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târe, înse nu guvernul austro-ungar, 
care trebue se țină sâmă mai mult 
de susceptibilitățile „proteetbrei" pen
tru copiii neastempărațl și destrăbă
lați ai țerii protegiate.

Chiar de ar fi primit „Pester 
Lloyd“, ca 4iar de frunte guverna
mental dela oficiul de esterne din 
Viena avisul, despre care vorbim, 
ce l’ar fi oprit ca, fără să ia o po
sițiă ostilă Bulgariei și guvernului 
ei, să aprețieze, cum se cuvenea, 
mai nepreocupat situațiunea creată Ro
mâniei de propaganda criminală bul
gară și să nu-i vină guvernului ro
mân cu sfatul, ca se cruțe ministe
riul Ivanciov, ci din contră se fi 
sfătuit cabinetul Ivanciov de a nu 
persevera în atitudinea sa provocă- 
târe, ci de a căuta să liniștâscă Ro
mânia printr’o leală luare în consi
derare a justelor sale reclamațiuni ?

Nimic n’ar fi oprit pe d. Max 
Falk dela „P. Lloyd" se procâdă 
astfel în mod mai sincer și mai 
leal, âr nu să caute a micșora im
portanța acțiunei guvernului român 
și să o critice, aprobându-o numai 
pănă la un punct, âr de aci încolo, 
— tocmai când se tratâză de suc
cesul ei real prin dobândirea satis
facției și a măsurilor cerute dela 
guvernul bulgar — să nu mai vrâ 
să scie, decât numai de cruțarea 
guvernului bulgar, ca nu cumva 
acesta să dică cătră cei din Bucu
rescI: „Veniți și luați-vă comitetele 
macedonene!“

Foia uugurâscă în îngâmfarea 
ei șovinistă evreo-maghiară consi
deră posiția României în acest con
flict ca inferiâră, precând se tratâză 
de un interes de frunte al esistenței 
paclnice a regatului independent 
român și de chemarea lui de a ve- 
ghia și el alături cu statele mari 
vecine asupra condițiunilor de or
dine și de stabilitate în concertul 
micelor state din Orient.

In privința acâsta vine forte 
â propos întrebarea ce o tace ocasio- 

! nai organul autorisat al ministrului 
de esterne român, dicend : „Nu cum
va România, chiar redusă la pro- 
priele ei puteri, ar fi trebuit să în
ghită tâte atentatele și să nu caute 
a curma seria crimelor, ce se pun 
la cale în străinătate?"

Așa-dâră nu prin menagearea 
guvernanților bulgari — cari, precum 
s’a dovedit, n’au sciut pănă acuma 

J să țină sâmă de îndatoririle, ce le 
< aveau față c’un stat vecin, căruia 
Bulgarii au să-i mulțămâscă așa de 
mult, — să pote resolva conflictul, ci 
numai și numai prin curmarea desă- 
vîrșită a stărilor anormale și anar- 
chice. ce sunt causate de agitațiu
nile criminale ale comitetului din 
Sofia.

Nu cum-va „Pester Lloyd", care 
parale] cu „Narodni Prava", din 
Sofia, ia în apărare guvernul bulgar, 
insinuând guvernului român, că ar 
procede „prea agresiv", e și el de pă
rerea fâiei bulgare, că tâtă gălăgia, 
ce au făcut’o Românii în jurul con
flictului ar fi avut numai scopul de-a 
abate atențiunea Europei dela pre

Ungurii și agitațiile bulgare.
Dintre tote durele unguresc! 

mai de sâmă, pănă acum numai 
„.Pester Lloyd* a scris despre con
flictul cu Bulgaria. Celelalte observă 
o tăcere forte semnificativă.

Guvernamentalul „Pester Lloyd", 
își dă în numărul seu de Mercur! 
aerul de a sta de-asupra partidelor, 
ce se cârtă (România și Bulgaria), 
aerul de păzitor al ordinei și păcii 
în Balcani. Tocmai acest organ șovi- 
nist care, când nu le merge după 
plac stăpânilor sei, țipă, strigă și răc- 
nesce, folosindu-se de limbagiul cel 
mai vehement, vrâ se dea acum sfa
tul Românilor din statul independent 
se nu se prea iuțâscă, se-șl înfrâneze 
pasiunile și se nu esagereze și înăs- 
prescă prea tare conflictul, căci prin- 
tr’asta ar crea numai un moment, ce 
ar amenința liniștea și pacea în 
Balcani, va se 4ic& tocmai contrarul 
de ce urmăresc cei din BucurescI, 
cari au intențiunea de a restrînge 
activitatea comitetului macedonean 
pe viitor, și acâsta tocmai în interesul 
păcii.

Prea mare gălăgiă se face pen
tru o puțintică Macedoniă (wegen 
des Bischens Mazedonien) dice „Pes
ter Lloyd" și sfătuesce pe ambele 
guverne, român și bulgar, de a fi 
cu cumpătare în acțiunea lor viitbre 
diplomatică și politică, și de-a face 
se se modereze iritațiunea prea mare 
a opiniunei publice în ambele țerl. 

In deosebi sfătesce guvernul român 
se nu aducă în prea mare strîmtore 
ministeriul bulgar Ivanciov, dicend:

„Conflict serios și grav cu Bul
garia este din o sută de cause aprbpe 
imposibil, mai ales de aceea, pentru- 
că guvernul român în acțiunea sa 
diplomatică a tratat Bulgaria ca 
parte integrantă a imperiului oto
man"....

Nu seim, dâcă „P. Lloyd" are 
vre-o inspirațiă dela ministeriul de 
esterne din Viena, cu tbta că ar fi 
ușor de înțeles, ca contele Golu- 
chowski se fi dat pressei oficiose și5 
semi-oficiose din monarchiă avisul 
de a fi mai cu reservă și de a 
se feri a lua posițiă mai hotărîtă 
contra uneia sâu alteia dintre statele, 
în cari a isbucnit conflictul. Acâstă 
atitudine ar fi motivată prin conven- 
țiunea esistentă cu Rusia în privința 
Orientului.

Putem admite acâsta cu atât 
mai vârtos, cu cât „Corespondența i 
Politică11, organul oficios al minis-' 
teriului de esterne din Viena, varia 
tocmai 4ilele acestea tema despre 
principiul de neamestec în afacerile sta
telor balcanice, ce și-l’au luat ca direc
tivă Austro Ungaria ca și Rusia la 
înțelegerea din 1897, care țintesce 
la susținerea statului quo în Penin
sula balcanică.

Ei bine, „principiul de neames
tec" n’a împedecat pe organul mi- 
nisteriului de esterne rusesc „Peter- 
burske Wiedomosti" de a condamna 
cu cea mai mare hotărîre uneltirile 
criminale ale comitetului macedo
nean din Sofia. Se 4i°em înse, că 
acâsta o putea face puterea protec-

tinsa tratare rea a Evreilor din Ro
mânia?

In tot cașul atitudinea rece și 
mult reservată a pressei maghiare 
fc,ță cu conflictul româno-bulgar ilus
trată prin sfaturile, ce le dă Max 
Falk României, este forte bătătâre 
la ochi și numai sinceră și leală nu 
se pâte numi, avend în vedere tote 
circumstanțele, ce au provocat acel 
conflict.

Dâr în cele din urmă n’are să 
decidă Max Falk și soți atitudinea 
guvernului central austro-ungar, și 
din parte oficiosă română se cons
tată. că oficiul de esterne al mo- 
narchiei nâstre sprijinesce reclamațiunile 
juste ale guvernului român.

Acâsta e deocamdată de ajuns 
pentru a convinge guvernul român 
și mai mult despre aceea, cât de 
neîntemeiate și superflue sunt sfa
turile, ce i-le dau cei din Budapesta.

Emigrările din Ungaria.
Mult s’a scris în timpul din urmă des

pre marea proporțiă, oe'au luat’o emigrările 
din Ungaria. In privința acesta publică 
„Magyarorszag" o serie de artioull, în care 
arată eu date positive, cum în urma emi
grărilor poporațiunea scade văzând ou ochii, 
ba în unele comitate numai în timp de o 
jumătate de an a scătjut cu câte 2000 de 
suflete.

Resultatul la care ajung scrutările au
torului din „Magyarorszag", este nimioitor. 
Din 15 comitate au emigrat mai mulțl omeni, 
decât este sporul poporațiunei; ba din unele 
au emigrat de 2—3 ori mai mult.

Oausa emigrărilor o caută în politica 
economioă greșită, ce de 30 de ani au fă
cut’o guvernele ungurescl, și cjdoe, că acjl și 
pentru poporațiunea Ardealului nu mai este 
alt refugiu decât America, de unde rar se 
mai întârce emigrantul aoasă.

Dâr emigrările sunt înspăimântătore 
în partea nordică a Ungariei. Pe când din 
comitatele Arva, Turoț, Abauj, Saros, 
Ung, Zemplin și Gomor fug cu miile neno- 
rociții țărani slovaci și ruteni, pe atunci 
întră cu miile Jidovii din Galițis. Aceștia 
cuceresc țâra și prin cutezanța lor, prin 
neîndurarea lor, săvîrșeso o adevărată pus
tiire. Poporul bfiștinaș nu se pâte apăra, 
nu-i destul de copt și c’o grabă amețitâre 
șl-a schimbat jugul vechei iobagii în tr’o iobăgia 
modernă, care este de sute de ori mai amară, 
decât cea dintâiu.

„Cămătăria și înșelătoria au făcut în 
timp scurt, ca poporul să se cufunde cu 
totul în sclăvia veneticilor și atjl stăm acolo, 
că poporațiunea unei întregi părți a țării 
muncesoe în folosul venetioilor, asudă pen
tru binele acestora... yt pentru asupriți r.’a 
rămas altă scăpare, decât emigrarea. Dâr 
emigrâză tocmai aceia, în cari este destulă 
energiă și stimul de viață, așa-der lamura 
poporului, bărbații capabili de muncă. 
Cei-ce rămân acasă sunt slăbănogii și âmenii, 
cari s’au împăcat cu gândul de a fi iobagii 
veneticilor cămătari. Și starea acesta, care 
n’are păreche în alte țări civilisate ale Eu
ropei, a tolerat’o sfatul și societatea maghiară 
decerni întregi* ...

Așa scrie foia maghiară amintită. Cu
vintele ei sunt cea mai sdrobitâre sentență 
pentru șoviniștil și detentorii puterii în 
stat, oarl mereu ne umplu urechile cu 
vorba, că mai bine ca aid n’o au națio- 

nnlitățile nici unui stat. De bine oe o au, 
âtă că își părăseso vetrele cu decile de 
mii, căci în „fericita Ungariă" nu mai află 
mijloce de esistență; le-au răpit pe sâma 
lor Jidovii imigranți, cari se tolăneso în 
umbra protecțiunilor și favorurilor de tot 
felul, făcându-se în sohimb „Maghiari" și 
„patrioțl" șoviniștl de — 5 pițule. .

Rămâne după tâte acestea constatat, 
că emigrările din Ungaria au început să 
devină o bolă oronică corosivă, oare nele- 
ouită la timp — fiind-că nimeni dintre cei 
puși la cârma țării nu-șl băteau capul cu 
vindecarea ei — isbucnesce acum cu simp- 
tome atât de grozave, înoât s’au speriat 
chiar și Maghiarii copțl la minte. Văd și 
ei, că pe urmele emigranților se ridică 
neamul, care unde ’șl pune mâna, de acolo 
șl-a luat Dumnezeu mila.

Guvernul român și marile puteri.
„Constituționalul* — răspun4end la un 

articul al „Voinței Naționale*, care a oriti- 
oat prooederea pe cale diplomatioă a d-lui 
ministru de esterne Marghiloman în con- 
fliotul cu Bulgaria, răspunde la temerea es- 
primată de acest diar în urma unui articul 
din „Miinchner Neueste Nachrichten", că 
România nu pote conta nici la sprijinul 
Austro-Ungariei și al Germaniei, deore-ce 
aoeste puteri au să se mărginâscă la apă
rarea propriilor lor naționali, — scrie între 
altele:

„Putem liniști alarmele orl-cui în acâstă 
privință. Din primul moment când s’a le
gat serios Gestiunea bulgară, adecă dela 
nota dată în privința omorîrei lui Cradja, 
România s’a folosit și se folosesce de tot spri
jinul celor două mari puteri...*

„...„Voința Națională" mai subliniâză 
părerea t^iarului bavarez, oă „s’ar fi prooe- 
„dat mai corect politicesce, dâcă d-1 Mar
ghiloman s’ar fi adresat Rusiei, mai îna- 
„inte deoât la ori care loc, și în special 
„decât la Viena".

„Se întâmplă, că tocmai gândul acesta 
l’a avut și guvernul român, ou un mic 
amendament numai!

„Nota guvernului s’a dat în primul 
rând Turciei, ca putere suzerană. Ea s’a 
remis în al doilea rând Rusiei, oare a creat 
Bulgaria și este protectorea ei. Numai cu 
câte-va d^6 urmă au fost sesizate cele
lalte puteri.

„Nimic mai corect, decât acâstă pro
cedare.

I
„Nu soim încă, oe măsură va putâ 

provoca nota română, oare abia a avut 
timpul să sosâsoă la destinația ei, dârsoim 
cu precisiune, că guvernul Imperial nu a 
hesitat un minut să desaprobe cu vioiciune 
oe se petrece la Sofia și să-și esprime fa- 
vorea ei pentru oausa nostră.

„O ultimă oonsiderațiune încă.
„Dâcă linia de conducere a celor trei 

Imperii, de care vorbim, ar fi fost alta, nu 
cum-va România, chiar redusă la proprie/e ei 
pîiterl, ar fl trebuit să înghită tote atentatele 
și să nu caute a curma seria crimelor, ce se 
pun la cale în străinătate?*...

Rusia și comploturile Bulgarilor.
„Peterburslâe Wiedomosti*, organul 

oficial al ministeriului de esterne ru
sesc, vorbind despre asasinatele po
litice sevîrșite de afîliații comitetu
lui revoluționar macedonean, dice 
în numărul sâu 213, dela 6 August 
stil vechiu:

„In Bulgaria s’a format un stat în 
stat. înțelegem prin aoâsta comitetul ma- 
oedoneaD, care are un scop pur politic —
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altoirea Macedoniei la principatul bulgar. Din 
punctul de vedere pur formal, firesce, este 
greu a oontra-c|ioe activitatea acestui co
mitet politic. Tractatul dela Sau Stefano, 
fără o perofioacitate adenoă, a înglobat Ma
cedonia în limitele proiectatului prinoipat 
bulgar, de aceea după-ce acest tractat a 
fost înloouit prin cel din Berlin, patrioții 
bulgari s’au îngrijit la început să unâscă 
Bulgaria de Nord ou Bulgaria de Sud. âr 
apoi au inceput să viseze și resolvarea ces- 
tiunei macedonene în folosul Bulgariei.

Der câl.ă vreme era vorba numai de 
Bulgaria de Sud, lucrul era limpede. Cu 
totul însă sub alt 'aspect ni-se presintă 
cestiunea macedoneană. In Macedonia, afară 
de Bulgari, sunt Șerbi, Români și Greci. 
Fie-care din aoeste unități etnice nisuesce 
a-șl salvagarda o parte din Macedonia, și 
nici deeum întrâgă. Er Bulgarii au preten
ția asupra întregei Maoedonii ; de aci o 
luptă înverșunată și neîntreruptă — lupta 
între agitațiunea bulgară și agitația celor
lalte elemente.

Comitetul maoedonean, din partea 
Bulgarilor, conduoe acâstă agitațiune și 
recurge la nisce mijldce, cari nu numai că 
sunt neadmisibile, der vădit criminale.

Dâr cel mai revoltător din aceste mij- 
loce este asasinatul politic, erijat în dogmă.

Viotimile comitetului macedonean în 
Macedonia însă-șl, se numără cu sutele.

Mai cu sâmă au cădut în acâstă îm- 
prejurarare profesorii, dedre-ce aoeștl omeni, 
după părerea fanaticilor din comitetul mace
donean, sunt cei mai IprimejdioșI pentru 
propaganda bulgărâscă. Asasinatele se să
vârșesc pe față, diua ’namiaza mare, și 
de toți este cunoscut a cui mână puternică 
indrtptăga loviturile.

Der în cele mai multe cașuri asasinii 
rămân nedesooperițl și nepedepsiți, dedre-oe 
comitetul macedonean e la adăpost-de urmă
ririle justiției. In ultimul timp, comitetul 
șl-a lărgit oâmpul de operațiuni: asasinii 
trimiși de densul esecuiă hotăririle nu numai 
în Macedonia, ci și în Bulgaria și chiar iu 
România.

In Sofia locuesc comercianțl români bo- 
gațl; asupra lor comitetnl macedonean își eser- 
cită puterea. Acestor comercianțl li-s’a noti
ficat că, dăcă nu vor da bani pentru școlele 
din Macedonia, vor fi, asasinați. Majoritate 
au fost siliți aă dea bani pentru aoest scop 
nesimpatie lor, der nici cu aoâsta nu s’a 
isprăvit.

Unii din oomercianțl au fugit în Ro
mânia, dâr nici acolo nu se văd la adă
post, cum acâsta s’a dovedit în fapt. Acum 
oâte-va cjile la Bucurescl, în urma unui ver
dict al comitetului macedonean-bulgar a, fost 
omorîi Ștefan Mihăileanu. Vina lui a fost, că 
el în gazeta sa „Peninsula Balcanică14, nu 
împărtășia ideile patrioților macedoneni. 
Asasinul Dumitroff, după propria sa mărtu
risire, a comis acest asasinat după ordinul 
comitetului.

Asasinatul a fost hotărît în ședința 
secretă a oomitetului din Sofia și asasinu
lui i-s’a propus bani de cheltuială, dâr el a 
refusat, declarând, că el omoră nu pentru 
a câștiga bani, ci din patriotism. Și el a 
omorît pe Mihăileanu, pe care el nici nu’l 
cunoseea.

E ceva sălbatec și revoltător în aceste 
asasinate politice.

E mult ore de când pe acești Bul
gari Turcii îi schingiuiau și-i omoriau fără 
milă? E>- acum ei înșiși își permit tot felul 
de silnicii, cari nu pot fi legitimate prin nici 
un fel de considerațiune.

Firesoe, guvernul român a protestat 
in contra sălbăticiei comitetului macedo
nean-bulgar și chiar a amenințat cu rupe
rea relațiilor diplomatice.

Aceste protestări imvresionăză însă pu
țin pe guvernul bulgar, dedre-ce el însuși se 
tiflă sub înrîurirea comitetului.

Acest comitet are tote caracterele 
unui tribunal revoluționar secret și înși-șl mi
niștri bulgari se tem de puterea sa.

Der cine e de vină, dăcă nu însăși 
guvernele bulgare, cari în curgerea 
mai multor ani au sprijinit acest co
mitet și i-au creat o situațiune pri
vilegiată.

Ministrul român al afacerilor streine 
în nota sa la Sofia, causată de asasinatul 
lui Mihăileanu, fiice între altele:

„Decă guvernul bulgar nu va lua mă
suri contra comitetului macedonean, atunci 
guvernul român va fi silit de a recurge la 
represalii în contra numeroșilor supuși bul
gari, cari locuesc în România11.

Astfel conflictul între două state balca
nice vecine amenință pacea europeană. Marile 
puteri, cari au garantat statu quo în Penin
sula balcanică, sunt silite a lua in conside
rația aceste împrejurări triste și a lua măsuri 
in consțcență. Lucrurile nu pot rămâne în 
acâstă situațiune. Nimeni nu interfiles 
Bulgarilor de a apăra interesele lor în 
Macedonia, der prin biserică și șcâlă. Ei 
trebue să ia aminte, că politica asasinatelor, 
făcute pe furiș din ordinul comitetelor revo
luționare, n-u pdte să fia tolerată de marile 
puteri.

„JDecă Bulgaria nu se va cuminți 
în urma acțiunei diplomatice a -Ro
mâniei și nu va înfrâna comitetul ma
cedonean, atunci la acest lucru o vor 
sili marile puteri, cari au sarcina 
de a veghia la desvoltarea normală 
a statelor balcanice și a înlătura con 
fllicte internaționale.^

Voci asupra conflictului cu Bulgaria.
„ Milnchener Allgemeine Zeitung* pu

blică un articul important pe oare și-l în
cepe așa:

„Guvernul român ridică astfel întotă 
regula o acusațiă manifestă în contra pur
tării guvernului Bulgasiei, și o ridică nu 
numai dinaintea Sultanului, suzeranul prin
cipatului bulgar, ci și la marile puteri, ca 
puteri garante ale tratatului de pace din 
Berlin, dela 1878. Nu se pdte tăgădui, că 
guvernul regatului român face ast-fel un 
pas fdrte serios. Și tocmai faptul, că Ro
mânia a făcut un pas așa de serios ne dă, 
dâcă cundsoem politica înțeleptă a Regelui 
Carol și a miniateriului actual, dela sine 
dovada, că raporturile dintre cele două state 
vecine România și Bulgaria trebue să fi. 
ajuns cu totul de nesuferit11.

Foia germană spune mai departe, că 
ohiar dela întemeierea sa, principatul bul
gar a fost un element de turburare. Apoi 
după-ce reamintesce, că la 1877 armata 
rusâscă era într’o stare desperată din care 
n’a putut fi scosă, decât prin ajutorul ar
matei române dela Plevna, foia din Mun- 
chen arată cum s’a format statul bulgar de 
afil. In tratatul dela St. Stefano s’au sta
bilit hotarele pănă unde avea săseestindă 
principatul bulgar, hotare, cari intrau 
adânc în trupul Turciei și vătămau inte
resele celorlalte state balcanice. Drept aceea 

marile puteri hotărîră atuDd o revisiă a 
acelui tratat, eu oare Rusia încă a trebuit 
să consimtă. Noul principat trebuia să cu
prindă numai teritoriul nordio dela Dunăre 
la Balcani. O parte din Bulgari veniră sub 
stăpânire română, care primi Dobrogea. 
Apoi continuă:

„Dobrogea e privită de Bulgari ca o 
țâră „bulgărâscă11 a cărei despărțire de 
prinoipat e un gravamen național. Acâstă 
concepție au oăutat Bulgarii s’o scdtă în 
evidență la fie-care prilej. Niol odată n’au 
lipsit frecări din oausa Bulgarilor din Do 
brogea, cari, pretindeau ei, erau brutalisațl 
de guvernul român.

„Propaganda bulgară se întinse însă 
pe tărâmuri mult mai mari. Sdrta provin
ciei „autonome" Rumelia Orientală e cu
noscută; acâstă creațiune artificială a di
plomației căfiu jertfă propagandei și răs- 
boiul sârbo-bulgar din anul 1885 așa de 
repede isprăvit, îi puse capăt; Bulgaria de 
Sud și cea de Nord se uniră și aoest suc
ces nu putu, deoât să dea un nou imbold 
și un nou îndemn agitației naționale prin
tre Bulgarii din Dobrogea ca și din Ma
cedonia. Ea fu urmată cu puteri nouă și 
ea fu multă vreme isvorul unor amenințări 
și turburărl neîncetata ale liniștei și ale 
siguranței în Peninsula balcanică.

„In fruntea acestei propagande bul- 
găresol stă „comitetul bulgaro-maoedonean11 
din Sofia. Faptele aoestui comitet sunt un 
șir de grozăvii, a căror tolerare nu pdte 
să facă ondre principatului Bulgariei. Aoeștl 
revoluționari macedoneni sunt probabil vi- 
novați de căderea prunului Prinț bulgar 
Alexandru de Battenberg, tot ei au produs 
repetatele răscole sâDgerose din Macedonia, 
tot ei se țin de intrigi, excese și samovol- 
nicil în Bulgaria și esercită prin organi- 
sația lor o mare putere tainică, dela ale 
cărei influența nu pot să se subtragă niol 
guvernele11.

A.rtioolul sfîrșesce cu cuvintele, ce 
le-am reprodus și erl: „Bulgaria trebue să 
înoeteze odată de a fi un element de neli
niște și de amenințare pentru pacea în 
BaloanI11.

*
„Neues Wiener Tagblattu fiice, cu pri

vire la confliotul româno-bulgar, oă soirea 
despre apropiata plecare în străinătate a Re
gelui Carol, dovedesce, oă Regele, conscient 
de răspunderea sa, nu este partisanul unei 
politici de efervesoență. Numitul jurnal con
damnă atitudinea guvernului din Sofia față cu 
propaganda comitetului macedonean; fiioe, 
oă asasinatul oomis pe teritoriul român în- 
dreptățesce nemăsurata indignațiune a Ro
mâniei; constată, că guvernul român, în 
afară de demersurile sale la Sofia, a făout 
apel mai întâiu la cabinetele din Viena și 
din St. Petersburg, oa oele mai de aprdpe 
interesate la pacea în Balcani și că comuni
când și oelorlalte puteri mari situațiunea 
nesuferită, oe se creeză României, dovedesce 
din nou voința sa de a face tot ce i stă în pu
tință spre a restabili starea normală, fără 
a recurge la mijloce estreme.

*
țliarul ofioios sârbesc „Male Novineu, 

după-ce face istorioul asasinării lui Mihăi
leanu și arată cum s’a descoperit infama 
conspirația bulgărâscă, scrie următorele ve
hemente rânduri:

„Bulgaria va trebui să-și dea cărțile 
pe față spre a dovedi, dăcă merită să fie nu
mărată printre statele civilisaie. Bulgaria se 
portă cu România cum s’a purtat și ou 
Serbia. Bulgarii vor vedă, că nu e de glu
mit cu gavernul românesc. Noi nu putem de
oât să ne bucurăm de aoâsta ; nu e îndo
ială, oă energicul cabinet al lui Carp va 
avâ simpatia întregei Europe culte.

„Comitetul macedonean din Sofia, com
pus din smintiți și din oriminall, a întrecut 
orl-oe măsură și nu pote fi suferit. Un ase
menea abces al corpului Europei, trebue extir
pat (m ferul roșu. Pentru aoâsta a BOsit 
timpul.

„Dorim tot succesul guvernului român în 
acțiunea sa umanitară, pentru care orl-ce 
om civilisat va fi recunoscător României!“

Instrucția asasinatului.
Dumitroff, asasinul profesorului Mihăi

leanu, a făout alaltăerl înaintea judecăto
rului instructor o nouă și importantă de- 
clarațiune.

Dumitroff a mărturisit, că, reîntoroen- 
du-se din Sofia, a trecut prin Rusoiuo, unde 
a avut o întâlnire ou Troleff, căpitanul pom
pierilor din localitate. Troleff l’a îndemnat 
și el, ca să omore pe Mihăileanu.

*
Parchetul din Craiova, ca mai tdte 

parchetele din județele de pe malul Du
nărei, unde elementul bulgăresc este mai 
număros, a început învestigațiunl pentru 
desooperirea ramificați unilor oomitetului ma
cedonean din Sofia.

Marți parchetul din Craiova, în urma 
unor descinderi și perehisițiunl, a arestat 
pe un Bulgar, anume Arminoff, la oare a 
fost descoperită o corespondență compro- 
mițătore.

Bulgarul Arminoff va fi dus la Bu
curescl pentru a fi confruntat eu preveniții 
în afacerea complotului, îndată ce instruc
țiunea în privința sa va fi terminată la 
parchetul local.

11 (24) August.

Dela Esposiția din Paris. Marele 
stabiliment de arte grafioe din BuourescI 
al fraților Jean și Emil Sooeo a obținut 
marele premiu (Grand Prix) la esposiția uni
versală din Paris. Acesta e singurul mare 
premiu, obținut de Români în ramura ar
telor grafioe. Juriul francos a admirat fdrte 
mult legăturile de lux ale oărților și re
gistrelor de contabilitate, espuse și pro
duse de atelierele fraților Sooec. Și casa 
Carol Gobi, asemenea stabiliment de arte 
grafioe, a obținut o însemnată distinoțiune 
la esposiția din Paris și anume medalia 
de bronz.

„Osbudavar11 pe dogă de morte. 
Faimosul „Osbudavar", looul de petreoerl 
atât de mult huiduit de cătră cetățenii de
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Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

— Fine. —
Cam trei săptămâni după ce Curtanov 

și Darja au sosit la Mosova, acesta urcă, 
în suburbiul Miesnițcaia, scările unei case 
mari, care avea numai odăi mobilate. După 
ce ajunse în etagiul al treilea, merse spre 
stânga, traversa un coridor lung, strimt, și 
bătu la o ușă, pe de-asupra căreia se vedea 
în cifre mari numărul 49. El nu primi răs
puns, bătu din nou și ârășl nu răspunse 
nimeni.

„’Ml-a spus să viu la ora unu și acum 
ea însă-șl încă n’a sosit aoasă“ își gândea 
el, fără a-se supăra, și ruga pe un servitor, 
care trecu prin coridor, să-i dea cheia dela 
•odaiă.

Dedre-ce Curtanov a fost văfiut de 
câte-va ori la d-na Posdnev, i-s’a dat cheia. 
Prin cele două ferastri ale micei odăi stră

bateau rafiele sdrelui, așa oă era fdrte lu- 
minosă. înaintea canapelei era o masă ro
tundă acoperită cu-o pânzătură albă, cu
rată, la părete era o altă masă, care ser
vea de soriitor. Înaintea patului era așefiat 
un paravan. Tdte îți făceau impresiunea, că 
odaia e cu mare băgare de sâmă îngrijită 
și că domnea în ea o deosebită curățeniă. 
Pe masa de scris s’aflau o mulțime de 
hărții și odle de corectură, der tote se aflau 
în ordine esemplară.

Curtanov privea cu plăcere la odaiă 
și în gândul său o asemăna cu oele două 
odăi ale sale, unde tote obiectele s’aflau în 
disordine, cărți și rufe zăcând lângă olaltă, 
unde călimărul servea totodată ca cenușar. 
pretutindeni era risipit tutun și ar fi tre
buit două ore de muncă oa să caute cine
va ceva în acest chaos.

„Ordinea — e lucru frumos11 îșlflicea 
Curtanov, „dâr e anost a te ocupa de ea! 
Dâr oe tâno de manuscripte văd aici, cât 
de mult lucru a aflat ea! Văd și coli de 
corectură, așa-dâr face și ooreoturi! Etă, 
ce va să dioă o energiă neobosită!11

El s’apropiâ de masă și căuta cu ochii 
între mulțimea de manuscripte disertația 
sa grdsă. Convenise ou ea, oa copiarea di
sertației să fiă adl terminată și el voia să 
se convingă despre aceea, dăcă s’a ținut 
de cuvânt. El ridică manuscriptele de de-a
supra și le puse la o parte. După aceea 
ridică broșura sa și un alt caiet și mai 
gros, și arunca o privire pe ultima față. 
Da, era tot.ă copiată și la capăt era scris 
chiar „fine11. Ce luorătore abilă este Darja 
Pavlovna! Cum a putut ea să isprăvescă 
tote aceste! Dâr ât’o că vine, aoeștia sunt 
pașii ei — așa de siguri și bărbătoșl, fe
meile umblă arare-orl așa. Ea întră.

„Ei, asta nu-i frumos! asta nu-i fru
mos !“ cjise ea, olătinându-șl capul și des- 
brăoându-șl vechiul si cafeniul waterproof. 
„Cine ți-a dat voiă să faci aiol disordine?11

„Cer iertare, Darja Pavlovna ! Voiam 
să mă conving numai de punctualitatea 
d-tale și văd, că este uimitore ! dâr ce ai 
adus aicl?“

„Lucru!11 răspunse ea, puse pe masă 
un pachet de coli de coreotură și îi dădu 

mâna. „Luoru, lucru și lucru. M’aruno ou 
nesaț pe lucru, ca și un lup flămând pe 
hrana sa. Mai întâii! dispun de multă forță, 
de forte multă! Forța mea de luoru este 
tescuită, ca vinul bun!... Și al doilea — 
îmi trebueso bani, am mari trebuințe. 
N’aveam nimic, acuma însă mi-am procurat 
deja o parte din rufăria necesară și mi-am 
cusut; un capot. Să ți-1 arăt?Nu-i așa, oă-i 
frumușel ? Se pote și oocheta în el, am de 
mult mare plăcere de-a oocheta puțin.... 
Feresoe-te de cochetăria mea, Andreii! Va- 
silievicl, oăol și ea e tescuită oa vinul oel 
bun“...

„Și cu cine vei cocheta?11 întreba 
Curtanov.

„Cu totă lumea, cu cel dintâiii bine
venit... Etă, ou d-ta de esemplu... Cum, 
ori crecjl d-ta, că inima-țl este de piatră? 
Deja de mult te-am luat la ochi ca victimă 
a mea... Nu, în adevăr (ea puse capotul 
pe canapea...) Am mare voiă de-a cooheta 
puțin... Ei, și nu laucjl de loo capotul? 
Ofensezi pe autor și bine scii, ce mare 
este amorul propriu al autorilor11... 
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bun simț pentru imoralitățile sale, a ban- 
erotat cjilele aoestea și a fost înohis, de- 
oreoe direotorul nu mai avea ou ce plăti 
niol poliția, nici luminatul, niol pe artiști. 
Se crede însă, că totuși pasionații amici 
ai „Osbudavarului" îșl vor încorda puterile 
și vor faoe ca cuibul lor de petrecere să 
se mai redesohidă măcar pe oâtva timp.

Iniperat — predicator. Din Berlin 
se telegrafâză, că cu oeasia serviciului di
vin, oe se va săvîrși la 8 Septemvrie în 
tabăra dela Stettin, însuși împăratul Wilhelm 
va ține predica.

Jubileul Sultanului. La 1 Septem-
* ^:<xrie se vor da în Constantinopol și în tâtă 

eu oeasia jubileului:^rit. mari serbări,
1 /L. de 25 de ani de domniă a Sultanului Abdul■ t șHkînid II. ț)iarele otomane publică dife- 

.amănunte despre pregătirile, ce se fac 
, tot imperiul spre a se celebra aoest
V "^eveniment. Se vor inaugura moschee, spi-

■ 'M

v "în tot imperiul
*ever^ment. Se vor inaugura moschee, spi

tale și fântâni monumentale în onorea Sul
tanului. Aniversarea acâsta va fi serbată 
nu numai în Turcia, ci de toți musulmanii 
din India, China, Africa, etc. Se cji.ce, oă 
cu acâstă ocasie Sultanul va adresa supu
șilor săi un manifest.

Țarul și regina Serbiei. împăratul 
Rusiei a trimis reginei Draghina a Serbiei, 
ca dar de nuntă, un splendid colier de 
diamante și smaragde, a cărui valdre se 
•evaluâză la o jumătate milion de franci. 
Regele Alesandru și regina Draghina, în
cântați cu deosebire de acest splendid dar, 
s’au grăbit a trimite Țarului o căldurâsă 
telegramă de mulțumire.

Logodnă. Din Sângeorgiul român 
ni-se anunță logodna d-rei Eugenia Bor- 
govan, fiioa d-lui profesor V. Gr. Borgovan 
din Buouresol ou d-1 Dr. loan Malaiu, să- 
vîrșită în 6 (19) August o.

Furt de dinamită. Din Oradea-mare 
se soriș, că în mina de cărbuni a marelui 
proprietar Edmund Junghaus din Baia- 
sprie, se fură de câte-va săptămâni mari 
cantități de dinamită. Faptul descoperit 
fiind, s’a pornit cercetare și bănuiala a 
cădut pe muncitorul italian Stefano Colico. 
Bănuiala era fundată, căci făcendu-se la 
respectivul perchisițiă domioiliară, s’au aflat 
la loouința lui 5 chlgr. de dinamită, 10 
chlgrm. de prav de pușcă și un fitil. Colico 
fu arestat și escortat la Oradea-mare. El 
refusă a da lămuriri.

Trenul de Predeal, care a sosit în 
Buouresol alaltăerl diminăța, înainte de a 
întră în stațiunea Breaza s’a oprit în urma 
semnalului de alarmă. De se întâmplase? 
Trenul mergea cu o viteză mai mioă, pe 
când treoea pe podul de peste Prahova, 
din apropiere de stațiunea Breaza. O 
domnă, care privea dela ferâstra ușei unui 
vagon ou un copil în brațe, a scăpat de
odată copilul din brațe, care a cădut din 
tren pe ferâstră, tocmai jos peste pod. Din 
ferioire însă un luorător german, obser
vând imediat periculul, a prins oopilul în

„Și în adevăr ai cusut d-ta însă-țl ca- 
potul ? Când ai avut timp și pentru a- 
.câsta ?"

„Oh, eu am timp pentru tâte ! Iți 
spusei, că sufer de-un prisos de puteri și 
mă arunc pe lucru, ca un lup flămând".

„Ei, der pe Grigorie Petro viei nu l’ai 
putut scote din fire".

Fața ei deveni de-odată seriâsă.
„Acâsta va rămână tot-dâuna o durere 

a mea", <ȚS0 ea- nu e ou putință a-1
scote din fire... Mi-a trimis un pasport... 
Mă mir, oă a avut energia de-a face acâsta: 
a trebuit totuși să se mișce și să pleoe în 
oraș... Și scii oe mi-a scris? Trei ouvinte: 
„Fă ce .vrâil" De-altmintrelea a mai adaus: 
.„dâcă ai lipsă de bani, îți pot trimete 
ceva".

Dâr eu am refusat ofertul său. Nu-mi 
•trebue bani, n’am lipsă de ei. Dâcă eln’ar 
pute să-șî cheltuescă așa fără de grije ren
tele sale, ar fi devenit de sigur și el un 
alt om... Nu suntem de aceea pe lume, oa 
rsă trăim din rentele nâstre, oi ca să lu
crăm. Nu-mi va mai păsa de el! El este 
pentru mine mort. Ești mulțămit cu copia ?“. 

brațe, fără ca să i-se fi întâmplat vre-un 
rău. Trenul s’a întors înapoi o distanță de 
500 de metri și ddmna șl-a luat copilul.

Prisonierii din închisorea de stat 
din Seg’liedin au trimis din inoidentu* 
aniversării jubilare dela 18 August, o te
legramă de omagifi și felicitare M. S. mo
narhului în Ischl, rugându-1, ca din pri
lejul acestei sărbărl să dispună prea grațios 
a li-se deschide porțile închisorii. Inspec
torul închisorii a înaintat însă numai partea 
omagială a telegramei, dâr partea ou pe
tiția de grațiare a reținut’o, fiind-oă ea 
nu pote fi presentată, decât de autoritatea 
superiâră.

Cu cât a fost asigurat regele Uni* 
berto? Asasinarea Regelui Italiei Umberto 
a sguduit într’un mod De mai pomenit cele 
mai mari sooietățl de asigurare. Regele 
Umberto a fost asigurat la diferite sooie- 
tățl europene ou 10 miliâne lire, la socie
tatea „Life Insurance Comp." din New- 
York cu 14 miliâne lire, la „Mutual" ou 8 
miiione și la „Equitable" ou 4 milidne lire. 
In total viața regelui a fost asigurată ou 
36 milidne lire, oare sumă va fi plătită 
văduvei Regine Margareta.

Evitarea ciocnirilor de trenuri. 
In Italia se fao esperiențe cu un aparat 
inventat de inginerul venețian Beer și cu 
ajutorul căruia s’ar pută evita ciocnirile de 
trenuri. Aparatul acesta semnaleză imediat 
mașiniștilor celor două trenuri, ce călă
toresc pe aceașl liniă, apropierea lor și 
deci periculul ciocnirei lor. Apoi inginerul 
Beer a inventat și o frână de oprire re
pede, ce pdte fi întrebuințată chiar de s’ar 
întâmpla vre-o stricăciune la mașină.

Grevă originală. Aoum câte-va <Ție 
s’a petrecut într’un foburg din New-York 
un fapt fără precedent în analele orașului... 
Opt sute de tinere cusătorese dintr’o mare 
fabrică din New-York se puseseră în grevă 
ou câte-va cjile mai înainte, și autoritățile 
locale oreduseră de cuviință să trimită un 
detașament de sergenți de polițiă în fața 
fabrioei pentru a obține ordinea. Rilele 
treoute o cârtă vie se iscă între polițiști 
și mai multe tinere greviste, cârtă ale 
oărei urmări fu arestarea a două dintre 
cusătorese. Acâsta indigna adânc pe gre
viste, și vre-o cinci șâse sute din ele se 
adunară imediat în meeting, când deciseră 
să se răsbune asupra autorităților. In ade
văr, ele se duseră acasă, se înarmară ou 
câte un mare ac de pălăriă, și întocmai 
unui batalion plecară la atacul polițiștilor. 
Lupta fu sourtă și sângerosă: polițiștii se 
înspăimântară de aoest nou gen de șarjă 
și tunicile lor fură făoute bune de nimic 
din causa găurilor produse de înțepăturile 
acelor de pălăria. De atunci nu s’a mai 
făout nici o arestare și autoritățile delibe- 
reză la ele aoasă asupra măsurilor de luat 
pentru a reprima pe viitor asemenea ata
curi ne mai vătjute înoă pănă ac}I nici 
chiar în America, țâra prin esoelență a 
surpriselor.

„Mai mult, decât mulțămit!... D-ta 
ai o scrisâre bărbătâscă". ..

„Și de aceea ești mulțămit ?... Acâsta 
e curios? Vrei să te duci? Da? Ași fi voit 
să-ți spun oeva... Ascultă : (Ea se înroși 
binișor). Când te vei amoresa odată de 
mine ?“

„Ce-e?“
„Ei bine... Acâsta este așa de firesc !... 

Gândesce-te numai în oe posițiă mă aflu 
eu! D-ta ești așa-dicând salvatorul meu... 
D-tale am să-ți mulțămeso, că duc acuma 
o nouă viață. Trebue să iubesc pe o.ine-va, 
căci sunt — femeiă... Trebue să fericesc 
pe cine-va. Și firesce, că d-ta ai drept mai 
mare la acesta, decât ori și cere altul, . . 
Nu-i așa... Ha, ha, ha! Dâr d-ta îți lași 
timp. Eu void pierde în cele din urmă răb
darea și atunci... Atunci va fi prea târ
ziu"...

Ea rîse, Curtanov însă se plecă spre 
ea și-i prinse mâna.

„Dâr eu sunt aprope__aprope amo-
resat de d-ta, Darja Pavlovna!" cjise el 
asemenea rî<jând, der cuprins de-o vădită 
emoțiune.

Concertul micei Adelina Germain.
Alaltăerl săra am asistat la ooncertul 

micei pianiste Adelina, dat în sala de con
certe din loc cu ooDcursul tatălui ei, a emi
nentului virtuos în violină Anton Kneise). 
Laudele aduse talentului estraordinar al 
copilei de șâse ani de cătră diarele din 
România, le-am aflat pe deplin justificate. 
E de admirat desteritatea și priceperea, oe 
o denotă mica pianistă în esecutarea și 
coreota interpretare a unor piese de oonoert, 
cum este „Marșul funebru" de Chopin și 
„Rapsodia ungară" de Liszt. Mai ales în 
marșul lui Chopin a escelat prin claritate 
și precisiune în predare. Dâr forte drăgă
laș și dibacii! a esecutatși „Ariile naționale* 
române.

După fie-care piesă mititica a fost 
viu aplaudată de public dându-i-se ooșulețe 
și buchete de flori și, un ingenios dar — 
doi porumbei albi.

O surprisă plăcută a făcut mioa con- 
certistă publicului român, declamând ou 
vocea ei gingașă trei poesidre române : „Do
rința unei mame", „Copiii pădurarului", și 
„Viața", între repețitele aplause și reche
mări ale publicului.

D-1 Kneisel ni-s’a presintat ca un ar
tist în violină consumat. El posede o teoh- 
nică rară și uimitore, pe care orl-cine tre- 
bue s’o admire. C’o nespusă ușurință și c’o 
siguranță mare esecută cele mai outezate 
terțe, sexte, și flagioletele le scdte atât de 
curat, încât produce un efect estraordinar 
chiar și în cele mai grele composiții de 
Parganini și Tartini. D-sa a fost viu și în
delungat aplaudat, încât a adaus mai multe 
piese în afară de program.

Concertul a fost bine oercetat.

llesboiu în China.
Ca tot-dâuna după evenimente însem

nate, așa și acum în China a urmat o mică 
pausă după ocuparea Pekingului, pănă 
când vor păși pe plan ârăși cestiunile de 
aotualitate: ce să se întreprindă după cele 
întâmplate, urma-va lichidarea imperiului 
chines, orl-că doră marile puteri se vor 
mulțumi ou satisfacția, ce vor primi?

*
y,Pol. Cor.u primesce din Tien-Cin 

soirea, că în 16 August trupele aliate au 
ooupat palatul imperial din Peking. împă
ratul, împerătesa și miniștri au fugit din 
capitală cu patru fiile mai înainte, sub scu
tul generalului Tungfusiang, care dispunea 
de 3000 âmenl bine înarmați.

Același cfiar anunță, că Pekingul a 
fost împărțit, spre apărarea în interior, în 
mai multe arondismente. Partea nordică a 
fost dată apărării trupelor japonese. Afară 
de acâsta s’au constituit comisiunl din rân
durile Japonesilor, Rușilor, Englesilor, Ame
ricanilor și Francesilor, cu însărcinarea de 
a susține ordinea în oraș.

*

„Aha! așa-dâr totuși în fine!... Vetjl, 
asta-i frumos! Der dă-țl silința a-te amo
resa de tot!"... răspunse ea. „Nu, în tâtă 
seriositatea: d-ta — lucrezi, eu — aseme
nea... Tșor putem să ne prăpădim de urît, 
dâcă vom tot luora și lucra ! Să ne 
iubim puțin... și vom găsi, că viața nos- 
tră va fi mai ou farmeo și mai veselă. Să 
lăsăm pe morțl să se îugrâpe ei înși-șl, noi 
suntem — omeni vii... Nu vom oomite 
nici o crimă, dâcă vom gusta viața și fe
ricirea, ce e legată de ea. Nu-i așa, Andrei 
Vasilieviol?"

El îi săruta mâna și se așetjâ pe ca
napea lipit de ea.

„Ești o rară femeiă.., Trebue oa 
cine-va să te iubâscă!".. . c^ise el, ținându-o 
încă tot strîns de mână.

„ Ar fi trebuit înoă de mult să fiă așa, 
de mult!" dise ea înoet.

„Cel oare lucrâză,. are un drept la fe
ricire". ,.

Ochii ei ardeau și o roșață adâncă 
aooperi obrajii ei,

Japonesilor li-a succes a elibera pe 
misionarii și indigenii închiși în palatul im
perial. In lupta dela Peking Japonesii au 
avut pierderi însemnate: 200 de morțl și 
răniți. Ohinesii au pierdut 600 de âmenl.

Agenției „Reuter" i-se oomunică din 
Peking, că la 20 August au fost arborate 
stindardele Angliei și Statelor-Unite pe 
murii răsăritenl ai orașului. Trupele indiene 
și amerioane au întrat și ele în clădi
rea ambasadei englese, unde se aflau ase- 
diații, cari nu mai aveau hrană, decât pe 
trei (jil®-

*

Din tote părțile se accentuâză, că nu 
mai cu greu va putâ fi restabilită ordinea 
și liniștea. Deși PekiDgul a căcjut în ma
nile aliaților, aceștia vor avâ înoă mult 
de luoru cu bandele Boxerilor. Bandele 
acestea s’au resfirat în întregul imperiu, 
pustiiud misiunile și îndemnând poporațiu- 
nea la răscolă.

ULTIME SC1KI.
Bucurescf, 23 August. Faimele 

despre mouilisare de trupe în Ro
mânia sunt energic desmintite din 
partea oficiosă. Asemenea desminte 
și agenția bulgară taimele despre 
mobilisări în Bulgaria.

Landra, 23 August. „Times" pu
blică un articul remarcabil privitor 
la conflictul româno-bulgar. Articulul 
condamnă aspru sistemul principelui Fer
dinand și <Țice, că e forte motivată 
îngrijirea, că atât guvernul bulgar, 
cât și principele nu cuteză a lua per
sonal posițiă contra teroriștilor din 
Sofia. Omorurile politice in Bulgaria sunt 
o tradiția, der nici-odată n’au fost 
atât de dese ca acum sub domnirea 
lui Ferdinand, a cărui autoritate e de
plin compromisă. „Times" apeleză la 
puteri se apere România contra bandei 
complotiștilor, cari abia dâcă pot fi se
parați de secta asasinilor anarchiști.

Pretoria, 23 August. Burii resistă 
pretutindeni înaintărei trupelor lui 
Buller.

Berlin, 23 August. Li-Hung-Ciang 
a cerut retragerea trupelor aliate și în
ceperea negocierilor de pace. Guver
nul german a răspuns, că nu se lasă 
în tratări.

i I Si Sâ. S Si .
misiunile streine in China. ț)ia- 

rul oficial al diecesei Parisului publică un 
tablou al tuturor misiunilor- oatolice din 
China. Din acest tablou reiese, că misiunile 
străine posed 10 vicariate ou 269 preoți și 
cu 180,000 credincioși. Jesuiții au două vi
cariate cu 170 preoți și 160.600 oredin- 
oioșl. Seminarul St. Petru și Pavel din 
Roma are 1 vicariat cu 15 preoți și 120,000 
credincioși. Franciscanii au 9 vicariate, 
126 preoți și 110,000 credincioși. Lazariștil 
6 vicariate, 85 preoți și 103,000 credincioși. 
Dominicanii 2 vicariate, 23 preoți 40,000 
credincioși. Misiunile belgiene 5 vicariate^ 
69 preoți 30,000 credincioși. Misiunile ita
liene 3 vicariate, 17 preoți și 13 000 cre
dincioși. Misiunile germane 1 vicariat, 14 
preoți și 10,000 credincioși, âr Augustinii 
1 vioariat, 10 preoți și 3000 oredincioșl. 
In total sunt 40 vicariate și aprope 700,000 
credincioși.

Thi dinte de 7 chilograme. O in
teresantă descoperire s’a făcut cJGele aoes- 
tea lângă Tdrok-Becse în Ungaria. In adân
cimea pământului a fost aflat un dinte și 
mai multe âse de mamut. Dintele e bine 
conservat, având și patru rădăcini. El are 
o greutate- de 7 ohilograme. — Se scie, oă 
mamut vă este un LI de elefant uriaș, din 
care adl se mai găsesc numai rămășițe prin 
adâncimile pământului.

Proprietar: Or. Âurei ^urașiaiw. 
Redactor responsabil: Grsgoriu Săaior>.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
ni in B$s-aș®v, 

se pot procura următorele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superiors, din Bucurescl. 
„Zootechnia11 este partea a treia din „Ma
nual de agricultură* al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
779 pag. format mare 4°, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală11 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

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

„Cartea Plugarilor61 seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitei or “ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -[- 8 cr. porto).

„Stupăritul*, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 154 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 cr.) ■

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

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

Vinuri din p6me, de Gr. Halin' 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este !a-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (-(- porto 10).

Cursul Ba bursa dînVîena.
Din 23 August 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.15
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 120.40 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472%
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.20 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25
Renta de argint austr.......................... 97.60
Renta de hârtie austr.......................... 97.05
Renta de aur austr............................. 116.80

Tren
accel.

Losurl din 1860.................................. 133.—
Acții de-ale Băncei austro-un gară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 658.60
Napoleondorî...................................... 19.30
Mărci imperiale........................ 118.30—
London vista................................. 242.22 72
Paris vista........................................... 96.25
Rente de corone austr. 4% . . . 97.75
Note italiene....................................... 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 23 August 1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. ’

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Gralbenl Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.60
18.80
19.26
11.24 

127.—
59.—
10.78

100.—

19.10
18.90
19.30
11.30

101.-

umplutură prospetă 
© cu prețuri de tot ieftine, o 

se capetă 
în tote farmaciile din Brașov.

1047 5—6.

M & FT A direct din Hamburg 
wAF LA 43/4 Kil0 garan:- 
Calitatea cea mai bună, liberă de 
porto, cu rambursă, seu trimiterea 

1010.8—10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . . 
Santos, extra fină............
Salvador, ff. verde, ou tărie 
Ceylon, vânătă verde, exoraf. 
Goidjava, gălbuie...............
Ferlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .
Preturi curente și tarifa vamală g atis.

ETTLINGEH& Co. Hamburg.
Si

C.
71

71
71

71
71

7.70
7.70
8.70

11.80
11 20
10 80
13 20

Spre ateMțâuiaea cosasaamă- 
torilor tie cârme! 4

Carne de vită prima cali-ț . 
tate, costă la Franz Witting, în 
Hala cea notie din oraș la scaunul nr 
11 si 12, deia 23 August

1 Kilo 40 cr.
a. c-

garanteză servicol solid și 
De o cercetare numerdsă se 

cu tdtă stima 

W61.2-3 Franz Witting,

Se reâL
roga

ZMZersTj.1 trerrarilcr
pe menitele ale căii ferate de stat r. u. valabil din I IBOO»

Budapesta — Predeal — Bucurescl
I Tren 

mixt.

Tren
de 

persân. aoce1.

Tren Tren 
de

Tren

mix’ peraân.

Tren

aocel.

Tren 
accel.

10.-
6 50
8 46

10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.50

5.10
8.00
7 22

12.20
1.15
2.21
2.57
4.00
4.59
6.13
7.04

| 2.10
5.451 9.15
9.27 11.12
1.33 12.47
1 48 2.11
2.06 2.18
303 2.50
3.45 3.26

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare

80S.
A

1.50
7.10

4.16
4.52

7.16
4.36

tr. prs.
4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32

Tr. acc.
03

•D
CD
<Z>

P
>

3 £
Q. -*

T3
o 
<=.
CD
P

O 
O 
B 
p
S. 
o*

© 
p-

d> 
Q 
ct-

11.45
12.28
12.29

1.05
1.07

1.43
2 081
2.15)
2.29
3 31

4.16

6.40
7.30
8.00

10.05
Sinaia

11.—
12.26

1.11
8.05

5.07
5.14
5.56
6.26

11.10

5.55
6.11
6.27
7.26 

7.
7

8.16
8.32
8.37

9.04ț
9.051

i

9.31
9.43
9.47

10.01
10.25
10.53
11 -
11.14
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.10

®©5»șa-mică. — Sîbiiii— Avrig— Bfagăjraș

Tren mixt și de pers. I

tr. prs. tr.dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de persân.

2.21 443 11.30 7.10 pl. Copșa mică . sos. 6.25 9 32 3.25 12.35
3.50 6.36 12.58 7 52 8.50 Ocna . . . 5.07 8.08 1.50 3.29 11.01
4.12 7.04 1.20 8.18 9.15 SOS.

Sibiin . . .
1 p). 4.40 7.41 1 21 3.— 10.30

tr. mxt. rt tr.mixt a • * as tr.mixt

4.33 u'es0 c m 2.- c c 1 pl. | sos. 7.33 U. <D 
c6 t-

12 x 8.57
5.23 = _ c 

E « 2 54 =J L© Tălmacii! mare 1 • 1 6.45 s â 8 04
6.15 C

o
N

um 3.59 1 Avrig . . . 6.01 Jî 1 7.15
8.34 6.35 0 x .s 9 80S. Făgăraș . . pl. 3.32 6 “ 4.25

Tren 
de 

peradn. 

~6V0
6.20

1k25
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 
2.2B
2.16
1.44
1.25
1.06

12.49
12.18
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.57
8.27
7.48

“5D0
4.(5
3.32
7.50

7.20
1.10

11.12 
Ar'id 
“8Ă8

8.08 
Maria- 
Rodna 
~30

7.28 
l.-'isci 
”6.05

5.45

5.32
3.56
2.38
2.31
2.01
1.34

3.v2
12.54
11.04
10.44

10.7
9.32
9.11
8.37
7.55
6.54
6.13

12.07
11.45
10.24

9.58
9.43
9.37
9.30
9.07
8.45

jpl. 
Isos.

Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Euiedin
Ghârbău 

6‘ i Clușiu .

Apahida
Ghiriș .
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud

A

12.52
12.20

li

sos
pl-

••
SU8

■ r- K « 
nS Jz ex

rf _f -E3 
O 3= «

■ CU , ,

5 CL **

o 0.2 
r-j 3

11.01
10.46

9.23
8.54
8.49

4.—
5 01

= 9.06
|10.29
£•12.48
L 1.55
5 3.02
« 3.52
1 4.55

4.25
5.39
7.196 57

7.56
8.47
9.24

10.14

H rt 111
6.35 

Circ 
Marțb

Mureș-Ludoș . . .
Z a u...........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-MăgbiSruș . . .
Bistrița .... . w

6.49
5.52
4.10 

Numai 
Marț.e, 
Viuer , 
Dumiri 

circulă

7.30
6.35
4.54
3,44
2.48
2.05
1.16

•g. Samb. 
•g circulă

fl

’d 
a
3
X

9.44
8.46
7.43
6.52
5.55

Ctacerdea — Oșerhelu — Regli.-s&sesc.

v
80S. I

Pl- I

809. 
pl.

l 
I

v

Teiuș
Crăoiunel

'Biatiti(ogii. Târnavei)
Blașiu .

, Micăsasa . .
Copșa-mieft
Mediaș . .
Elisabetopol
Sighișdra . 
Hașfalău , 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldidra

sos. .
pj. j Brașov .
Ț Timiș .
v Predea

s< s. Bucurescl .
l

i ni. 
Isos.

A

A

<pl. 
Isos.

I
«A

pl.

3.18

8 23
8.06
8.00

9.12
7.44
7.03
6.38
5.58
5.08
9.27
8:47
8.20

> 
L ° ►S V» 
1> 03 
Q K

•cC
■g ® 
o T- 
u ® 
oii

2.52
12.51

2.16
2.14

1.42
1.14
1.07

12-.53
11.54

11 11

10.26
10.14
9.36
9.12
5’40

7.35
7;34
7.08
6.56
6.50
6.37
6.16
5Â9
5.42
5.28
4.23
3.50
3.35
3.15
2.45
2.18
1.42
1.12
9.15

Tren mixt
8 e p s i - S t. - <» e o r g — Cliuc-Gyimes —• (JPaBanca)

Tren mixt
5.15 8.50 3.15 Brașov ........ 8.25 1.51 6.48
4.58 2 27 Cezar- Oșorheiă.................... 8.53 6 50
7.10 11.05 4.57 Sepsi-Sângeorgin .... 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 Băile Malnaș...................... 5.36 11. i2 3.35
8 57 1.09 6 43 Băile Tușnad.................. .... 4.53 10.30 2.48
9.18 1.32 7.08 Tnșnad ............................... 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

*) N 3 t ă: Orele însemnate iu stânga stațiunilor, sunt a se < et,i de sus îu jos;
îi s mneză orele d« nopte. — Semnul ( ■' t> arată cu signa direcția, încătrău

1.40 8.10 3.16 9.00 pl. Cocerdefi . . sos. 7.42 2.38
2.32 8.51 3.57 9.42 Ludoș , . 6.59 1.55
3.29 9.40 4.44 10.30 Cipău . . 6.24 1.19
4.32 10.30 5.34 11.22 sos. ț f A. 5.30 12.25
4.50 10.42 5.45 pl. J Oșorhei • l sos. 8.36
6 19 12.16 7.14 9 80S. Regh.-săs.. . pl. < > 7.15

8.30
7.37
6.51
5.43
5.04
3.30

12.31
11.23
10.39

9.30
9.15
7:54

îî e j — BB i s t r î ț a.

7 33
7.55

9.12
8.52

10 50 6.- 10.23 Ghiriș 5.05 7.— 3.20
11.12 6T7 10.45 Tarda 4.45 6.40 3.00

9 50
10.49
12.50

7 24 Dej. . 6.48
8.30 Bersleati 5 58
9.56 Bistrița 4.29|

3 ?5
2.26

12.55

5.30
5.42
6.06

2.15 8 25 ol. Sibiiu. 5. 7.10 3.55
2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42
2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21

10.9
9.56
9?35

SijgHnîșera -^d©rB»eiu-secuesc.
Tren mi>t Tren mixt

7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

9.29
9.07
7.38
7.03

4.38 Clnșiu . . . 5.45
5.25 ? Apahida . . 6 5.26
6.41 j Gherla ... 1 3 42
7.07 9 I) ej ... 1 , 3.57

i 3.42
Zelau . . . 10.45

3 22
3.64
6.20

1.1.10
11.40

1.69

Sighișora . . . 
Hflșfiilen . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

8.35
9.57

10 28

5.10 9.15 Brașov 7.27
6.12 10.07 Râșnov 6.31
6.43 10.38 Zerneștî 6.00

Alba-Iulie — -Zlatna.
4 37 9.40 4 36|| Alba-lulia 
L28 12.25 ~7Ă7| Zlatna .

7 22 11.01 6 16
5.— ' 8 22 35u

TTîimiș6jra — M .-ISodna-Bjippa..
3 20
708

9 05 3.15 Timișora . 7 50 1.05
12.43 6 37|| M.-Rodim 4 00 951

1.322 8,-->4
12.41 7.47
12.05 7.20

7 20| 
bIlT

lî

«g b* a s 0 v — C h e z d i - O ș © r li e II

5.19
5.53

■8.50
9.33

3.15
3.50

pl-

«y

Brașovu . . sos.
Prejmerii . .

10.04
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

6.48
6.10

6.35
6 50

10.31
10 49

4.34
4.52

1

V

808.

Sepsi S. Georg. |
Covasna . .
C.-Oșorhei« . pl.

7.04
6 49

12.30
12.15

5.0r
4.51

8.03
8.53

12.33
1.37

6.05
6.50

rH
in £ q u c-

5.37
4.58

11.01
10..22

3.16
2.27

c.eie însemnate în drepta de jos în 
merg-* trenul.

sns.—Numeri înouadrs.(i î----- i ou luni mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


