trenul. Chiar de 
nu ar fi primit telegrama, el tot aici ar fi 
așteptat trenul. Dâr de ce a telegrafiat ea toc
mai, aici la stațiunea acâsta? De sigur, că 
a observat, că dânsul n’a plecat fără de 
causă, oi a fugit din aoel cimiter, care îi 
însuflase grdză și disgust. Nu era ore acâsta 
trăsătură comună între ei, ceea-ce îi dădea 
dreptul să s’adreseze la el?

Nu, el nu soia și nu pricepea nimic. 
Ii era numai clar, oă Darja Pavlovna a fu
git din casa ei și că verisimil avea lipsă 
de un soț de oălătoriă, de-un om, care 
putea fi sfătuitorul și, pdte la cas de nece
sitate, mentorul ei.

„Ei, voifi face tote aceste 1“ îșl gân
dea el, mergând în sus și ’n jos pe peronul 
stațiunei; „voii! face-o oum ar face-o ori
cine în locul meu. In tot cașul ea a câști
gat deplina mea simpatiă. Un om, în care 
e numai o scînteiă do viață viuă, nu pdte 
faoe alt-ceva, decât a fugi de-acolo. La în
tâlnire nu-o voiîi întreba despre nimic. Ce 
am eu cu ea?44

Se persuada, că nu face decât a aș

tepta trenul, spre a pleca cu el mai de
parte. Dâr îi venea greu de-a aștepta, era 
prea nerăbdător. Tot mereu se oprea îna
intea orologiului dela gară și se uita, dâcă 
mai este mult timp pănă la sosirea trenului.

Preîngrijirea sa merse așa de departe, 
încât se duse la cassă să întrebe, ddoă în 
timpul cât se va opri trenul în gară, se pdte 
lua un bilet de drum. El credea, că ea nu 
va avă bilet pentru a călători mai departe.

„Pdte că n’are bani!44 îșl gândea, el 
în urmă. „De unde să și aibă? Decă fuge 
dela bărbatul ei, doră nu-1 va ruga să-i 
dea bani!44 El revisui portmoneul său și se 
convinse, oă avea destui bani pentru a- 
mândoi.

„Der dre gândul la ea nu mă ocupă 
prea tare?44 se întreba el de-odată, când 
observa cât de mult iritat este' în momen
tul, când clopoțelul electric anunță, că tre
nul a părăsit stațiunea cea mai de-aprdpe. 
„Aștept după ea, ca și când ași fi amo- 
resat de ea, și totuși adevărul spuind, nu-o 
cunosc de loo.“

In dre-care depărtare se vedea trenul. 
Venia tot mai aprope și mai aprope. Acum 
începu a-se mișca mai înoet și se opri.

Curtanov sta la ușa deia buffet. El se- 
răzimâ de părete și esaminâ cu atențiune, 
der ou-o liniște vădită, pe călătorii, ce se 

dădeau jos din vagone. îndată recunoscu 
pe Darja Pavlovna, oare purta un vater- 
proof de colore întunecată și ușor și o mică 
pălăriă c’un văl de9. De ce o reounoscu ? 
Căci n’a fost văcjut’o nicl-odată într’o ast
fel de îmbrăcăminte. Ea îșl îndreptă pașii 
ou-o deosebită siguranță spre el', ca și 
oând ar fi sciut înainte, oă el va sta toc
mai la locul aoela. El nu se mișca din loc 
pănă ea s’apropiă de el.

„Iți mulțumesc, AndieiG VasilievicI!“ 
<jise ea, dându-i mâna.

El îi strînse mâna și cflse ou grabă: 
N’ai bilet ? Unde ?

„La Moscva! N’am niol bilet, nici 
parale44.

„Aprope seieam acâsta!44 răspunse el. 
„Aprope?14 întrebă ea surîdend. „Eu 

însă soieam forte sigur, oă ești... un om 
bun !44

„Vino la buffet, Darja Pavlovna! Eu 
îți void lua iute un bilet. Avem în total 
timp de șepte minute !**

„Da... dâcă numai am putâ se ședem 
împreună amândoi... Trebue totuși să-ți es- 
plio ce însemnă tote aceste44...

El alergă la cassă, pentru-oă toomai 
în acel moment sună clopotul a doua dră.

(Va urma.) 
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la asasinatele comise asupra personalități
lor române de cătră agenții bulgari, asupra 
oărora planezi grave bănuell, că au avut 
relațiunl cu guvernul bulgar.

„Neue Freie Presse^ publică următdrea 
telegramă din Bucuresel:

„Față ou răspunsurile evasive ale gu
vernului bulgar, cel româneso pregătesce 
un dosar, care să cuprindă tote dovecjiie 
agitațiilor, de șantagiu și de asasinate ale 
comitetului revoluționar bulgaro-macedo- 
nean.

„Acest dosar va fi trimis, împreună cu 
corespondența diplomatică, tuturor puteri
lor pentru a lua act de el!"

*
Faimele răspândite de unele 4iare> 

privitor la pretinsele măsuri militare și miș
cări de trupe, în vederea conflictului cu 
cu Bulgaria, le desminte „Timpul" repețit 
în mod oategorio dicend, că în Gestiunea 
ou Bulgaria, luorurile n’aa ajuns pană acolo, 
ca să nu potă fi resolvite, decât numai pe 
calea armelor.

$

Instrucția în afacerea asasinatelor bul- 
gărescl descopere mereu lucruri importante. 
Scrisorile găsite la Alexoff au fost traduse 
și vor fi adause la dosarul crimelor.

S'a mai copstatat și complicitatea unui 
căpitan de pompieri din Rusciuo și a 
unui advocat numit Capcloff.

*
Șe 4i°e> că între scrisorile aflate la 

cei arestați e vorba și de plănuirea altor 
atentate și că între cei amenințați ar fi și 
d-1 Tache lonescu, oare tot-dâuna a mani
festat un interes deosebit pentru Românii 
macedoneni.

Pressa bulgară și asasinatele.
Cundscem aouma și părerile a două 

organe de frunte ofioiose bulgare în ces- 
tiunea asasinării lui Mihăileanu. Unul este 
„Narodni Pravau, organul ministrului de in
terne bulgar Radoslafoff; celalalt este or
ganul oficios al guvernului bulgar, „-ZVb- 
vostiu.

„Narodni Pravau îșl dă silința a des- 
culpa pe guvernul bulgar de ori-ce vină, 
cjicend, că nimeni nu-1 pdte face respon
sabil de aotul unui tînăr esaltat. Citâză în 
apărarea guvernului său afirmarea lui „Pes
ter Lloyd", că tote atentatele bulgărescl 
săvîrșite de vr’o 20 ani, au fost parte or- 
ganisate în România, parte autorii seu com
plicii lor au găsit asii în România. Acâsta 
constatare a diarului unguresc — 4’ce „Har. 
Pr.“ — este oel mai bun răspuns, ce-1 pu
tem da acusațiunilor nebune ale pressei 
române.

Mai departe se plânge, că pressa ro
mână răspândesce romane fantasttice ca și 
cele despre răscâla din Trestenic și Duran- 
culac și relativ la asasinarea lui Mibăileanu 
și a lui Oraja din Sofia. „Narodni Prava" 
înobeiă așa :

„Trebue să ne întrebăm deci, dăcă 
este aici un sistem, dăcă tote acestea sunt 
de rea credință, său decă vecinii noștri sunt 
de bună credință, dâr fals informați de 
Țînțarii (Românii macedoneni) câroiumarl 
și cămătari din Bulgaria și mai ales din 
Rusciuo, Varna și Sofia.

„Credem, că trebue să adoptăm acâsta 
a doua suposițiă, căci noi am probat întot- 
,deuna pentru veoinii noștri cele mai vii 
sentimente de simpatiă. Etă de ce deplân
gem orbirea pressei române, care nu face, 
decât să turbure bunele relațiunl între 
aoeste două țări."

Nu-i adevărat, oă oeea-ce s’a scris des
pre Trestenic etc. a fost pură fantasiă. Cum- 
că acolo au fost turburărl însemnate, o do- 
vedesce faptul, că tribunalul militar din 
Rusciuo a degradat pe colonelul militar 
Gheorghieff și a condamnat 77 soldați, cari 
au refusat să tragă în țăranii răsculațl.

*
Cu totul altfel vorbesce fliarul „No- 

vostiu din Sofia într’un articul-manifest cu 
litere mari. De aci se vede, cum cugetă în 
-adevăr și ce simpatii nutresc vecinii Bul
gari față ou Românii. Etă, în resumat, ar
ticolul foiei amintite.

„Asasinatul din Bucuresel nu are ni- 
^mic interesant, debrece semăna orl-cărui 

„alt asasinat politic, oum a fost asasinatul 
„Regelui Italiei, său al împărătesei Austriei. 
„Asemeni asasinate se petrec în tdte cailele, 
„dâr nimeni nu s’a gândit să facă politică 
„dintr’ensele. Guvernul român voesce să scâtă 
„din omorîrea lui Mihăileanu o cestiune de 
„Orient. Din atacurile pressei române, re
zultând ele însăși din atitudinea guvernu
lui român, se vede, că se urmăresce pla- 
„nul de a compromite Bulgaria, pentru ca 
„România să profite de acăsta la momentul 
„oportun. Do câți-va ani România are o 
„purtare provocătdre, spre pildă afacerea in- 
„sulei Bujorescu și revolta dela Trestenic, 
„și caută să creeze dificultăți Bulgariei.

„Am vădut sentimentele pressei ro- 
„mâne cu ocasia oonversiunei Prințului 
„Moștenitor, cu ocasia recunâsoerei Inde
pendenței Bulgariei, cu ocasia resbelului 
„Greco-Turc, ou ocasia mișcărilor cercate 
„în Macedonia pentru a obține un guvern 
„autonom.

„Ce vrâ guvernul Român dela noi? 
„ Voesce el si dea tonul politicei năstre 

„esterne?
„Când eram certați cu Rusia, România 

„ne era favorabilă; er acum, după, ce am re- 
„gulat raporturile nostre cu Rusia, sentimentul 
„României s’a schimbat, și din bună vecină 
„România ni-a d'venit vrășmașă primejdiăsă, 
„care se opune sentimentelor nostre naționale.

„România voesce să fim dușmani.
„Rusia, — ăia motivul provocațiuni- 

„lor ei.
„Decă se oaută cu luminarea un pre- 

„text cu prilegii.il morții unui țînțar, — 
„oare este afacere de tribunal, er nu afa- 
„oere politică, nici diplomatică - este numai 
„pentru a sdruncina amiciția, ce esistă între 
„Rusia și Bulgaria.

„ Omenii de stat români voesc să trans
forme România într’o cetate întărită, pentru 
„a împiedica Rusia să înainteze spre Constan- 
„tinopole.

„România oficială ne provocă nupen- 
„tru a ne face răsboiu, pentru-că atunci in
dependența României ar fi periclitată. Nu, 
„România ar voi să se întorcă la timpurile 
„când pe malul drept al Dunării avă un vecin 
„slab. Ea nu va reuși. România va avea un 
„aliat tare și credincios, când va învăța să se 
„tămă de Slavi și îșl va da sămă, că sortea 
„a leoat’o de Slavi. Altfel va fi. năbușită de 
„Slavii, cari o încunjură.

Bine observă la aoeste „Constituțio
nalul11. In articolul de mai sus nu se găsesce 
nici o vorbă, din care să oonchitji cel pu
țin, că guvernul bulgar se lapădă de cri
mele comitetului macedonean și că c}iarul 
bulgar în perfecta sa inoonsoiență caută să 
pună sub ocrotirea Rusiei practioele abo
minabile ale comitetului din Sofia, —ceea- 
ce însâmnă a aduce imperiului salvator o 
insultă, pe care nu o merită.

MareamanifestatiâlnBucurescI.
Bucuresel, 6(19) Aug.

Vin a Vă raporta în tdtă graba des
pre grandidsa manifestația de astădl, prin 
care poporul capitalei a protestat în con
tra asasinatelor bulgărescl. O manifesta- 
țiune mai impuitâre ca acâsta nu s’a vă- 
4ut în Bucuresel. Marele naționalist și no
bilul patriot macedo-român, care a eă4ut 
victimă mișelesoilor uneltiri ale complotu
lui bulgăresc, a primit cea mai strălucită 
satisfacția. Fapta criminală a fost înfierată, 
nu atât prin protestul poporului indignat, 
cât mai mult prin cinstirea și glorificarea 
memoriei lui Stefan Mihăileanu.

încă în dimineța 4'le> s’a observat o 
mișcare estra-ordinară pe stradele capitalei, 
Din ferestrele de prin stradele principale 
fâlfăiau stoguri tricolore.

La 6ra 1 d. a. a început să se adune 
lumea în grădina Cismegiu. La ora 2, când 
sosiră studenții universitari în frunte cu 
comitetul arangiator al meetingului, erau 
deja întruniți mii de omeni. Pe la orele 3 
sosiră și societățile cu drapelele lor îmbră- 
oate în doliu. Mai întâii! Liga Culturală, 
apoi Societatea Maoedo-română a Mese
riașilor români, a Șoolei de construcții, So
cietatea Albanesilor și a Funcționarilor co
merciali, a Măcelarilor, Tâmplarilor ro
mâni etc. etc. Musica cânta „Deșteptă-te 
Române" și între publio se vindea pretu
tindeni 4iarul de ooasiune „Jos Asasinii".

După acesta s’a format cortegiul, care 
la drele 4 p. m. a plecat la „Dacia". Pe 
unde trecea, o mulțime imensă primia cu 
aolamări însuflețite pe manifestanțl. Feres- i 

trele caselor erau înțesate de privitori. De
filarea a fost grandiâsă. Au luat parte la 
vre-o 30—40,000 manifestanțl.

*
Sosind la sala „Daoia", unde avea să 

se țină meetingul, n’a înoăput acolo decât 
numai o parte a publioului imens. Cealaltă 
parte ocupa ourtea și strada din fața ote
lului. Pe soena din sală ocupa loc comite
tul studențesc al meetingului și un număr 
mare de cetățeni fruntași.

Președinte al întrunirei a fost acla
mat socrul regretatului Mihăileanu, d 1 
Eliade. Tot-odată s’a ținut paralel în ourtea 
și grădina otelului „Dacia" o-a doua întru
nire sub președința d-lui deputat Butcu- 
lescu.

In sală — după-ce s’a cântat „Deș- 
teptă-te Române" și după-ce cu lacrimi în 
ochi și plin de emoțiune d-1 Eliade și-a 
ocupat locul de președinte, a vorbit stu
dentul C. Brăescu. Intre strigări entusiaste 
a salutat memoria lui Mihăileanu. Studen
țimea universitară a ținut, — 4’°°, — să 
protesteze oontra mișeilor, cari mănâncă 
pâne în țâra nostră, ca apoi să ne asasi
neze. Publicul a venit să-și unâscă glasul 
său cu acela al studențimei. Terminând 
cere espulsarea Bulgarilor din țâră.

■ Studentul V. Arieni arată, cât de ne
recunoscători sunt Bulgarii față cu Românii. 
Și străinătatea s’a seandalisat de faptele 
criminale ale anarchiștilor din Balcani, 
cari vin să ne omdre în casa nostră, pe 
noi, ai oăror părinți și frați au murk vite- 
jesce, ca să le dea libertate... libertate 
de-a conspira contra siguranței nostre. Li-am 
dat lumina, ei ne dau pumnalul și otrava. 
Tot neamul româneso e indignat și cere 
răsbunare. Nu soim, ce va aduce 4iua de 
mâne. P6te vom fi chemați a fi toți soldați 
în luptă contra criminalilor. (Aplause sgo- 
motose și nesfirșite). Dâr vom trage în 
față, âr nu ca ei, mișelesce, pe la spate. 
Avem un Rege respectat, pe care Bulgarii 
au îndrăsnit a-1 turbura cu amenințări. Să-i 
învățăm să-l respeoteze. (Strigăte îndelun
gate : Trăâseă Regele). In fiă-oare moment 
să fim însuflețiți de-a răsbuna onârea nos
tră atinsă.

D-1 T. Policrat, advocat din Craiova, 
ține apoi un discurs înflăcărat. Poporul 
bulgar esclamă el — care face afli rușine 
civilisațiunei, să cundscă și să soie, că po
porul româneso, aoolo unde a purtat oțelul 
și fierul pentru libertate, va soi să-l pdrte, 
dâcă va fi nevoiă, și pentru a oivilisa pe 
sălbatici. Oratorul aduce laude ministrului 
de esterne Marghiloman și judecătorilor 
români, pentru energia și capacitatea do
vedită în desvălirea adevărului. Regele și 
Dorobanțul îșl vor sci face datoria în viitor 
ca și în trecut (Aplause furtundse).

D-ș6ra Olga lonescu protestâză în nu
mele fiicelor române. Vorbirea ei, ce a ce- 
tit’o, fu salutată cu entusiasm.

După-oe au mai vorbit asemenea forte 
însuflețit d-nii I. Brătescu, deputat I. Iliescu 
și d-1 Bălăcescu, s’a cetit o adresă a colo
niei albanese din Bucuresel, în oare se protes
tâză contra banditismului bulgar. Se cetesc 
apoi numărosele telegrame de protestare din 
tdtă țâră și se aduoe apoi la vot următorea
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Cetățenii Capitalei și studențimea uni
versitară, întruniți în 4lua de 6 August 
1900 la un mare meeting național, pentru 
a protesta împotriva barbariilor și asasina
telor mișeleștl săvîrșite de Bulgari pe teri
toriul țârei românesol, înfierăză ou cea mai 
mare energiă purtarea incalificabilă și cri
minală a poporului bulgar, din sinul oăruia 
s’au recrutat bande de asasini, care acum 
vin să răsplătâscă ou glonțe și lovituri de 
cuțit sacrificiile făcute de poporul român 
la 1877 la Plevna și la Grivița pentru 
independența Bulgariei ingrate de afli-

Denunță în aoelași timp în fața Eu
ropei civilisate, oriminala purtare a popo
rului și guvernului bulgar și o face atentă 
asupra purtărei anarohice și banditești a 
acestor mongoli care nu cruță pe nimeni 
numai pentru a-șl sătura pofta lor de cu- 
oerire cu ori ce preț. Aprobă, atitudinea 
demnă și energică a guvernului român, in 
cestiunea conflictului bulgaro român, și-1 invită 
să procedeze ou aceeași energiă păuă când 
onorea și demnitatea națională ne vor fi 
pe deplin satisfăcute; pănă când asasinii 
bulgari și organisatorii de comploturi cri

minale vor înfunda temnițele și ordinea 
se va restabili în totă Bulgaria prin des
ființarea comitetului revoluționar maoedo- 
bulgar.

Poporul român, oere satisfaoțiă de
plină; aoâsta este voința lui supremă și 
guvernul român nu trebue și nu va putâ 
să prooedeze altfel, decât conform voinței 
poporului român.

Hotărăsc în aoelași timp să grăbâscă 
ridicarea bustului marelui patriot Ștefan 
Mihăileanu, invitând totă pressa să desohidă 
chiar de mâne liste de subscripție pentru 
acest scop. Hotărăsc să susțină prin tdte 
mijlâoele putinoiose societatea de cultură 
Macedo-Română cât și 4,aru‘ „Peninsula 
Balcanioă", oarl vor fi menite să însufle- 
flețâscă pe frații noștri maoedonenl; să 
ducă lupta cu bărbăția pentru realisarea 
idealului lor oare este și al nostru.

Hotărăsc să ducă lupta înainte pănă 
când bătrânul vultur din Sinaia, bravul și 
înțeleptul nostru Rege, cât și poporul ro
mân se vor putâ făli, că ondrea și dem
nitatea lor au fost satisfăoute pe deplin.

*
In grădină întrunirea a fost deschisă, 

printr’o vorbire frumâsă și însuflețită, de 
d-1 Butculescu. Au vorbit apoi pe rend 
studenții Luca Russu, D. Naum, Urzică, 
Frâncu, Arteni, Spireanu și Dooiu. Tot 
moțiunea de sus s’a votat și de acâsta în
trunire.

*
După aceea în frunte cu musica cân

tând „Deștâptă-te Române", cortegiul s’a 
format din nou și s’a întors în aoeeașî or
dine. Ajungând în fața Ligei studentul 
Brăescu cetesee următdrea telegramă, ce 
s’a trimis M. S. Regelui la Sinaia:

M. S. Regelui României
Castelul Peleș.

Sire, 40,000 de Români adunați astă4l 
în Capitală în meeting național înfierând 
mișelâsca asasinare a marelui patriot Mihăi
leanu și conspirațiile nesănătdse ale comi
tetului Maoedo-Buigar din Sofia, pe teri
toriul României, s’au adunat apoi în fața 
palatului Regal pentru a aclama pe ma
rele căpitan, vitâzul din 77 în jurul căruia 
stau gata să dea din nou dovada vitejiei 
și a dorului nestrămutat de a fi elementul 
de ordine în Balcani.

Să trăescl Sire și să dea Dumne4eu 
să ne conduci încă de multe-orl cu gloriă 
sub sceptrul tău.

Comitetul studențesc de inițiativă:
Minculescu, Arteniă, Brăescu, Naum, Corbeami 

Luca Russu.
Pornind apoi mai departe oortegiul se 

opresce la statua eroului dela Călugărenî 
unde au vorbit d-nii Arteni, Spireanu și 
un student macedonean. Dup’aceea s’au4iră 
strigăte: „La Mihăileanu acasă!" și mani
festații porniră cu miile înaintea locuinței 
lui Mihăileanu, unde d-1 deputat Butcules
cu și studentul Brăescu au adresat cuvinte 
de consolare d-nei Mihăileanu și oopiilor 
martirului.

De aci mulțimea s’a risipit în liniște 
terminându-se ast fel acăstă mare, energică 
și patriotioă manifestațiune.

Aud, că comitetul studențesc, care a 
arangiat meetingul, va pleca la Brăila și 
alte orașe ale țării spre a arangia și acolo 
meetingurl de protestare.

Germiima si O mm.o
Din Berlin se telegrafâză, că în cer

curile influente germane domnesc temeri 
cu privire la situația viitore în China. Unele 
din puteri ar voi să se retragă din acțiu
nea comună contra Chinei. Mai întâiu de 
tâte Anglia vrâ ou ori-ce preț să-și stabi- 
lâscă egemonia în Jangse. America s’ar re
trage de asemenea. Japonia, oare a represeu- 
tat pănă acuma o parte principală în ac
țiune și care s’a distins și la ocuparea Pe- 
kingului, vrâ să oâră oa recompensațiă Co
reea. Situația e de așa, că nu pote fi vorba 
de o acțiune comună și pe mai departe a pu
terilor. In împrejurările aceste — 4lce t0- 
legrama — problema lui Waldersee va fi 
fârte grea.

Primirea Iui Waldersee de cătră îm
păratul ^Villielm.

împăratul Wilhelm a primit pe feld- 
mareșalul contele de Waldersee și pe mem
brii statului său major. El a dat contelui 
de Waldersee bastonul de mareșal și l’a fe

prilegii.il
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licitat pentru misiunea, ce i-s’a înoredințat 
sub inițiativa -puternicului Țar, esprimând 
■speranța, că espedițiunea din China va fi o 
puternică garanțiă îpentru aprecierea reci
procă a puterilor și pentru paoea generală 
Mareșalul de Waldersee a mulțumit dioend, 
că va vărsa pănă la ultima picătură de 
sânge pentru a îndeplini misiunea, care 
i-a fost încredințată pentru împărat și pen
tru onorea Germaniei.

La prânzul de gală, care a fost oferit 
în onorea împăratului Franoisc Iosif, îm
păratul Wilhelm a ridioat un toast credin
ciosului amic și aliat, mulțumind căl
duros împăratului Austriei pentru ură
rile făoute pentru împăratul Germaniei și 
pentru mareșalul de Waldersee, când coman
damentul trupelor internaționale în China 
.a fost înoredințat acestuia.

Consistor plenar în Blașiu. In 15 
.August n. c. s’a ținut în BlașiQ oonsistor 
plenar, la oare au luat parte, pe lângă 
membrii din centru, protopopii D. Cutean, 
luliu Montani și Dr. Seb. P. Radu, precum 
.și vice-protopopii George Bărbat, Ioan 
Horșia și St. Șandor. In acest oonsistor, 
spune „Unirea44, au fost primiți în inter
natul de băețl 110 tineri din 139 conou- 
rențl. Concursul la internatul de fetițe a 
rămas deschis. In seminariul teologic au 
fost primiți 22 tineri, dintre carl I. Agîr- 
biceanu pentru seminariul central din Bu
dapesta, âr luliu Moldovan pentru colegiul 
din Roma. Tot atunci s’au declarat vaoante 
33 stipendii din diferite fonduri.

Avansări în armata comună. După 
terminarea cursurilor, au fost numiți sub
locotenenți între alții și următorii elevi mi
litari români absolvenți din academia mi
litară teresiană din Wiener-Neustadt: Viotor 
Negrea în reg. de inf. Nr. 43 și Alexandru 
Pop reg. inf. Nr. 33; din academia teoh- 
nioă (geniu) din Viena: Viotor Comșa la 
batalionul 3 de pionerl, âr din școlele de 
cădeți următorii aspiranți de oficer: Oc
tavian Popa-Radu în reg. inf. 37, Victor 
Domșa în reg. inf. 61, Vasiliu Popițeanu 
reg. inf. 31, Rudolf Petru reg. inf. 12, 
Virgil Madincea reg. inf. 50, Eliă Obsenicea 
reg. inf. 66, Virgil Desimon reg. inf. 63, 
O vid Gerasim reg. inf. 61 și Vasiliu Ale
mann reg. inf. 87.

Partida poporală și viitorele ale
geri. Un diar din Budapesta publică nisoe 
declarațiunl'ale unui bărbat politio fruntaș 
din partida poporală cu privire la pregă
tirile partidei pentru viitorele alegeri de 
deputațl. El a cpa! partida coleotâză 
bani pentru alegeri. Ea are deja 100 can
didați pentru a căror reușită s’a colectat 
4000 fi. de fiă-oare oap. El a mai declarat, 
oă partida caută să aibă legături și în 

iCroația, eu soop de a-se înființa și acolo, 
pe basa programului partidei, o oposițiă.

Visita Țarului la Paris. „Le Matin14 
declară, că cestiunea visitei Țarului la Paris 
n’a fost încă agitată la St. Petersburg. 
Acâstă visită depinde de altfel de împre
jurări, oarl n’au nimic comun cu relațiunile 
franco-ruse. Evenimentele din China au 
dovedit, de altmintrelea, în destul trăinicia 
alianței îutre Rusia și Franoia.

Asasinatul lui Umberto. Din Pat
terson sosesce la Roma soirea, că cu două 
Zile înainte de asasinarea regelui Umberto, 
un anarchist de acolo a pariat în publio 
pe Z000 dolari, că mai înaiute de patru-cjecl 

<și opt de ore suveranul Italiei va fi mort. 
Asemenea se mai face ounosout, oă socie
tatea anarchistă din Patterson, la care era 
afiliat Breșei, se numesoe „Dreptul la exis
tență14 și că în urma omorului sevîrșit asu
pra regelui Umberto, aoestă societate a ți
nut. o întrunire în oare s’a afirmat, că 
Breșei a lucrat în propriul său cont, âr 
nioî-decum în urma unui complot.

Lista civilă a Regelui Italiei. In 
Italia se discută ffirte viu cestiunea listei 
civile a regelui Emanuel III. In Italia lista 
regelui nu este regulată prin lege, ci în 

sensul punctului 19 din constituțiune, pentru 
fiă-care rege are să se stabilâscă lista civilă 
pentru durata oât domnesce regele „prima 
„legislatură14 după urcarea pe tron. (Textul 
legei e acesta: „la prima legislatura dopo 
l’avvenimento de re al trono44.) Stilisarea 
însă e obscură, defireoe sub ouventul „le
gislatura44 se pote înțelege ședința ce ur- 
mâză după înooronare, dâr pote să însemne 
și ședința proximului parlament, ce urmâză 
după încoronare. Guvernul s’a alăturat la 
înțelesul din urmă și n’a presentat proieot 
în privința listei, ci pe oât timp va dura 
actualul parlament, va rămână statul quo.

La institutul pedagogic din Ca
ransebeș se vor țină în 1 și 3 Septemvrie 
st. n. esamenele de primire. înscrierile se 
fao în 1, 2 și 4 Septemvrie.

Cununia și logodnă D-ra Valeria 
Veturia Coșbuc din Leșiti și d-1 Pantelimon 
Zagrai din Mititei, absolvent de teologiă, 
se vor cununa în 30 August n. c.

— D-1 Alexandru Paul învăț, și pro
prietar în Letca, s’a logodit ou d-ra Ve- 
ronioa Pintea din Trestia.

Concertul micei pianiste Adelina 
Germain. Preoum am anunțat deja, mica 
pianistă Adelina Germain, în etate numai 
de 6 ani, va da aci un concert cu concursul 
tatălui ei, a celebrului violinist profesor 
Kneisel, în sala de ooncerte, Miercuri săra. 
La cele comunicate deja despre mioa ar
tistă mai adaugem, că numai de curând, în 
13 Maitî a. o., ea a dat un concert c’un 
succes însemnat în sala Ateneului diD Bu- 
curescl. „L’Indâpendanoe Roumain14, consta
tând acest succes, spune, că „studenții uni
versității i-au făcut adevărate ovațiuni și 
o deputațiune de școlari i-a presentat poesii, 
coșulețe cu flori, porumbei ș. a. Mica pia
nistă posede și un talent rar de composi- 
țiune44. „Epoca44 sorie despre jocul ei: „Ta
lentata și precocea pianistă interpretâză pe 
Chopin și Liszt tot așa de bine, ea multe 
din absolventele conservatorului44. Un alt 
diar din Bucuresol cjice: „Sub degetele mâ
nușițelor ei pufose, clapele pianului n’aveau 
astâmpăr; aci notele săreau într’un allegro 
neobosit, aci se tânguiau, muriau într’un 
dolce fără sâmăn44. Er „Universul44 scrie: 
„Succesul raportat de mica ooncertistă a 
fost forte mare. ^Ariile naționale1*, compuse 
chiar de densa, au fost cântate cu-o per
fecțiune uimitfire și ffirte viu aplaudate44. 
Tot astfel se pronunță și celelalte foi din 
capitală, constatând, că pe mica Adelina 
au admirat’o toți cunoscătorii de musioă și 
lăudând tote marele ei talent musical și 
teohnica admirabilă pentru etatea ei.

Programa alâsă și interesantă conține 
pentru pian (Adelina) și violină (d-1 Knei
sel) piese de concert de Beethoven, Chopin, 
Tartini, Paganini, Liszt, Bazzini, două com
poziții ale d-lui Kneisel (Polonaise mazurka 
și Serenadă) și oomposiții ale micei con- 
oertiste („Bolero spaniol44 și „Arii națio
nale44). In fine observăm, că d-1 Kneisel, 
oare ’.șl va da oonoursul, are oa virtuos în 
violină un renume deja stabilit și în străi
nătate, unde în capitalele mari a secerat 
cele mai frumose succese. Bilete se află la 
librăria Hiemeech și săra la oassă.

Catastrofă în Paris. Alaltă seră pe 
la orele 11, în timpul serbărei venețiaue, 
pe oând mii de persfine se îndesuiau pe 
puntea de lemn, oe lâgă Splaiul Invalizilor 
ou Quai d’Orsay, lângă pavilionul Italiei, 
de odată nisoe rău voitori au strigat.: Sal- 
vions-nous, șa craquel (Se fugim, oă asta se 
rupe.) Atunci s’a năsout o mare panică. 
Vre-o deoe metri din parapet, din oausa 
împinsăturilor mulțimei, s’au desprins. Vre-o 
oincl-cjeel de persfine au eă(jut dela o 
înălțime de patru metri. Sunt vre-o 30 de 
răniți, între cari se află 16 femei. Maestrul 
de scrimă Brassart și o femeiă neounosoută 
au murit la spital. Mai rnulțl din răniți 
sunt în perioul de morte.

O familia nuniărosă. In elita pa- 
risiauă cea mai frumosă și mai gentilă se 
numără și vioomtesa De Roohemeiile, care 
a devenit renumită prin aceea, oă deși e 
numai de 22 ani, totuși are pănă acum 11 
copii. Lucrul se esplică astfel: vicomtesa 
De Roohemeiile, care s’a măritat numai în 

1895, pănă acum în patru rânduri a năsout 
oâte doi gemeni, acum de curând a năsout 
trei gemeni. Atât oopiil, cât și mama lor, 
sunt deplin sănătoși.

Mare fundațiune pentru muncitori. 
Din Pilsen se anunță, că de curând răpo
satul mare fabrioant de fierăriă, cavalerul 
Emil Slcoda, a lăsat prin testament o fun
dațiune de 40,000 corone pentru ajutorarea 
munoitorilor bătrâni, cari au luorat în fa- 
brioa sa. Skoda a mai dispus fiiului său, 
că timp de deoe ani să oontribue la oa- 
pital cu 12,GOO corfine, pănă-oe fundațiunea 
va ajunge la suma de 160,000. Fapta ge- 
nerfisă a fost comunicată și munoitorilor.

Resboitt în China.
Trupele aliate îi*  Peking.

Chiar din isvor chines se oonfirmă 
soirea, că trupele internaționale aliate au 
întrat la 15 August în Peking.

Pe când soirile prime anunțau, oă 
ocuparea Pskingului s’a întâmplat fără de 
nici o resistență, telegramele din urmă con
firmă, oă aliații au întâmpinat o mare re
sistență din partea Chinesilor. După o te
legramă din Shanghai lupta a durat în- 
trâga di și aliații numai pe la medul nopții 
au putut pătrunde în Peking. In lupta 
acâsta s’au distins mai ales Rușii și Japo- 
nesii. Cei din urmă au și avut mari pier
deri. Mai bine de 100 din ei au oăcj.ut. 
Pierderile Chinesilor au fost de 300 fimenl.

China și Rusia.

Intr’aoeea se vestesce, că guvernul 
chines ârășl vrâ se încâpă negocieri de 
paoe. Refusată deunăzi de puteri, China 
se ’ntorce acum oătră Rusia. Un ediot îm
părătesc însărcinâză pe Li-Hung-Ciang să 
întrebe de ministrul chines în Petersburg, 
dâoă Rusia este învoită la negocieri pentru 
pace. Se întrebe mai departe dâeă n’ar 
voi Rusia s&anacteze o parte din Mandsuria?

Planurile Angliei.

Cu tote protestările consulilor, Anglia 
e decisă a debarca trupelele ei în Shanghai. 
Ea vrâ să câștige o recompensă pentru 
aceea, că Rusia a ocupat Z^0!0 trecute 
Niudvang, unul din cele mai însemnate 
punote din Mandsuria sudică. Admiralul 
engles Seymour a și dat deja ordin pentru 
transportarea trupelor în Shanghai.

Tuptă sangerosă între Kuși și 
Chinesi.

Țarul a adresat o depeșă de felicitare 
la Cifu, locotenentului general rus Lenevich 
pentru luarea Pekingului, conferindu-i oru- 
oea sfântului Gheorge și esprimând mulțu
mirile sale trupelor rusescl.

Generalul Rennenkampf a luat la 17 Au
gust trecătfirea Chingan, după o luptă sân- 
gerosă. Mai multe tunuri chinezescl au fost 
luate.

Un discurs al lui Deleasse.

Ministrul de esterne francos Delcassi, 
asistând la banohetul ofioial dela Foix, a 
rostit un discurs ZLend, oă ar fi primej
dios să se ascundă gravitatea problemei 
ohinese. Presența trupelor internaționale 
în China va slugi pentru a dobândi repara- 
țiune pentru trecut și garanțiă pentru vii
tor. Deleasse presupune, că puterile, măsu
rând esigențele lor cu posibilitățile, se vor 
feri de a formula esigențe esolusive, ceea 
oe ar distruge unirea, ar da nasoere la bă- 
nuell și ar pregăti neînțelegeri de temut 
pentru viitor. Guvernul se pune în acest 
punct de vedere, lucrând mereu in înțelegere 
cu guvernul rusesc, care și dânsul a procla
mat acum trei Z*l 0 depliua sa înțelegere 
ou națiunea aliată și amică.

Luptele din Transvaal.
Telegraful ârășl aduce soiri despre 

lupte seriose între Buri și Englesl. Dăm 
aici soirile telegrafice cu data de erl, cari 
par’ a justifica speranța, că Burii vor pută 
susține încă mult timp luptele ou Englesii.

O mare victoria a Burilor.

Londra, 20 August. ț)iarele de aZl- 
dimineță publică o telegramă din Lourenzo- 

Marquez, după care generalul Deivett ar fi 
făcut prisonieri 4000 Englesi și a luat 7 tu
nuri. Lordul Roberts ar fi evacuat Midd- 
lesburg.

Baden-Powell in primejdia.

Londra, 20 August. O depeșă dată 
din Pretoria, din 18 August, Z>°e, că ge
neralul Dewett a apărut, de-odată pe neaș
teptate, în ajun, venind la Nord, la Co- 
mandsnek, care este apărat de colonelul 
Baden-Powel. Generalul Dewett a somat pe 
Baden-Powel să se predea, și acesta a între
bat pe generalul bur, sub ce condițiunl pri- 
mesce capitularea.

Un nou asediu al Mafekinguluî.

Londra, 20 August. Sosesce aici soi
rea, că generalul burGrobler, care se găsea 
în împrejurimile Rustenburgului cu gene
ralul Dewett, a plecat spre Mafeking. Acest 
fapt face să se nască temeri, că Burii să 
nu fîă hotărîțl să asedieze er Mafekingul. 
De altfel, un detașament de Buri, care se 
află lângă Mafeking, șl-a început deja miș
cările, ataoând o patrulă englesă aprfipe 
de Mafeking, și uciZend doi din fimenii ei. 
Acâsta a făout, oa temerea să crâscă și mai 
mult la Londra.

Generalul Roberts aspru criticat

La Londra domnesce o mare neliniște 
în ce privesce sortea garnisonei din Elands- 
river, comandată de colonelul Hoar. Aoâstă 
garnisfină e împresurată de Buri înoă de 
mult timp și mareșalul Roberts nu s’a ho- 
tărît să-i vie îu ajutor, deoât acum câte-va 
Zile prin generalul Hamilton. Din aoâstă 
causă pressa londonesă se dedă la cele mai 
violente atacuri contra generalului Roberts, 
care — Zi° Zlare'e — prin negligența sa 
dovedesce, că începe să piardă noțiunea 
esaotă a faptelor.

Misiunea bură la Petersburg.

Corespondentul lui „Daily Mail44 la 
Petersburg telegrafeză, că doctorul Leyds 
și delegații buri au sosit la Petersburg. Po
porul rus a făcut delegaților o primire en- 
tusiastă, âr Z’are^e publică lungi artioule 
în favorea Burilor.

€ o vo ca re.
Adunarea generală a despărțământu

lui III (Făgăraș) al Asociațiunii pentru li
teratura română și cultura poporului româu, 
se va ținâ în 2 Sept. n. st. în comuna Vadu.

Program.

1) La firele 9 a. m. servioiu divin; 
2) Deschiderea ședinței; 3) Raportul co
mitetului ; 4) Alegerea comisiunilor pentru 
censurarea raportului comitetului și a ra- 
țiociniului cassarului; 5) Alegerea unei oo- 
misiunl pentru înscrierea de membri noi și 
înoassarea taxelor; 6) Alegerea a doi dele
gați peiitru adunarea generală a Asociațiu- 
nei; 7) Rapfirtele comisiunilor; 8) Diserta- 
țiunl, cari au a se insinua directorului cu 
24 fire mai înainte; 9) Eventuale propu
neri.

OnorațiI membrii și toți binevoitorii 
Asociațiunei sunt invitați la aoâstă adu
nare.

Făgăraș, 16 August 1900.

Iacob P. Macaveiu, Dr. loan Șenchi^
vicar, director. notar.

ULTIME SC1EL
Berlin, 21 August. Consulul ger

man telegrafeză din Chifu, că aliații 
bombardfiza residența imperială, ce 
e fortificată. Imperătâsa veduvă s’ar 
afla încă în Peking.

Londra, 21 August. Admiralul 
Bruce telegrafeză că: o parte din Pe
king e în flacărî. Lupta pe strade 
continuă. Prințul Yung a împedecat 
fuga împărătesei.

Proprietar: Dr. âurd MurgșiafW.
Redactor responsabil: Gregoriu fâa/ii'.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din ISrașov, 

se pot procura următârele cărți:

Cărți de rugăciiană și predici,

Anghira, Atântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletdscă. Edit. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 or.
(+ 5 cr. porto.)

ALărgărita/rul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmiră pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-]- 5 cr. porto).

Alicul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-ț- 6 cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru ondrea Preacuratei Fecidre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-|- 3 cr. porto).

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

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

Cuventări bisericesc! 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.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu. 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 
Decharbe, de V. Christ'’. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
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. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)-

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

CmipsmS piețeâ Sriașcjv.

Din 18 August 1900.
Bancnota rom. Cump. 19.10 Vend. 19.16 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

XX “LX t-
Usî ©roSog'es.’ (ciasornicar) 

român, cu qnalificațiune specială de 
monteur pentru orologiu de 
turn, capătă quartir gratuit într’o 
casă cu curte si grădină a bisericei 
catedrale metropolitane gr. cat. din 
BlașiG, numai pe lângă condițiunea 
de a trage, cură ți și îngriji 
orologiul din turnul acelei bise
rici. Casa este într’o stradă princi
pală. Sunt preferiți reflectanții de 
religiunea greco-catolică.

Cererile provecjute eu atestat de 
botez și de conduită, sunt de a se 
așterne la Consistorul Archiepisco- 
pese din Blașiu, pănă în 15 Sept. 1900.

Din ședința Consistoriului Ar- 
chiepiscopesc greco cat. din Blașiu, 
ținută în 11 August 1900.

Victor Mihâlyi
1057.2—3. Metrcpolit is Alba-Iulia.

Ibi prăvălim de manufactură 
*a Domnului Salamon Eisenstein 

în Brașov se accepiesă imediat, 
sau cu începerea din 1 Septemvre 

o calfă ca vendeta,
care sevorbăscă tdte trei limbile ale 
patriei. Cel care au servit în Brașov 
are preferință. 1053.3—3.

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

cii și cu cruce 7 cor. — b.

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei11 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

De închiriat
imediat seu cu începerea dela Sâil-
Mihai 4 l.ocale frumose mari 
seu mai mici pentru

Prăvălii
în casele lui Mțartin Copony, 
colțul din Sir. Vămei și Mihail-Weiss.

Informațiuni tot în aceașl casă, 
etagiul I. 1055.4—5.

Sz. 625—1900'.
bvâgrh.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birosâgi vegrehaito az 1881 bvi LX. t. cz. 102 §-aa er- 

telmeben ezennel kOzhirrâ teszi, bogy a bras30i kir. jâvâsbirdsâg 1898 
6vi 5930. polg. szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Lemânyi JenO bras- 
sbi îigyvâd âlta.1 kepviselt bzv. Papp Z. Anna sziil. Popovics javâra 
Comanescu Jbzsef ellen 1000 korona s jâr. erejeig 1898. evi Mâjua h<5 
4-ân foganatositott kielâgitesi vegrehajtâs utjân lefogialt es 1093 kor. 
50 filiere becsiilt kovetkezd ingosâgok u. m.i hâzi ăllatok, hâzi butorok 
stb. nyilvânos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a brassbi kir. jârâsbirâsâg 1900. evi V. I. 150/4 
szâmu vegzese folytân 1000 kor. — fii. tokekovetelâs, ennek 1896. evi 
januâr ho 1-sO napjâtâl jâro 5% kamatai ’/2 °/0 vâitddij es egyebb jâ- 
rulâkaira biroilag mâr megâllapitott koltsegek erejeig Feketehalomban 
es folyiatolag Vidombâkon leendb eszkOzlâsâre 1900. evi Augusztus ho 
30-ik napjânak delelott 10 orăja hatâridCiil kituzetik es ahhoz a veom szân- 
dâkozbk oly megjegyzessel hivataak meg, hogy az erintett ingosâgok 
az 1881. âvi LX. t.-ez. 107. es 108. §-sa ârtelmeben keszpenzfizetes mel- 
lett. a legtdbbet igerSaek szuksâg eseten becsâron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingosâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk s azokra kielegitâsi jogot nyertek volna, ezen âiveres az 1881. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ârtelmeben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Brassoban, 1900 evi julius Db 29-ik napiân.
Ladânyi P., 

1059.1—1 kir. birosâgi vegrehajto.

avis.
La subsemnatul în O re știe 

(Szâszvâroe) se capetă o cantitate 
de 1500 ItîRograme de 

Slănină grGsă 
albă, de pîrlit, cu preț forte moderat

Voitorii de a o compera tbtă 
seu dela 50 kilograme în sus, să ae 
adreseze la

Vasilie Bidu
1056.2--3 în Oreștoe (Szăszvăros).

c&

țătorii cu argint de China!
Oh» Laaxswr*
în Cracovia (Krakau) 

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

La cerere trimite cataloge și prețuri 
curente gratis și franco. g_;

a

fi

h

S

a t3 Kc H B H M B M IM a B B

A. Mureșianu 

®raș®v, Tergol Inului Wr. 3®.
Acest stabiliment este proveijlut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus îu posițiune de a putâ esecuta ori-ce 

Ari
cA

Ari crri 
-Ari

©
<ri

i

comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
.A

>♦
4

SUPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ra periodice. 
BILETE DE VISITĂ 

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGĂNTE.  

BILETE DE LOGODITĂ ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

< 
i 
t 
t 
i
4
4 
1

*

■

Ce

Cc^ 
riri

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/vapl'e,, în Iotă măti/mea- 

tawi «mg, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

■i
I

ii

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Placarea ii susiroa imurilor h stat rog. oue. în Brașov.
Valahii din fl Maiă st. n. fl®®®.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta :

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

Bela Brașov la Bucnresci:
I. Trenul de persâne la 6ra 3-55 m. dim. 

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

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

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.

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

Ii. Trenul mixt la 6ra 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3-15 m. p. m.

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

Dela Brașov la Zerriescî (gar. Bârtolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyinies:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta Ia Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5’7 m. dim, 
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Olușiu la 6. 2-9 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. sâra.

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

(ca e circulă numai Vinerea dela Predeal’.
II. Trenul accel. la ora 2-18 min. p. m.

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

IV. Trenul acelerat, la 6ra 10-14 m. sâra.
V. Tren de pers, la dra 2.10 min. p. m, 

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

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

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

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

(pl. dela St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. îm 
tote sărbătorile).

Dela Zecnesci la Brașov (gar. BartolOnieiu),
I. Trenul mixt li dra 7‘2 min. dim.

11. Trenul mixt; la dra L12 min. p. m, 
III. Tr. mixt la dra 8-18 min. sdra.

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

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

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în t6t& 
sărbătorile).

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


