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Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
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N-rii de Duminecă 2 fl. pe an
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luni 5 fl.. pe trei luni 2 fi. 50 or. 
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Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corâne; pe șâse luni 12cor6ne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
cor6ne.

Pentru România si străinătate. 3 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Vaticanul și Austro-Ungaria.
Se scie câtă sensațiune a pro

dus scrisorea dogenitore, ce s’a tri
mis de curând din cancelaria cabi
netului împărătesc archiepiscopului 
Stadler din Serajevo din causa vor- 
birei, ce a ținut’o la congresul ca
tolic din Agram. Ceea-ce ’i s’a impu
tat din partea împăratului a fost 
„amestecul seu politic în cestiunea 
unirei Bosniei cu Croația".

Ei bine, acest arebiepiscop dela 
Serajevo plâcă după acesta dojană 
la Roma și este primit acolo în mo
dul cel mai simpatic de papa. îm
prejurarea acăsta a dat loc părerii, 
că papa aprobă atitudinea monse
niorului Stadler.

Așa cel puțin esplică lucrul or
ganul de căpeteniă vienes al parti
dei progresiste germane. El găsesce 
în genere, că în timpul mai recent 
Vaticanul dă o atențiune fdrte reu- 
voitâre afacerilor interne ale Austriei 
și în deosebi ale Ungariei și că-i 
place chiar, de a demonstra formal 
în contra conducerii acestor afaceri. 
Ca dovadă aduce trei cașuri mai 
recente, și adecă îmbrățișarea amin
tită a lui Stadler după dojana pri
mită în scrisorea de cabinet, apoi 
escelenta tratare de care s’a bucurat 
în același timp și episcopul Strossma- 
yer dela Diacovar din partea papei 
și, în fine, o aserțiune, ce a făcut’o 
Leo al XlII-lea cu privire la stările 
interne ale monarchiei nbstre cătră 
marea ducesă de Toscana și archi- 
ducesă austriacă Alice, pe care a 
primit’o în audiență dimpreună cu 
fiicele sale. Papa să se fi plâns eu 
privire la stările triste interibre aus 
tro-ungare asupra „fricei de bmeni 
și a lașității unor personalități sus 
puse și cu mare influință din mo- 
narchiă".

Foia vienesă crede, că imputa
rea papei isvoresce din aceleași mo
tive ca primirea demonstrativă a 
archiepiscopului, și că ea este tot-o- 
dată o critică ulteribră a legilor bi- 

sericesci-politice din Ungaria. Mai 
citâză și o voce maghiară, după 
care acâstă ostilitate, ce nu mai este 
ascunsă, a Curiei în contra Austro- 
Ungariei, se aduce în legătură cu 
ideia predilectă a lui Leo XIII de a 
uni biserica ortodoxă cu Roma

Pentru acăsta interpretare se 
citâză interesul surprinzător ce-1 are 
Curia față de toți acei episcop! în 
Austria, cari sprijinesc cu zel agi
tațiunea Cehilor și a Slavilor de sud, 
concesiile, ce le face liturgiei gla- 
golitice și, în genere, simpatiile Ro
mei pentru tot ce e slav în Austria 
și ostilitatea pe față contra a tot 
ce e german și unguresc. Ce inte
res — se întrâbă fâia liberală ger
mană — pote avă Curia la uniunea 
provinciilor ocupate cu Croația, dâcă 
n’ar fi speranța, că unindu-se Slavii 
de sud naționalicesce, se va pută 
dobândi și o uniune bisericescă, sub 
primatul papei.

Prin asemeni nisuințe găsesce 
foia vienesă a fi lovite interesele de 
viață ale monarchiei austro-ungare, 
căci Austria s’ar descompune într’un 
stat federativ, la nord c’un regat in
dependent boem și la sud cu o mare 
Croațiă, său o mare Slavoniă; că 
acâsta ar însemna sfîrșitul statului 
național maghiar și constituția dua
listă a monarchiei s’ar siărîma în 
bucăți. Aceste nisuințe dovedesc însă, 
că cei din Roma puțin se stinghi- 
resc în făurirea planurilor lor prin 
considerația față cu imperiul și cu 
dinastia habsburgică. I-se mai pare, 
că aici jocă un rol revanșa pentru 
legile bisericesc! politice în Ungaria 
și în Austria și vechia dușmăniă con
tra triplei alianțe, care a construit 
deja punți între Roma și Petersburg, 
fiind-că în Roma se aștâptă dela di- 
solvarea triplei alianțe reînvierea 
domnirei lumesc! papale.

Etă, în fine, ce mai constată 
foia despre care e vorba :

Cea mai puternică partidă în 
Austria este aceea, care susține le
gături strînse cu nunciatura papală. 
OrI-ce se întâmplă în Austria, se 
întâmplă sub presiunea întrebării 
tacite: ce vor d'ce cei din Roma la 
acâsta? Din cruțare delicată a sen- 
tiipentelor papei, a rămas visita re
gelui Umberto la Viena neîntbrsă 
pănă la mârtea sa tragică. Partida 
clericală conduce aristocrațimea, ea 
a produs de două-decl de ani reac- 
țiunea în Austria în detrimentul po
porului german și ea sâmănă neo
bosit și în Ungaria sămânța, care a 
încolțit în Austria.

De aici se vede, că deși păre 
rile și interpretările acestea ale or
ganului liberalilor germani trebuesc 
luate cam cum grano salis, totuși ele 
își au importanța lor actuală.

Budgetul pe anul 1901.
In ședința de alaltăerl a dietei un

gare ministrul de finanțe Lukacs a presen- 
tat preliminarul de budget pe anul 1901. 
La venite 1,056.582,297 corone, la cheltueli 
1,056.546,417 cor. Prisos 35,830 cor.

Cheltueli ordinare: Curtea 9.300,000; 
Cancelaria cabinetului 182,144; Parlamen

tul 3.570,432 ; Cheltuell comune 65923497; 
Pensiuni pentru organele guvernului cen
tral 1848-1867 42951; Pensiuni 19448005; 
Datorii de stat 259.964,560; Alte datorii 
27350106; Administrația internă a Croației 
Slavoniei 16926513; Curtea de CompturI 
a statului 334640; Tribunalul administrativ 
557594; Presidiul ministeriului 979869; Mi
nisteriul â latere 141673; Ministrul croat- 
slavon și personalul său 92360; Ministeriul 
de interne 41843860; Ministeriul de finanțe 
176691681; Minist. de oomeroiti 188744045; 
Ministeriul de agricultură 45337315; Mi
nisteriul de oulte și instruoțiune publică 
31294546; Ministeriul de justiția 36492491; 
Ministeriul de honvefil 36568698; Avansuri 
312204. In total 970496503.

Cheltueli estraordinare: Parlament 2300; 
Cheltuell comune 16394828; Pensiuni 287618 
Curtea de compturl 890; Tribunalul admi
nistrativ 1420; Presidiul minister. 1082030 ; 
Ministeriul âlatere 18000; Ministeriul oroato- 
slavon 8340; Minist. de interne 378495; 
Ministerifil de finanțe 1406350; Ministeriul 
de comerciii 6311290; Ministeriul de agri
cultură 3259133; Ministeriul de culte și ins
trucțiune publică 1293850; Justiția 31090 ; 
Honvecjl 296200. Total 30771834.

lnvestițiuni: Pentru clădirea edificiului 
parlamentului 1700000; Presidiul ministe
riului 150000; Ministeriul de interne 22400; 
Ministeriul de finanțe 2495811; Comerciii 
11389500; Agricultură 8187369; Culte și 
instrucțiune publică 600,000; Honvezi 
280000; Căi ferate de stat 25346000. To
tal 55278080.

*
Ministrul face cunoscut, că și anul 

acesta s’a cheltuit cu 560,000 corâne mai 
mult ca în anii precedențl de ministeriul 
de culte și instrucțiune publioă pentru în
ființarea de scăle de stat și oă pe viitor a 
plănuit să înființeze alte 200 scâle poporale 
de stat.

Budgetul anului viitor a fost tacsat 
ou 35.830 corone mai jos decât cel din 
anul precedent, însă în schimb se urcă dă
rile directe cu 4l/2 miliâne corâne, pentru- 
ca astfel să se înounjure deficitul și să se 
arate, vec)I Dâmne, un escedent. Ce vor 
dioe însă la acesta contribuabilii? Vor plăti 
cât vor pută, er de nu vor pută au să cadă 
și îmbrâncâscă, și mulțl din ei au să ia 
lumea în cap, oa emigranțl.

Așa-dăr de-o parte echilibru, casse pline 
cu bani și pretensiunl orescende, de altă 
parte deficit, îmbrâncire sub sarcina dărilor 
și miseriă.

Convorbirea cu d-l Marghiloman.
Am raportat erl pe scurt des

pre convorbirea ce a avut’o cores
pondentul Zarului ,.Neue fr. Presse" 
la Berlin cu ministrul de esterne ro
mân Marghiloman. AstăZl lăsăm se 
urmeze în întreg cuprinsul ei acesta 
convorbire importantă din mai multe 
puncte de privire. Etă-1:

D-l Marghiloman a declarat, că sco
pul călătoriei sale la Berlin e de-a conferi 
cu guvernul german cu privire la afacerea 
româno-bulgară, asupra căreia la Viena a 
conferit deja cu Goluohowski. D-sa găsesce 
aici în contele de Billow un vechili amic 
al d-sale, oăcl el a fost ministru plenipo
tențiar la Bucurescl. Și ou alte persâne 
oficiale a comunicat d-l Marghiloman aici. 
Așa a conferit cu ambasadorul turo, oare 
e bun amic al României, și cu ambasadorul 
rus, care l’a asigurat, că Rusia nu a avut 
nici odată intenția de-a adresa o notă la 

BuourescI, însă a trimis note fârte severe 
la Sofia.

D-l Marghiloman a declarat, că sta
diul critic al conflictului a trecut deja și 
România a făcut sforțări colosale spre a-și 
păstra liniștea, cu tot tonul ofensiv al no
telor bulgărescl.

Ministrul român de esterne mai spune, 
oă la înarmările Bulgariei, România n’a 
pus în mișoare niol un soldat și numai ast
fel s’a menținut pacea.

La reîntârcerea ea în Buouresol d 1 
Marghiloman va trimite la Sofia tâte do
cumentele, cari dovedeso pe deplin delio- 
tele comitetului macedonean și dâoă Bul
garii nu vor pedepsi pe culpabili, România 
va lua măsuri pentru siguranța țării, închi- 
flend granițele la emigrarea bulgfirâsoă și 
va studia de va mai fi cașul se continue a 
mai găzdui o jumătate milion de Bulgari, 
în mijlooul cărora se află atâtea elemente 
periculâse.

D-sa a declarat apoi, că e falsă scirea, 
oă prințul moștenitor are de gând să se re
tragă și de aceea d-l Oarp voesoe să mo
difice Constituția în ceea-oe privesce Re
gența.

Acest articol conferă regența la âmeni 
aleși de Cameră pentru cașul minorității 
prințului moștenitor.

Acâstă regență ar ave nu numai pu
tere politică, ci și puteri paterne asupra 
Principelui moștenitor.

In România, la Berlin și la Viena o 
asemenea reformă a amintitului artiool al 
constituției preooupă în mod serios.

România datoresoe dinastiei străine 
marea sa desvoltare și de aceea e temere, 
că nu ar pută sta de asupra partidelor po
litice regența, oare după disposițiile art. 88 
al oonstituțiunei ar împinge dinastia ârășl 
în valurile partidelor. De aceea guvernul 
român are intenția, oa noul artiool să con
fere regența celui mai apropiat agnat din fa
milia Hohenzollern. Astfel tradiția dinastică 
ar rămână păstrată și dinastia ar sta și în 
cașul acela peste partide.

D-l Marghiloman asigură, oă prințul 
moștenitor e sănătos și muncitor. El nu 
are de gând să se retragă, și e una din 
marile speranțe pentru viitor ale poporului 
român, fiind orescut în România și pose
dând esoelentele calități ale Regelui Carol, 
oare a avut întot-dăuna abilitatea de-a nu 
se asooia niol-odată ou vre-un partid poli
tic, și care n’a avut niol-odată un amio 
personal, care să fiă om politic.

Nici un membru al Curței nu faoe po
litică și nu esistă^în România Camerilă de 
Curte. Acest esemplu frumos îl urmăză și 
principele de corână.

Svonurile, oă prințesa Maria ar fi 
ruso-filă și inimică a Triplei Alianțe sunt 
o insultă gratuită adresată prințesei.

Ea nu se ocupă câtuși de puțin de po
litică și e o femeiă frumosă, care se buoură 
de viață și își oresoe în mod escelent 
copil.

E de neînțeles cum să se ia drept 
ruso-filă o prințesă oresoută în Anglia și 
care își petrece jumătate din an în Ro
mânia, 6r cealaltă jumătate în Germania".

„Albina44 și un corb alb.
Sub acest titlu „Telegraful Ro

mân"- din Sibiiu scrie următorele:
Deși — precum se vede — n’au luat 

act toți „patrioții" de energica înfruntare, 
ce o dă direoțiunea „Albinei" în raportul 
său general oătră adunarea generală din 
ăst an, tuturor acelora, cari răspândesc prin 
diaristioă și în parlament acuse tendențiâse 
la adresa institutelor de bani românescl și 
în speoial la a „Albinei^, oă „urmăreso soo- 
purl politioe și anume, oă tind la depose
darea elementului maghiar", un efect totuși 
a avut, pentru-oă în parlament nu s’a mai 
agitat pe aoâstă temă și s’a aflat și un 
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bărbat maghiar de valore, oare dă de min- 
oiună pe calumniatorl, arătându-le și scopul 
pentru oare dau năvală, și oare nu este al
tul, decât oa să se mai căpătuâscă câțî-va 
„patrioțl" fiământjl prin înființarea unei 
nouă bănol săouiesol ou ajutorul guvernului, 
Emhei și a societății maghiare, pe cari însă 
numai ou perioulul provenit dela „Albina1* 
orede, că-i p6te mișca.

Etă oe sorie „Ellenzâk" Nr. 224 din 
3 Ootomvrie:

„Albina1*. Din Szâkely-Keresztur ni-se 
scrie: Pe proprietarii săoui îi amenință un 
pericul serios ohiar în mijlocul Săcuilor în 
Sz.-Keresztur și jur. Agenții institutelor de 
bani cu scopuri naționale și în special ai 
„Albinei11 din Sibiiu, năpădeso ca roii aceste 
loourl și se îngrijeso în abundanță de mo
dul, în oare proprietățile Săcuilor să oadă 
pe mâni străine, er subminarea începe a 
lua astfel de dimensiuni, încât este temere, 
oă o mare parte a aoestor loourl în sourt 
timp va ajunge în mâni străine1*.

„Cassa de păstrare din Sz.-Keresztur 
nu este în stare să mulțămâscă tote nea
junsurile, ou atât mai vârtos, oă a sistat 
creditele și pretinde amortisare de 2O°/0 
dela împrumuturile acordate, prin ce-șl 
alungă debitorii în ghiarele amintitelor in
stitute de bani. Aoâstă situațiă durerosă 
reclamă o vindecare urgentă, pentru-că se 
tractâză de salvarea celui mai curat district 
secuiesc, pe oare nu-1 pot privi cu nepăsare 
nici guvernul, nici EmJce, nici societatea11.

La aoestea sub titlu „Albina și Săcuiiu 
răspunde deputatul Ugron Gabor în N-rul 
226 din 5 Octomvrie următârele :

„Tn „Ellenzâk" Nr. 224 a apărut în 
interesul unor („holmi") „griinderi" de 
cassă de păstrare nouă, o publicare falsă 
despre filiala din Sz.-Keresztur a „Cassei 
de păstrare a reuniunei săouescl** condusă 
de mine**.

„Nu este adevărat, că s’ar pretinde 
dela toți debitorii de amortisare de 2O°/0, 
ci numai dela debitorii cu împrumuturi 
peste 600 cor., va să cjioă: dela cei mai 
avuțl**.

„Nu este adevărat, că „Albina0 strică 
pe Săcui imbiindu-le bani. Nici o bancă 
nu-șl îmbie banii între referințele rele și 
lipsite de astătjl, plane cu agențl**.

Nu <jice mult d-1 Ugron, dâr astădl și 
cu atâta dovedesce, oă este un bărbat 
cinstit.. .

Din România.
Principii moștenitori ai României au 

petreout cpua de 10 Ootomvrie în Pesta, 
de unde au plecat erl diminâță, 6r după 
amiadl cu trenul aocelerat de 2 ore a tre
cut pe la Brașov la Sinaia.

*
In locul d-lui N. Eilipesou, ministrul 

domeniilor și a d-lui Leon Bogdan, secre
tar general la ministeriul de interne au fost 
aleși în ședința de Joi a camerai vioe-pre- 
ședințl d-nii B. Delavrancea și Toma Gă- 
mărășescu.

* X
In senat s’a ventilat de cătră un se

nator liberal cestiunea de a-se răspunde la 
Mesagiul tronului ou o adresă. Ministru- 
președinte Carp a declarat însă, că acesta 
nu este neoesar, deore-oe sesiunea de față 
a Camerelor este a-se considera ca o con
tinuare a oelor trecute. In aoeeașt ședință 
a Senatului a deolarat ministru de justiția 
Maioresou, oă guvernul e gata de-a da se
natului, dâoă i-se va cere, deslușiri despre 
oele petrecute îu intervalul dintre ambele 
sesiuni.

*

D-1 Tahe Ionescu, fost ministru de fi
nance, s’a întors MerourI în Bucuresoî, ve
nind direct dela Paris, după o absență din 
țâră de-aprâpe două luni de (jil0- „Timpul" 
comunioă, că d-sa a fost primit în gara de 
Nord de membrii familiei, precum și de-un 
mare număr de amici și ounosouțl.

*
Cu privire la interviewul unui redac

tor al lui „Neue Freie Presse" din Viena, 
ou d-1 G. Gr. Cantaouzino, „Timpul" cjiee : 
„Suntem autorisațl a deolara, că acest in
terview conține unele declarațiunl, pe oare 
onor. d. Cantaouzino nu le-a făout și pe 
oare i-le-a pus în gură redaotorul diarului 
vienes".

*

Unul din oei mai periouloșl membrii 
ai oomitetului macedonean vă fi espulsat 
(jilele aoestea din România. Minou Mineff 
— aoesta este numele periculosului revo
luționar •«— este — (jioo „Rom. Jună" — 
un fost locotenent în armata bulgară, din 
regimentul 5 infanteria. Acest Mineff a 
luat parte la revoluția din 1887 împreună 
cu majorul Usunoff, advooatul Coroeff și 
oăpitanii Golnaooff și Golabanoff. Se soie, 
oă majorul Usunoff, advocatul Coroeff și 
căpitanul Golnacoff, au fost condamnați la 
mârte, âr Mincu Mineff și căpitan Gola
banoff la câte 7 ani închisore. Acești din 
urmă au reușit să scape spărgând temnița. 
Mincu Mitfeff s’a refugiat, — după fuga 
din închisore, — în Buouresol, unde a în
ceput să lucreze vopsitoria, de formă bine 
înțeles, oăcl el primea sume de bani dela 
Sarafoff. — Arestarea lui Mineff s’a făcut 
în modul cel mai secret și în împrejurări, 
cari ne sileso să le trecem cu vederea. Do- 
vedindu-se pănă la evidență, oă Mincu Mi
neff este unul din cei mai periculoși mem
brii ai oomitetului seoret bulgar — cum 
am spus mai sus, cjilele acestea va fi es
pulsat.

„SzeR și Or. Cm a ÎI.44
Sub rubrioa aoâsta fiiarul banffyst șo- 

vinist „Magyar Szâ" a publioat timp de 
aprope o săptemână tot felul de faime 
despre un pact, oe l’ar fi înoheiat ministru- 
președinte cu membrul oamerei magnaților 
Iosif Gall, cu privire la viitorele alegeri 
dietale, (jicendu-se între altele, că i-a pro
mis ba 20, ba numai 10 mandate de depu- 
tațl pe sârna Româuilor.

Faimele acestea au trecutei în celelalte 
cjiare oposiționale. JQiarele guvernamentale 
le-au desmințit, declarând în urma autori- 
sației lor din partea rainistrului-președinte, 
oă acesta nici nu s’a gândit măcar a con
feri ou vr'un Român privitor la alegeri.

In aoelașl sens dă aoum d-1 Iosif Gali 
o declarare într’o scrisâre a sa, ce o ve
dem publicată în „P. Lloyd" sosit astăcjl. 
Etă ouprinsul acestei sorisorl:

„Față cu soirile lansate repețit prin 
gazete în timpul din urmă, declar, oă d-1 
ministru-președinte Coloman Szoll în ge
nere n’a tratat cu mine despre cestiunl po- 
litioe nici odată și asupra alegerilor die
tale n’a schimbat ou mine nici măoar un 
cuvânt. Prin urmare faimele lățite despre 
pactul, ce se pretinde, oă l’ar fi încheiat 
ministru-președinte ou mine, sunt cu totul 
neadevărate.

Cu deosebită stimă, Iosif Gall membru 
al cam. magn."

— 29 Septemvrie v.

Codificarea căsătoriei moștenito
rului de tron. In ședința de alaltăerl a 
camerei ungare ministru-președinte Szell a 
presentat proiectul de lege despre oodifi- 
carea deolarațiunei,1 oe a făout’o moșteni
torul de tron, arehiduoele Francisc Ferdi
nand, ou ooasiunea oăsătoriei sale. Proiectul 
a fost dat la desbaterea comisiunei justițiare.

Retragerea lui Coloman Tisza? O 
foiă ungurâscă din Oradea mare aduce 
soirea, oă Coloman Tisza se va retrage de 
pe arena politioei militante, probabil după 
închiderea actualei sesiuni a dietei. Foia 
amintită caută motivul retragerei lui Tisza 
în aoeea, oă „i-s’a urît de liberalismul lui 
Szell". — Se pote, dâr noi nu credem, oă 
„generalul" se va retrage chiar aoum în 
ajunul nouălor alegeri.

„Hier!" în loc Ide „jeleu". Pilele 
acestea s’a ținut în Turoz Sz.-Mărtin adu
narea de oontrolă. Unul din reserviștii hon- 
vefil a răspuns la apelul nominal cu pilier 1“ 
în loo de „jelen!" ,'Reservistul a fost pe
depsit pentru acâsta eu 6 cjil0 închisore.

Pentru masa studenților români 
din Brașov a întrat pe lista de colectă nr. 
252 dela d-1 advocat D>. Emil Gerasim din 
Aiud 10 cor. Primesoă nobilul donator cele 
mai vii mulțămite. — Direcț. șcâl. medii.

Congresul studențesc. „Asociația 
generală a studenților universitari români" 

faoe cunosont membrilor săi, că congresul 
oe trebuia să se țină în tdmna anului a- 
oesta la Dorohoiu, nu va mai avâ loo 
acolo, din causă, oă ministerul n’a putut 
oferi bilete de drum, âr oomuna Dorohoiu 
n’a dispus de fondurile trebuinoiâse pentru 
primirea congresiștilor. Acest congres se 
va ținâ însă la Buouresol în a doua ju
mătate a lunei Ootomvrie. La ivreme oo- 
mitetul va publica programul amănunțit al 
acestui congres, oondițiunile de insoriere 
și taxa.

Un sat român .în America. La es- 
posițiunea pan-amerioană, care se va ținâ 
la Buffalo (Statele Unite), un antreprenor 
de spectacole, Leon Beroovich, va face să 
figureze un sat româneso pentru oare a 
obținut deja concesiunea; aoest sat construit 
în genul statului elvețian dela esposiția 
din 1900, va ouprinde tipuri de locuințe, 
ce se văd de comun în România. Porta de 
intrare la acâstă esposițiă va fi o repro- 
duoere fidelă a vechiului turn al Oolței 
din Bucuresoî. Pentru a da viață aoestui 
sat, antreprenorul a angajat în România 
vre-o două-cjecl și patru de fete frumâse, 
oarl vor purta oostumul național român, 
un taraf de lăutari, o fanfară, a cărei 
eseoutatorl vor îmbrăca vechile uniforme și 
în fine 13 țărani din Oltenia, cari vor 
juoa „Oălușerul", Pentru-ca colârea locală 
să fiă perfeotă, țigani autentici vor faoe 
să jooe urși, preoând simpatioile lor soțe 
vor da din oărți și de noroc cetățenilor 
liberei Americe.

Plugul — Sapă. D 1 Ioan N. G. Da- 
niilesou, inventatorul („Plugului — Sapă" 
a adresat ministerului de interne român o 
cerere de a fi autorisat să desohidă o lo
teria publică ou o sută mii bilete de câte 
un leu, pentru ca cu produsul aoestei lo
terii se potă înființa o fabrică de instru
mente agricole. In proiectul aoestei loterii 
se promit 250 câștiguri, a câte un „plug— 
sapă" fără cârmă, producțiunea inventa
torului. D-1 ministru de interne a trimes 
Prefeoturei Poliției cererea d-lui Daniilescu, 
pentru a mijloci să se numâsoă comisiunea 
prevăzută de legea lotăriilor, care să se 
pronunțe dâeă cererea petiționarului este 
acceptabilă.

Fundațiunea unui conte maghiar. 
Contele Ioan Palffy sen. a făcut cailele a- 
oestea o fundațiune de aprope 3 milidne 
oorone cu scop de a promova crescerea 
în institute medii și superiors a fiilor eșițl 
din familiile clasei mijlocii maghiare. Con
tele s’a dus la ministrul-președinte Szell 
și i-a predat un act prin oare dondză sta
tului mai multe proprietăți ale sale în va- 
lore de 2,743,000 oorone, din venitele că
rora să se împartă stipendii de câte 700 și 
1000 oorone pentru tineri maghiari, fără 
deosebire de confesiune, oarl absolvâză o 
șcâlă mediă sâu superiâră maghiară și oarl 
se disting prin sîrguința lor. Ministrul Szell 
a primit cu buouriă darul și șl-a esprimat 
reounoscința. Stipendiile sunt legate de 
oondițiunea, ca ele eă fiă conferite numai 
tinerilor ai oăror părinți sunt de sentimente 
maghiare. Cât timp va trăi oontele Palfty 
usufructul proprietăților dăruite este al său, 
după morte treoe în folosința statului ou 
drept de proprietate pe veoie. Stipendiile 
din oestiune vor fi împărțite de guvernul 
maghiar prin ooucurs.

Nou roman al lui Tolstoi, țliarele 
rusescl anunță, că oelebrul scriitor rus con
tele Leon Tolstoi, compune în acest mo
ment sub titlul Părintele Sergiu un nou 
roman, consacrat unui studiu al vieței mo- 
naoale în Rusia.

O nouă biserică în Ierusalim. „Ga
zeta de Colonia" primesoe telegrafic din Ieru
salim soirea, oă s’a pusaoolo piatra funda
mentală a bisericei Sf. Maria pe muntele 
Sion. Colonia germană, în fruute ou preotul 
Dusterwald, a asistat la solemnitate. Con
sulul german a luat și el parte, represen- 
tând pe împăratul Wilhelm.

In memoria celor morți pentru 
patria. In urma autorisației dată de mi
nistrul de răsboid francos Andrâ, s'au îm
părțit liste de subscripție pe la tote cor

purile de armată din Francia în soop de 
a-se aduna sumele neoesare pentru a-se ri- 
dioa la Paris un monument îu memoria 
soldaților din Alsația și Lorena, morți pen
tru patriă. Cei mai distinși dintre soldații 
fostelor provincii frauoese oăcjuțl în luptă 
sunt: generalul de diviziă Marguerit.te, 
rănit de mârte în bătălia dela Sedau ; ge
neralul de brigadă Colson, șeful Statului- 
major al mareșalului Mao-Mahon, omorît 
în sâra bătăliei dela Froesohwiller; gene
ralul Blaise, omorît în bătălia dela Ville- 
Evrard, și alții.

Linia ferată Seraievo-Novibazar. 
Vestea, că Austria vrâ să ooncedeze con
struirea liniei de oale ferată, care plecând 
din Serajevo prin Nov-ibazar la Bitolia, 
va lega Bosnia ou Salonioul, a produs o 
mare nemulțămire în cercurile politice din 
Belgrad. Pe lângă, oă acâstă liniă are o 
mare însemnătate strategioă pentru Austria 
ale cărei tendințe spre Salonio sunt cunos
cute — spune o telegramă din capitala 
Serbiei — noua liniă ferată va aduce în
semnate prejudioii liniei Belgrad-Ristovatz- 
Salonic, întru cât (aprope întreg transitul 
spre Salonio va treoe pe noua liniă.

întrunirea Germanilor espulsați 
din Transvaal. Supușii germani espulsațl 
din Transvaal au ținut o întrunire într’un 
restaurant din Berlin și după-oe au arătat 
tâte barbariile la oarl au fost espușl din 
partea soldaților englesl din ordinul lor
dului Roberts, hotărăsc să intervie din nou 
pe lângă ministerul de esterne pentru a 
oere să facă totul, ca să li-se dea cât mai 
ourând despăgubiri și satisfaoțiă.

0 mănăstire jn flăcări. Mănăstirea 
„Sviatitel" de lângă orășelul Pekov (Rusia) 
a fost prefăcută în Cenușă. In mănăstire 
au fost în momentul focului găzduițl trei 
mii de pelerini. Arhondaria s’a năruit oau- 
sând mârtea a vr’o patru-cjeol de per- 
sâne. Sunt peste o sută de răn’țl.

Orașul Galveston, distrus (de oi- 
olonul din Texas, se reoonstruesoe cu o re- 
pedioiune ou totul amerioană. Sub impul- 
siunea oompaniilor drumurilor de-fier și de 
navigația, un nou port și o nouă oetate 
ies din ruine și traficul de bumbac ou por
turile englese a reluat activitatea lor tre
cută. Este încă un esemplu de acâstă vita
litate imoomparabilă, oare caraot.erisâză po
porul Statelor-Unite.

Un american bogat. Carol Broadway 
Rouss, percjându-șl vederea, oferi o reoom- 
pensă de un milion de dolari (5 milidne 
de franci) aoelui ooulist, care-i va reda 
darul prețios al vădului. A deolarat însă, 
că revine asupra hotărîrei sale fiind-că se 
supusese la operațiile durerâse a mai bine 
de două sute de specialiști, fără să fi oâș- 
tigat ceva. Carol Broadway Rouss a re
nunțat pentru totdâuna să mai vadă lu
mina dedându-se aâum și ou orbia — de
clarând falimentul soiinței ooulistioe. Numai 
pe Carol Teodor, eminentul ooulist din 
Munchen, tatăl aotualei principese Elisa- 
beta a Belgiei, nu l’a oonsultat Carol 
Broadway.

Serum contra frigurilor galbine. 
In unele ț’nuturl din Mexioo din timpuri 
veohl grasâză în mod epidemio frigurile 
galbine, ceea ce a îndemnat în fine pe 
guvernul mexican să dea un premiu de 
100,000 dolari celui care va inventa un 
mijloc de apărare contra bolei amintite. O 
parte a premiului, după cum soriu foile 
englese, s’a dat medicului italian Dr. An
gelo Bellingzaghi, căruia i-a suoooes să 
iuventeze un serum, cu oare s’au făout 
pănă aoum probe îmbuourătăre oontra fri
gurilor galbine. Dr. Bellingzaghi mai în
tâia a făcut încercare cu serumul Bău la 
un American, oare în timp de șepte cjile 
s’a însănătoșat. După asta noul mijloc de 
oură s’a folosit și în diferite spitale ou 
suoces.

Teribil ciclon în Montpellier. Un 
ciolon de-o violență ne mai pomenită s’a 
a’_..i;ut asupra părței sudice a orașului Mont
pellier, pe care a pustiit’o aprâpe cu totul. 
Numărdse case au fost dărîmata, ferestri 
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nenumărate au fost strioate și arbori des- 
rădăcinațl. In strada Saint-Louis un coș 
dela o uzină, înalt de 15 metri, s’a dărîmat 
peste o oasă, ai oărei păreți și plafon s’au 
sfărîmat. Un negustor și împiegații săi au 
fost acoperițl de ruine. Când i-a soos afară 
contabilul Daudet era mort; oeilaltl sunt 
în majoritate grav răniți. Aceste nenoro
ciri au impresionat adâno pe loouitorii 
orașului.

4;. Pentru folosire esteriără. Durerile de în- 
cheiăturl, de reumatism, și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Stoll. Prețul unei sticle 1 cor. 
80 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provinciă 
să se ceră preparatul A. Moli provădut cu marca 
de contrav.ențiă și subscriere.

Congresul păcei și apelul cătră 
națiuni.5

Congresul păcei a votat, în una din 
ultimele sale ședințe, următorul apel cătră 
națiuni:

„Al nouălea oongres universal de paoe, 
întrunit la Paris, nu. pote înohide lucrările 
sale fără a-se adresa opiniunei publice spu- 
nându-i resumatul deliberațiunilor sale. El 
s’a silit să soâtă și să preoiseze opiniunea 
masselor luate ou privire la tâte cestiunile 
cărora împrejurările le imprimă un oarao- 
ter escepțional de grav. Ne adresăm lor, 
ca ele să judeoe, dâcă am reușit în împlini
rea acestei sarcini, dăr noi avem sentimen-‘ 
tul de a fi căutat ou constanță să dăm 
deolarațiunilor congresului nostru o formă 
precisă și lipsită de orl-ce esagerațiune.

„Congresul șl-a îndreptat, în particular, 
atențiunea sa asupra răsboiului din Africa 
de sud. El a condamnat refusul guvernului 
britanic de a primi atât arbitragiul, cât și 
mediațiunea Statelor neutre pentru a men
ține seu restabili pacea. In aoelașl timp el 
a esprimat viul său regret pentru-că ma
joritatea guvernelor, cari ar fi putut oferi 
mediațiunea lor în aoest conflict, s’au ab
ținut dela orl-oe intervențiune de acest 
gen, în disprețul deolarațiunilor lor paol- 
nioe în conferința internațională dela Haga".

„Tn ce privesoe afacerile din China, 
congresul, după ce-a reouuosout ou fran- 
oheță și a semnalat primele cause ale ne- 
mulțumirei Chinesilor, s’a esprimat în sen
sul, că soluțiunea conflictului între China 
și națiunile aliate trebue să fiă justă, echi
tabilă, pacifică și conformă ou dreptul im
prescriptibil și inalienabil al popolațiunilor 
de a dispune în mod liber de ele".

Apelul, după oe se ooupă de oestiu- 
nea masaorelor Armenilor și aoeea a înar
mărilor, continuă astfel:

„Instituțiunea arbitragiului internațio
nal a luat de sigur o bună parte din deli
berările oongresului, care a dat la lumină, 
că arbitragiul este un sistem, complect de 
justiția, susceptibil de sancțiune, fără a fi 
vr’odată nevoia să se recurgă la răsboiil.

„In fine, oongresul a pus basele stu
diului prealabil contradictoriu a diferende
lor internaționale pe măsură ce se produo, 
pentru a ușura ast-fel soluțiunile pacifioe 
înainte oa iritarea să ouprindă massele puțin 
în curent ou lucrurile.

„Acesta este în puține cuvinte resu
matul lucrărilor nâstre, oarl nu sunt decât 
una din manifestațiunile activităței socie
tăților și a oongreselor ndstre de paoe. De 
mulțl ani încă, aceste sooietățl oonsaoră 
sforțările lor pentru realîsarea „păcei și a 
ju9t ției la basa raporturilor între popdre".

„Momentul, e grav, familiile suntame- 
nințate în interesele lor cele mai apropiate 
și, în ast-fel de împrejurări, fie-care mem
bru al familiei omenescl este responsabil 
nu numai de răul comun, dăr și de aoel 
pe care-1 îngăduie cu indiferența său slăbi
ciunea sa“.

Situațiunea agricolă în România.
Cetim în „Gazeta Săteanului":
Seceta oontinuând, agrioultorii înoep 

a fi forte îngrijațl pentru viitdrea recoltă 
de rapiță;

Colzele și Navetele .oele mai multe nu 
sunt răsărite, său forte puțin desvoltate, 
dr unele din cele forte timpuriu puse sunt 

stricate de inseote. Dâoa nu plouă niolsăp
tămâna aoâsta, e slabă nădejde de o viitâre 
bună reoolta de rapiță, în locul oăreia se 
voreămăna orzoicl, ovăsurl și parîngurl, său 
va servi pentru ogdre sterpe.

Grâne și săoărl se pun în uscăciune 
și bine se face, dâoă looul nu e prea bul- 
găros, căci nu mai e timp de perdut aouma. 
Dâoă plouă bine luna aoâsta putem nădăj
dui în bune recolte de grâu. Holde de grâu 
bine răsărite puține sunt până acum*.

Iarba înoepe a lipsi pe câmp și dâoă 
n’ar fi porumbiscele, oe se culeg acum, vi
tele ar duoe mare lipsă de îmbelșugătore 
hrană. Tot în oiooanii de^porumb e nădejde 
mai multă pentru scosul din ărnă a vite
lor din atâtea regiuni, de 6re-ce cele mai 
multe ovăsurl și orze au eșit așa de rele, 
oa și meiul și părîngul.

Prețurile grâului și săeărei urmâză a 
fi rele și în nepotrivire ou trebuințele ță
rilor importătdre. Vapdre, din causa soum- 
petei navlurilor, sunt rari de tot prin 
sohell.

Noi oredem, că aoâstă situațiune se 
va îmbunătăți, căol e luoru sigur că defi
citul, în raport cu anul treout, pentru în- 
trâga lume e de 65 milidne hectolitri, de 
dre-ce produoțiunea în 1898 fusese de 1,038 
milidne și de 961 milidne în 1899, pe când 
cea din 1900—1901 nu pdte întreoe 896 
milidne heotolitri.

*
Bogăția în gluten a grânelor din Un

garia și mai ales din Româuia, în raport 
ou săracia în aoâstă principală materiă a 
grânelor franțuzesol, a pus pe gânduri pe 
cultivatorii franoesl, uimiți de cele trei mi
lidne de quintale de grâu străin, oe au in
trat în Franoia în primul semestru al 
anului 1900, pentru a se amesteca cu făi
nurile franțuzesol, ou tot prețul jos al grâ
nelor lor și ou totă vama asupra grânelor 
importate.

Franoia, — vorba d-lui Genin, oare 
publioă un frumos artionl asupra grânelor 
române, — va fi tributară României ohiar 
când produoțiunea de grâu din Franoia va 
fi îndestulătdre, oăel pentru a da „corp" 
oocei de grâu franțuzesc, trebue glutind- 
sele ndstre grâne.

Grânele ndstre au 40 la sută gluten, 
pe oând oele franțuzesol chiar numai 26 
la sută.

*
Recolta Statelor-Unite în 1900 fiind de 

178 milidne hectolitri, e mai mioă ou 13 
milidne ca cea din 1899 și cu 58 milidne 
mai mioă oa oea din 1898.

Deși perspectivele din Argentina nu 
sunt rele, celelalte mari țări esportatore, 
Canada, India, Australia, Rusia, au o pro- 
duoțiune fdrte mijlocie. Deci prisos de 
grâu, ou tdte stokurile de grâu veohiîi, 
nu va fi.

Comerciul cu sclavi în filele nostre
— în coloniile Australiene. —

Intr’un lung articol, publicat în La 
Revue des Revues, d. Jules Durand, fost 
consilier general în Noua-Caledonie, arată 
moravurile barbare ce domneso în coloniile 
francase din Ocânul Pacific. Aflăm ou mi
rare, că oomerciul ou sclavi se praotioă și 
acjl, ou tdte oă e oprit prin convențiunile 
internaționale și condamnat de morală. Se 
practică numai ou mai multă ipoorisie, ceea 
ce-1 faoe și mai odios.

„Capitala Numea", cj’ce d. J. Durand 
„e plină de tdte tipurile africane și sud 
asiatice, oare îndeplinesc rolurile oele mai 
diferite și par a lucra ou aotivitate. Ai crede, 
oă aoeștl „copii ai naturei" s’au pus de 
bună voiă sub egide ci vilisațiunei fanoese 
și oă colonul franoes e filantrop și ne grofii.

In țările, pe care oălătorul le-a trecut 
înainte de a ajuuge la Noua-Caledonie, în 
miraoulosa Australie, străbătută de drumuri 
de fier, fire eleotrioe, cu orașe grandidse, 
ou porturi minunate, nici un indigen nu 
se vede... Englesii îi distrug prin simplul 
fapt al oivilisațiunei; bieții sălbatici se to
pesc văcjând ou ochii și dau mereu înapoi 
în lăutrul țărei.

Francesiilprooedâză altfel, în aparență. 
Ei dau indigenilor pământuri, numite re
serve indigene, pe oare ei să leluoreze. Ddr 
aceste pămâuturl le pot fi luate ori când. 
Administrațiunea îi mută uude-i place și 
dă concesiunile emigranților europeni, de 
obioei, amici ai puternioilor cjilei. Ddr aceș
tia au nevoiă. Indigenii Neo-Caledonia- 
nul seu Canacul, nu sunt buni de muncă. 
Ei sunt leneși și esigențl. Ș’apoi bine

facerile oivilisațiunei îl deprimă și împu- 
ținâză văcjend cu ochii. Când Franța a 
luat în posesiune Noua-Caledonie (1853) 
pcpulațiunea indigenă număra mai mult de 
100,000 dmenl; arjl n’au mai rămas de cât 
15.000. încă două cjeol de ani, și nu va 
mai fi nici un indigen.

Deol oolonul european, oare îndată ce 
a ajuns în colonii nu vrâ să mai lucreze, 
oi să pue pe alții să lucreze în folosul lui, 
are nevoiă de brațe, pe care nu le pdte 
găsi în coloniă.

Câțî-va proprietari mai semeți înoe-. 
puse de mult a „reoruta", adecă a răpi ou 
sila și a aduce pe pământurile lor, negri 
din Ooeania. Le lipsea proteoțiunea guver
nului. Ei o obținură și pe acâsta.

La 10 August 1865, guvernul Nouei- 
Caledonii face contract cu un domn Henri 
Andreso, armator, pe care’l autorisâ a in
troduce indigeni din Nouele-Hebride pentru 
„lucrările agrioulturoi și minelor". Primul 
convoiî! oficial ajunse la Noumea la 22 
Aprilie 1866 și marfa omendsoă fu repede 
desfăcută. Nici o formalitate : un grefier 
îuregistra angajamentul, consimțit drag 
domne, și indigenul urma pe noul lui 
stăpân.

Comeroiul cu lemne de abanos ' (negri) 
deveni tot mai prosper. Aventurieri de cea 
mai rea specie năvăleau ou oorăbii în in
sule, surprindeau pe Canaol adormițl, le 
aprindeau bordeiele și-i luau prinși.

Au fost atâtea abusurl, violențe și 
crime, că puterile de un comun acord au 
oprit „recrutarea". Dăr nevoile agrioulturei 
sunt imperidse. După cât-va timp statul 
franoes autorisa Imigrațiunea, nume nou și 
anodin, sub care se ascunde comeroiul cu 
sclavi.

Statul luâ ohiar unele măsuri și se 
prefăou a fi protectorul indigenilor.

Reglementele cer ca negustorul de 
lemne de abanos să capete o autorisațiune 
specială; se impune să aibă procedeurl de
licate și umanitare; prevede și rațiuneă, oe 
se oavine “imigranților".

Ast-fel oomerciul ou sclavi se face la 
lumina mare și în cjiarele din Noumea se 
văd anunțuri, care spun oă: la d-1 Defifer- 
riâre, strada Almei, se află arme de vână- 
tore și de trată (comerciu ou sclavi); la d-1 
T. MaDÎng e un mare asortiment de ou- 
țite, topdre, toporașe și tot felul de arti- 
oole pentru trată.

Corabia, oare se duce să reoruteze 
negri, e urmată de o gheletă, pe oare se 
află tot-dâuna un medic dinfmarina statului, 
în uniformă și oare representă guvernul 
în oalitate de comisar al imigrațiuni. El 
supraveghâză drag Ddmne ciudatele opera
țiuni, care se petrec la mai multe mile de 
distanță, dâr pe oare le găsesce tot-dâuna 
regulate, căci e tot-dâuna bine plătit și 
primesoe o idemnitate de 25 de franol pe 
c|i dela negustorul de lemne de abanos.

Dootorul, spre a salva formele, întrâbă 
în indiomul particular al acelor regiuni:

— Wath name papa belong yon? (Care-i 
numele tatălui tău î).

— My non save. (Nu sein).
— Bine, omul ăsta se va numi No- 

save. Insorie și mai departe.
Fie-care defilâză dinaintea ofițerului. 

Așa se faoe angajamentul liber consimțit.
Pentru a nu da vreme bieților negri 

să se vaete, li se distribue îndată după în
scriere orez, carne sărată și tutun.

A doua 4i 4llire>e din Noumea pu
blioă anunțuri oa acestea:

Muncitori din Noile-Hebride
Sosiți cu bricul-ghelcă Mary-Andersee. că

pitan X:
Pentru angajamente și iniornu țiunl a se 

adresa la subsemnatul
G. de B.

Printre recrutorii de muncitori negri 
sunt unii, oarl au o estraordinară și gros- 
nică reputațiune și al căror nume însuși e 
plin de sugeetiunl. Ei se numesc Daniel 
Piratul, Martin Tâlharul, Mao Leod, și mai 
ales ilustrul Proctor. Isprăvile acestora 
aparțin domeniului aventurilor celor mai 
estraordinare din romanele cu pirați. Ele 
nu-i împedeoă de a se retrage la bătrânețe 
ou oinste și avere, ducând un trail! de pa
triarhi respectați. Proctor, retras acuma 
din afaceri, cultivă florile, se dedă la în

deletniciri artistice și disoută filosofiă. Altă
dată, când trata era înterejisă, asemenea 
dmenl erau împuscațl.

ULTIME SOIRI.
Tien-Cin, 11 Octomvrie. Plecarea 

espediției contra Paotingfu-uilui s’a 
fixat pe Vineri. Corpul de armată 
format din Germani, Englesi, Fran
ces! și Italieni numără 7000 6menT.

5000 de Frances! au plecat ac|! 
cu 6 tunuri ca se libereze pe pere
grinii închiși în Cingheieu.

Waldersee va sosi peste câte-va 
dile în Peking.

Londra, 11 Octomvrie. Pănă ac}! 
diminăță au fost aleși 355 guverna
mentali, 128 liberali și 77 naționa
liști irlandesi.

> îs h s ac.
Istoria legațiunilor din China. 

Cu privire la istoria legațiunilor din China 
^Hamburger Nachrichtenu (Noutățile Ham- 
burgului) publică un interesant articul.

Relațiunile diplomatice ale lumei oi- 
vilisate față de marile state din Extremul 
Orient încep abia acum 4 decenii și au 
trebuit să fiă așa cjioend forțate.

Ridicarea legațiunilor în China a fost 
una din victoriile puterilor din apusul Eu
ropei asupra Chinei în răsboiul din 1856 
până la 1860.

Ea constitue una din condițiunile tra
tatului de pace încheiat în anul 1858, 27 
Iunie.

Dâr China n’a întrat în relațiunl di
plomatica mai regulate ou celelalte puteri 
europene înaintea păoii din Peking (25 
Ootomvrie 1860).

Consulii și ambasadorii europeni au 
luat reședințele lor prin Peking, Macov și 
Shanghai. Totuși a trebuit să mai trâcă 
âre-oare timp pănă-ce împăratul ohines să 
înceteze de a considera pe ceilalți prinți 
ca vasali, ai căror representant nu se puteau 
apropia de împărat decât în forma celei 
mai ârbe supuneri.

In sfirșit la 29 Februarie 1873 repre- 
sentanții Angliei, Franoiei, Germaniei, Ru
siei, Olandei, Statelor-Unite din America 
de Nord, au fost primiți de împăratul Chinei 
în audiență ou tdte formalitățile usitate în 
țările oivilisate.

Burlingome, oare a fost mult timp 
ambasadorul Statelor-Unite în Chinaafăout, 
forte mult pentru a stabili cât mai strînse 
legături între Orient și Oooident. In anul 
1876, China a înființat legațiunl permanente 
în Statele-Unite, în Anglia și în imperiul 
german.

Dâr relațiunile ohino-europene outâte 
legațiunile înființate, au rămas numai de 
formă.

Representanții puterilor europene în 
Peking n’au avut niol-odată relațiunl per
sonale ou ourtea imperială. După cum am 
spus mai sus, abia după o luptă Btăruitore 
au isbutit a ridica formalitățile audien
țelor la un nivel corăspundător demni
tății lor.

De atunci ambasadorii europeni îm
preună cu statul lor major, se duceau într’o 
sală a palatului și de aci, în oomun sâu 
unul câte unul, erau introduși cu ceremo
nialul cuvenit de cătră demnitarii ohinesl 
în sula tronului, unde împăratul stătea 
nemișoat pe un piedestal și răspundea cu 
înclinări din cap abia observate reverențelor 
adânci făcute de europeni.

Ambasadorul cetea o cuvântare în 
limba țării sale, după oare urma o tradu- 
oere în chinosesoe și în mandșu.

Apoi sec starul de stat lua originalul 
pe care-1 depunea pe un mic taburet, îna
intea împăratului. Aoesta îl lua, îl răsfoia 
și, adresându-se ministrului oare aștepta 
în genunchi, îi șoptea oâte-va ouvinte de 
politeță, pe oare aoesta le transmitea mi
nistrului european.

Cu acestea audiența era sfirșită.
Nu se obiclnueso, ca în alte țări, au

diențe private în oare suveranul imperiului 
ri representantul unei țări străine să aibă 
prilej pentru convorbire mai intimă.

Relațiunile dintre legațiunl și autori
tățile Chinese sunt regulate de oătră Tsuug li- 
Yamen. Iuzadar s’ar căuta în Tsung-li- 
Yamen cunoscințe despre Europa și rela
țiunile ei politice.

Din cei 10 membri ai Tsung-li-Yame- 
nului, rare-orl găsesol unul, oare să fi treout 
dinoolo de granița ohin&să.

Proprietar: Or. Âure! ^ursțiane. 
Redactor responsabil: &rego iu Manr.
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veritabile numai dacă se cumpără dela mine, negre, albe Și colorate, 
dela 45 cr. pănă la 14 fi. 65 cr. metru. — Trimise franco și libe
rate de vamă. — @ Mostre se trimit imediat. ®

G. henneberg Fabricant îs mătăsuri (Jiferant al curți c. si r.) Zurich.
Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 

din flflrașov, 
se pot procura următârele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—4.9 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.

„Țâra nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murăș spre miadă-diși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
soriere unică în felul său, at*t de călduros 
aprețiată de într^ga diarist,icfi română. Cu 
deosebire din bi'>l)<'t.e>-ile poporale ea rU-r 
trpbui să lipsescă. Prețul 1 11. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea V'itezulu, tradițiunt, le
gende și schițe istoric-', de Joan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind fdrte inte
resante tradițiunî și istorisii! din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Piețul 2'1 
cr. (cu posta 23 cr.)

^Bvmunid în sat și la oste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
.13 or.

„Colonel David baron Urs de Mar
gin a la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Reflexiuni fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa", ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianu^, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 or.)“

„Povestea unei corone de oțel'1, 
G. Coșbuc. In istoria acesta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
mărase portrete și ilustrațiuni. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neatemae, de 
George Coșbuc11, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem-

plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 or.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețidsă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâih. Recomandăm și acâstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și uemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

*

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
vanului româu, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre o 25 figuri în t9Xt. 
Se vinde acum în loc de 80 cr. cu 50 cr. 
-|- 5 cr. porto)

Cugete și consider a ți uni din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scdse din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 cr.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 50 cr. 
(cu porto 55 cr.),

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel s6u Pribeagul îndrăgostit. 
tradusă de Dr. T. Prețul 30 cr. (-)- 3 cr. prt.j

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

CupsuE Sa bursa din Viena.
Din 11 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 114.20
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 120.30 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 98.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.- 
Bonurl rurale ungare 4% .... 89.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.—
Impr. ung. cu premii..................... 163.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.— 
Renta de argint austr..............................97.—
Renta de hârtie austr.............................. 96.65
Renta de aur austr................................. 114.65
Dosuri din 1860..................................... 131.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 650.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 642.60
NapoleondorI...............................................19.27
Mărci imperiale germane .... 118.20

X
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8
5

Prafurile-Seidlitz &ie iui Moli
Veritabile numai, decă lineare cutia este jjrwveajlwtn eu marca de 

aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea, sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsijicațiile se vor urmări pe cale judecătordscă.

5

$
X

X
o

Franzbranntwein și săra a lui BioIL 
hîh“i mi.nunt decă fiecare sticlă, este provedută cu marca de scutire și cu 

VUnidUliU HUtHdl, plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordne 1.80. X

.‘Â8

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

tivarea rațională a pel< i, cu deosebire pentru <-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-oare bucată de săpun, pentru copii este provețiută cu marca 
de apărare A. Moli. 

5

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Octomvre n. 1900.

Vend.
Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

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

19.04
18.08
19.26
11.30 

127.—
58.50
10.72

100.—

19.08
18.09
19.30
11.40

101.-

Y

0

v de Tib. Bredicianu, 
cântat cu ocasia balului Soc. acad. 

„România Junău din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚăRAN-Oravița
—= Prețul 3 cor. 40 fii. =—
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Loteria .
CASEI naționale;*

Românilor din Transilvania).
valore

(Mnseul Național
1 câștig principal
1 ”.
2 câștiguri
5

10
10
20
20
50

100

71

71

77

71

71

71

71

Total 219 câștiguri
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200 =
100 =
75 =
50 =
20 =
10 =

2,000 „
2.500 „
2,000 „
1,000 „
1.500 „
1,000 „
1,000 „
1,000 „
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Ia sorți se va face ha Sibiiu, în 
presența Unui notar public și unui comisar politic 

irevocabil la 20 Octomvre n. c.
Un bilet sie Botecie 1 coronă. ieoa»

Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu țNagy-Szeben) 
—= Strada M o r i i 11 r. §. —

Pentru România: deposit general la C. STER IU & C-ie
București, Streda ILipscani nr. 19.
W'V**^^* •©'®®©o®®,® ---------- — — - - -
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Plecarea si sesiraa trenurilor h slat reg. nng. h Brașov.
Valabil dim fl Octomvre st. n. fl^O0.

Plecarea trenurilor din Brașov 
pe|a Brașov ia Budapest* :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr.accel. (peste Clușiu) la o.2-45m.p.m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sâra.

Dela Brașov la Bncnresci:
I. Trenul de persone la 6ra 3-55 m. dim. 

II. Trenul mixt la drele 11 a. m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la 6ra 5’19 min. dim. 

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

II. Trenul mixt la 6ra 8’50 min. a. m. 
III. Trenul de pers, la 6r& 3'15 m. p. m.

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

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

II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

Dela Brașov l» Citic-Gyinies:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

II. Trenul mixt la dra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiîî la 6. 2'9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10-25 min. sâra.
Dela Bucuresci la Brașov:

I. Trenul accel. la 6ra 2-18 min. p. m.
II. Trenul pers., la ora 9 27 min. p. m. 

III. Trenul mixt, la ora 5.— min. dim.
(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persone la 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).

Dela Zeruesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7-2 min. dim.

11. Trenul mixt la ora 1-12 min. p. m..

Dela Ciuc-Ghi<nes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’48 min. sera

‘V’ X S-
Prenuruerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînot 

ori și când Jrla 1-ma și 15 a fiă-cârei juni.
Domnii abonați ae binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneaă din nou sâ binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans/

Trimiterea j»ris*eij>ală prin C?
Fafl'iiaacistul A. MOLL, Q

c. si r. furnisor al curții imperiale Viena. Tnciilaiiben 9 g 
s
X 

la X

Comande din provincia se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.
La deposits se se câră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 

ap&are a lui .4. M.0LL.
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros 

D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*

de

&

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


