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Guvernul Koerber șî situația.
Este în adevăr o dovadă din 

cele mai estra-ordinare de răbdare, 
ce o dă guvernul austriac prin 
aceea, că în mănia tuturor celor 
petrecute pănă acum, nu obosesce 
în a tină convorbiri și conferențe 
cu șefii partidelor celor mari din 
camera deputaților, încercând mereu 
erăși și erăși de a afla vre-o moda
litate pentru a scdte din pietri 
carul parlamentar.

Acum se anunță din nou con
vorbiri ale ministrului - președinte 
Koerber cu conducătorii cehi și ger
mani. Mai întâiu va convorbi cu 
conducătorii Cehilor tineri, Pacak, 
Stransky și Kramar și cu represen- 
tantul Cehilor din Moravia Dr. Za- 
cek, apoi vor veni la rend matadorii 
partidelor germane și în fine șefii, 
partidelor din drăpta. Caracteristic 
pentru aceste convorbiri este, că 
sunt declarate dinainte, ca având 
numai caracter informativ, ceea ce 
denotă, că diferitele partide nu do
resc se le dea un caracter oficial 
pentru-ca se-șî păstreze deplin mâna 
liberă.

Cu alte cuvinte acâsta vră se 
însemne, că diferitele partide din 
parlament nu s’au abătut de loc 
dela punctul lor de vedere și că ur- 
mâză învitării de a convorbi cu mi- 
nistru-președinte, sperând fiă-care, 
că acesta îi va face concesiunile 
cerute. Koerber însă nu pbte ceda 
unora ca să nu supere pe ceilalți, 
și așa resultatul positiv va fi ca și 
mai ’nainte, nul.

T6te se învârtesc în jurul ces- 
tiunei de a se delătura obstrucțiu- 
nea, care împiedecă activitatea re
gulată a parlamentului. Se apropiă 
timpul ca acesta să fiă ârăși convo
cat și ministru-președinte ar dori 
să-l vadă întrunit cel mult pe la în
ceputul lui Octomvre a. c., căci mari 
și urgente sunt problemele, ce tre- 
buesc resolvate după lege pe cale 
parlamentară.

Intr’aceea nici Cehii, nici Ger
manii din Boemia n’au stat cu mâ- 
nile în sîn, ci au pregătit bărbătesce 
terenul acasă la alegătorii și la po
porul lor, ca să potă declara cu efect 
mai mare ministrului-președinte, că 
le este peste putință a ceda din pre- 
tensiunile lor, fiind-că etă alegătorii 
și poporul nu vor să scie de nici un 
compromis, prin care s’ar aduce scă
dere postulatelor naționale.

Cu deosebire Cehii au desfășu
rat în timpul din urmă mare acti
vitate, conchiemând în t6te părțile 
țării meetingurî naționale pentru a 
înflăcăra din nou poporul la luptă 
națională și a-1 face să întărâscă din 
nou, că stă neclintit pe basa postu
latelor naționale formulate de con
ducătorii săi politici. Este acesta — 
4ice organul partidei progresiste ger
mane — un rău preludiu pentru în
cercarea, ce vrea să o facă d-1 Koer
ber încă odată cu Reichsrathul.

In th te aceste mari întruniri 
poperale s’a accentuat, că centra
lismul actualei organisațiuni de stat 
este isvorul tuturor neajunsurilor și 

că poporul cehie nu se va pută li
niști pănă ce nu se va restabili 
dreptul public al Boemiei, er pănă 
una-altă nici pomenire nu pote fi de 
părăsirea obstrucțiunii din partea 
representanților cehi. In moțiunile 
luate s’a declarat încrederea popo
rului în conducătorii săi de ac|i și 
li-s’a dat plenipotența de a lucra 
după cea mai bună a lor chibzuire 
pantru realisarea cât mai grabnică 
a postulatelor naționale.

Ceea-ce am accentuat de repețite- 
ori resultă clar și limpede și din re- 
soluțiunile de acum ale meetingu- 
rilor cehice. Ținta ce o urmăresc cu 
toții este și rămâne recâștigarea drep
tului public al Boemiei. După acest 
postulat capital îșl dirig Cehii tâtă 
acțiunea lor politică și parlamentară.

Interesant este, că unul din cei 
mai vestiți oratori în adunările po
porale cehice, Dr. Eduard Gregr, des
fășurând în marele meeting ținut la 
Raudnitz, postulatele cehice și vor- 
bînd despre situațiune, a declarat, 
că Cehii n’ar fi trebuit să părăsescă 
nici odată politica de abstinență dela 
1861 și 1870; el s’a căit înaintea 
poporului, că însu-și portă vina cea 
mai mare, că Cehii au părăsit abs
tinența.

Așa stau lucrurile astăcjl în par
tea de dincolo a monarchiei, unde 
prospectele pentru restabilirea stări
lor de mai înainte se micșorâză pe 
cji ce merge.

Conflictul României cu Bulgaria.
Și în dilele din urmă, s’au răspândit 

cu privire la oonfliotul româno-bulgar tot 
feliul de soiri neliniștitâre. S’a Z’s> la 
țermii Duuării ar domni stare de răsboiu, 
oă Ia Arabtabia și la Zimnioea s’ar fi isoat 
confliote între soldații români și bulgari, 
ba s’a vorbit chiar de mobilisarea armatei 
române.

Tote aceste soiri sunt desmințite de 
organele autorisate ale guvernului român.

încât pentru Bulgaria „Agenția Te
legrafică bulgară14 dice, că Bulgarii întă
resc apărarea lor la granița română după 
cum Românii întăresc gardele lor dinspre 
fruntariile Bulgariei.

Soirea despre conchemarea reservei 
armatei bulgare se susține.

Mai înregistrăm o scire, care, dâoă 
s’ar adeveri, ar fi de o gravă importanță, 
adecă soirea, că Regele României va pe
trece numai scurt timp în streinătate șioă 
deja după vre-o dece cjile se va reîntdree 
în țâră.

*
„Neue Fr. Presse44 de Marți sorie:
Soirile oele mai nouă din Bucuresol și 

Sofia nu prea sunt liniștitore. Ambele guverne 
stau acum pe punctul de a-șl face unul altuia 
imputări. E curios, că oei din Sofia afirmă, 
că măsurile militare luate la Dunăre, pe cari 
nu le tăgăduesc, s’au luat numai și numai, 
pentru-ca in cas, când România ar mobilisa, 
s& nu fiă surprinși. Gumcă aoâsta se va în
tâmpla, nu o cred înși-șl oei din Sofia.

Gei din Bucuresol sunt forte supărațl, dâr 
nu doresc răsboiul. Dâoă câte-va capete înfier
bântate cer în disoursurl publice răsboiul 
în contra Bulgariei, acâsta n’are nici o in
fluență asupra hotărîrilor guvernului. „Gorr. 
Politioă44 asigură astăzi, oă certa româno- 

bulgară a trecut deja peste punctul său de 
oulminare și că o înăsprire a ei nu mai este 
de temut. Nu numai guvernul, ci și popo
rul Bulgariei e departe de a fi dușman 
României, și ambi doreso aplanarea pacl- 
nioă a actualor „neînțelegeri44. Nu tot așa 
de optimistio, adauge „Neue Fr. Prerse44, 
judeoă corespondentul nostru din Bucuresol.

Oitâză apoi ceea oe-i raportâză acest 
corespondent, oare sorie între altele:

Guvernul român e convins despre bu
nele intențiunl ale guvernului din Sofia, 
de a aplana conflictul cu România pe cale 
paolnioă, dâr se teme de altă parte, oă co
mitetul macedonean, oare deja se gerâză 
ca un guvern paralel, a devenit așa de tare, 
ca să pâtă crea oele mai seriose dificultăți 
oabinetului Ivanoiov ca și ori oărui altmi- 
nisteriu în nisuința sa de a da conflictului 
o soluțiune paclnioă și eohitabilă.

In ce privesc faimele de înarmări lă
țite în timpul din urmă, deolară corespon
dentul din Bucuresol al lui „N. Fr. Presse44, 
că pe partea română n’a fost chemat sub 
arme niol un singur reservist, pre când 
oonchemarea reserviștilor bulgari nu se^mai 
pâte tăgădui și sunt și soiri oonfirmate, că 
Bulgarii la granița Dobrogei au început a 
faoe lucrări de fortificare.

Craiova, 14 August 1900.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.44)

JMLeetingul antibulgar. — Gâtă deo
sebire între trecutul și starea de față a țării 
nâstre, am pută Z'00 între întunereo și lu
mină, între servitute și libertate.

Altă-dată, atunci când poporul român 
pierduse împreună ou libertatea și energia 
morală și simțul de demnitate, un trimis 
al Porții ou doisprezece ciohodarl ridica 
pe Constantin Brancoveanul, domnul țării, 
din palatul său, din mijlocul capitalei, îl 
duse ou totă familia sa la Gonstantinopole, 
unde a fost chinuit în modul cel mai gro
zav și decapitat împreună ou toți patru fii 
ai săi. Și nici un deget nu s’a ridicat, niol 
un cuvânt de protestare.

Astăzi, un tînăr profesor, un Român 
de mare speranță prin talentele și înflăcă- 
ratul său patriotism, este împușoat pe stra
dele capitalei de un Bulgar; și o puternică 
indignațiune a isbuonit din piepturile tutu
ror Românilor. Pentru-că aZl consciința na
țională e deșteptată și flacăra revolverului 
asasin a aruncat lumina sa lugubră asupra 
unei stări de lucruri, pe care interesele și 
demnitatea Românilor nu permit a se to
lera.

In Bulgaria, pentru care Românii la 
1877/78 au saorifioat cel mai scump sânge al 
lor, s’au organisat în Sofia și pretutindeni 
cete de revoluționari anarchiștl, cari sub pre
texte politice de revindecare de teritorii des- 
lănțuesc cele mai detestabile porniri de omeni 
oriminall, de răpire și de omor.

Despoierl de bani și asasinate se co
mit în Ziua mare. Un mare neguțător ro
mân a fost împușcat pe stradă, pentru-că 
n’a voit să dea comitetului revoluționar 
10,000 de franci Și guvernul bulgar nu 
voesce său nu pâte înfrâna pe asemenea 
criminali.

In timpul din urmă acești omeni ne- 
soootiți și-au întins organisarea lor și la 
noi și au început să ne amenințe și să ne 
ucidă hoțesce în propria nostră țâră. Când 
s’a văZut acâsta, guvernul român, cu o rară 
energie și demnitate, a luat măsurile nece
sare ’pentru înfrânarea anarchismului bul
gar și urmărirea criminalilor. Pressa ro
mână, fără deosebire de oolore politică, de 
acord cu guvernul, veștejesce în cei mai 

energici termini purtarea Bulgarilor și a 
guvernului lor; și poporul capitalei, într’o 
adunare, cum nu s’a mai văZut în Buou- 
rescl, convocată din inițiativa bravei ndstre 
tineriml universitare, a dat o majestâsă es- 
presiune dreptei sale mănii.

Desamăgirea și indignarea Românilor 
este cu atât mai mare, cu cât și ei au fă
cut mari sacrificii pentru eliberarea Bulga
rilor de sub jugul turcesc, și erau deprinși 
a-i considera ca amici și a-i stima, împreună 
cu tâtă Europa, ca pe un popor brav și 
demn de libertate, atunol, când erau con
duși de mâna puternică a lui Battemberg 
și a lui Stambulov. Insă ei n’au soiut pre
țui pe acești mari omeni ai lor. Spre ru
șinea și nefericirea lor, pe unul l’au alun
gat, pe altul l’au măcelărit în mijlooul ca
pitalei, Ziua în anieZa mare, sub oohii 
poliției, ou consimțământul guvernului lor. 
Și ei nu-șl dau sâmă, oă asemeni fapte 
monstruâse însemnau sinuciderea lor poli
tică, decapitarea lor.

Pentru a protesta în contra acestor 
omeni fără cap, în oontra „anarohiștilor 
Orientului44, împreună cu pressa și guver
nul, se țin numărâse meetingurî în deose
bite orașe ale țării. O asemenea întrunire, 
organisată de studenții universitari ou aju
torul orășenilor, s’a ținut ieri și aici în gră
dina Băilor comeroiale, oa și aid națiunea 
să-și dea cuvântul său într’o afacere, unde 
se tratâză despre viața, averea și onârea 
nâstră și a conaționalilor noștri din Bul
garia și Macedonia.

Au luat parte peste trei mii âmenl, 
adecă atâția, câți au încăput în grădina 
băilor, oferită gratuit de cătră d-1 Fried
lander, antreprenorul băilor. Adunarea a 
fost presidată de d-nul general Sachelarie, 
oare ca oficer în statul major a luat o parte 
activă la luptele dela Grrivița și Plevna, âr 
aZl e în pensiune și membru al partidului 
liberal. Au vorbit dd. Costanjoară, A. Vas- 
culescu și A. Liveeeanu studențl, Dr. I. Dra- 
gescu advocat Oprișanu și colonel Obedeanu. 
Numărâse aplause au întîmpinat cuvintele 
de indignațiune și protestare ale oratorilor, 
mai ales ale d-lui oolonel Obedeanu, craio- 
vean de nascere, fost senator sub guvernul 
liberal și președinte de onore al unui oo- 
mitet de oultură albanez, fiind cunoscut și 
iubit de vitejii Albanezi, de când îi comanda 
ca ofițer în armata turcâscă.

In sfîrșit se cetesce și se aclamă o 
moțiune, prin care adunarea aprâbă acțiu
nea deschisă de guvern în contra anarchiș- 
tilor bulgari și cere urmărirea lor ou ener
gia, pănă când va isbuti să desființeze Zi
sele oomitete revoluționare, să obțină darea 
în judecată și pedepsirea esemplară a cri
minalilor, oarl au organisat hoția și asasi
natul în contra legilor și instituțiunilor so
ciale. Er dâcă pe calea păoii nu se va 
putâ obține satisfacția cerută de intere
sele și ondrea națională, să se oâră pe calea 
armelor.

Un coi- improvisat cânta „Deștâptă-te 
Române44, apoi, la propunerea d-lui Live- 
zeanu, tâtă adunarea, cu musica în frunte 
și cu stindardele tuturor corporațiunilor din 
oraș, pleca în procesiune pe oalea Unirii 
la șosea. Aci s’a mai ținut un discurs, s’a 
cântat și apoi publioul s’a împrăștiat în 
cea mai mare ordine.

Corespondent.
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Cu cine avem onorea?
Sub acest titlu sorie „Timpul* :
Avem înaintea nâstră numărul dela 5 

August al Ziarului „Les Reformes*, organul 
„înaltului comitet maoedo-andrianopolitan44, 
cum se întitulâză el singur, număr al că
rui prim articol este de-o necuviință și o 
violență fără sâmăn.

Nimeni nu e scutit de insultele aces
tui organ. Imperiul otoman, deși putere 
suzerană, este maltratat în modul cel mai 
teribil în chiar persâna Sultanului, care, 
după „Les Reformes*, nu oomite decât in
famii și asasinate. România e tratată ca o 
țâră de spioni pusă în serviciul Turcilor. 
In scurt, totă Europa a conspirat contra 
idealului bulgar și oontra comitetului din 
Sofia, care luptă pentru un scop nobil și 
umanitar.

In acest articol, absolut estra-ordinar 
din tote punctele de vedere, asasinatele 
comise în România sunt espresia unei re
volte sufletescl, ce a ouprins totă suflarea 
bulgărâscă față de îngăduința guvernului 
român arătată spionilor turci. Bulgarii, 
paclniol și idealiști, nu puteau să se mișca 
în România, fără să fiă urmăriți și denun
țați de spionii turci. De aoi revolta, de 
aci asasinatele. Totuși, organul „înaltului 
comitet44 are grija să respingă orl-ce soli
daritate cu asasinii, spunând, că ei ar fi 
lucrat din propriul lor imbold. Acâsta însă 
nu-1 împiedecă să afirme, că consoiința po
pulară îi va consacra de eroi, âr istoria 
libertății îi va încununa cu aureola de 
martiri.

Organul oomitetului merge și mai de
parte. El amenință, că dâeă se va continua 
aeâstă stare da lucruri, dâeă, ou alte ou- 
vinte, campionii libertății nu vor fi lăsațl 
în pace, atunci se va vedâ, ce nu s’a mai 
Văcjut.

„Deja ostilitatea actuală, — dice or
ganul „înaltului comitet14, — a deșteptat 
răsbunărl groznice în rândurile fraților noș
tri. Aceste reaoțiunl individuale sunt teri
bile, neprevătjute și imposibil de înfrânat. 
N’ar trebui să se facă mai freouente, ac- 
centuându-se și mai mult curentul anti- 
maoedonean. De se vor lua, contra revol- 
taților macedoneni, măsurile ce le reclamă 
pressa română, omorurile politice vor de
veni o epidemie irrepresibilă. Să se ferâsoă 
de exces ! Astăfil, înaltul Comitet Mace- 
donân, dând o direcțiă colectivă mișcărei, 
menține energiile revoluționare în acțiunea 
legală; dâeă mâne însă spiritele vor fi 
exasperate prin represalii și brutalități po- 
lițienescl, un mare curent va sgudui rân
durile nâstre, de unde vor eși indivifil des
perați, oarl vor părăsi acțiunea legală spre 
a urma impulsul răsbunărei lor. Va fi grâz- 
nic, deoă prostia pressei și spiritul de in
trigă al diplomației ar face să devieze miș
carea macedonână deia direcția sa legală, 
și ar arăta revoltaților calea actelor indi
viduale, prin imposibilitatea acțiunei co
lective.

Cel puțin atunci nu se va c^ioe, că 
n’am denunțat periculul. Atâta e de-ajuns44.

Față cu aoest fenomenal limbagiu, 
mărturisim, că rămânem desarmațl. De-alt- 
minterl, nici nu s’ar cuveni să stăm de 
vorbă cu un așa Z's „înalt comitet14, care 
vorbesce în numele națiunei bulgare. Acâsta 
ne pune în nedumerire. Noi sciam, că na
țiunea bulgară e representată de un guvern 
legalmente constituit numit de Principele 
Ferdinand de Coburg. Acum ne vorbesce 
în numele națiunei bulgare un „înalt co
mitet44, oare pretinde a fi și el legalmente 
constituit. Este un echivoc. Trebue să seim, 
înainte de tâte, cine este mai autorisat să 
vorbâscă în numele națiunei de peste Du
năre. Acâstă demonstrațiă o așteptăm dela 
guvernul Principelui Ferdinand de Coburg, 
ca cel mai direct interesat.

Instrucția complotului bulgar.
Sâmbătă săra Trifanoff a fost adus ca 

de obiceitî în cabinetul judecătorului de 
instrucțiă, unde, de când i-s’a dovedit, că 
Sarafoff ordonase mârtea lui, face în fiă- 
care di mărturisiri forte grave. El a de
clarat că, în calitatea lui de president al 
comitetului’din BucurescI îi oăcju, într’o <ji, 
în mână o sorisâre adresată de Sarafoff lui 
Anghel Poparsoff. Abia putu ceti scrisârea, 
care i-a fost smulsă de Poparsoff din mân!.

In acea scrisore, Sarafoff sfătuia să se 
opereze o îndrăsneță spargere la o per- 

sdnă bine cunoscută din Buouresol și de 
mai multe-orl milionar. Sarafoff jjadăoga 
că, deoă în BuourescI nu se găsesoe niol 
un spărgător îndemănateo și îndrăsneț, 
pâte trimite el pe unul din Sofia, capabil 
să taie o casă de fier, ca pe o bucată de 
brânză.

*
Vineri săra au fost aduși în capitală 

vre-o trei-Zeoi de Bulgari, găsiți Șfără niol 
un căpătâiu prin marginele orașului și adă
postiți pe la unii zarzavagii bulgari de 
pe lângă Buouresol. Niol unul din ei nu 
avea pașaport seu vre-un act de identitate.

*
D. Floresou, judeoătorul instructor, va 

da Joia seu Vineria viitâre ordonanța sa 
de urmărire în afaoerea asasinatului lui 
Mihăileanu, la oare s’a adaus apoi afacerea 
complotului bulgar.

Voci asupra conflictului cu Bulgaria.
„Budapesti Hirlap* dela 28 August 

publică și el un artioul asupra conflictului 
româno-bulgar. Foia ungurâsoă guverna
mentală s’avântă să facă politioă mare. 
Aduoe mai întâiîi laude înțelepoiunei Re
gelui Carol, față de care dice, că nutresce 
„simpatii sinoere.14 Spune apoi, că politica 
tradițională a Rusiei este ouoerirea Tur
ciei europene și că de un secul și jumă
tate ea progreseză pas de pas spre Constan- 
tinopole. Arată, că în urma tractatului dela 
Berlin i-s’a luat României Basarabia și a 
fost recompensată ou Dobrogea, oare si
tuată pe malul drept al Dunării, România 
a ajuns astfel îu oercul de interese al sta
telor balcanice, de cari o desparte în mod 
măestrit, mai ales de Bulgaria, numai o 
slabă graniță. Bulgaria însă e gelosă pe 
România pentru Dobrogea. Politioă bul
gară aspiră la o „mare Bulgaria44, în care 
să facă parte Dobrogea, Albania și Maoe- 
donia și vilaetul Adrianopolitan. Spre sco
pul aoesta Bulgaria susține o viuă agitațiune 
printre Bulgarii din Dobrogea. După tote 
acestea 4i°e sfîrșesce așa:

„Astfel se înoopciâză lanțul, care dela 
bombele făurite în Buouresol, duoe pănăla 
Petersburg. Ungaria pdte să Zi°ă 1h aoâsta: 
ăă degetul lui Dumnecțeu. Multe ruble ru- 
sesol au peregrinat deja în Ungaria, oa se 
ațîțe statornic mișcările de naționalitate; și 
multe ruble rusescl au mers și în România, 
oa să hrănâscă irrenditismul român. Mititica 
Valahiă remnesce la teritoriul Ungariei și 
a vrut tot-dâuna să escamoteze pe prie
tinul cinstit, în timp oe propriul ei te
ritoriu este amenințat la nord-ost de Rusia 
și la sud-ost de invasiunea bulgară. In ve
cinătatea imperiului austro-ungar, mica Ro
mânia trăesoe ca stejărelul lângă copacul 
cel mare; aoesta îșl lasă hamurile asupra 
aceluia, îl apără și scutesoe. Și dâeă va 
cădâ copacul, stejărelul rămâne fără de 
sout. Cel-oe scie să citâscă, citâscă din 
acâsta atât dincolo, cât și dincoce de 
OarpațI.44

*
Alt 4iar guvernamental unguresc, 

„Pești NapZo44, aprețiază conflictul din puno- 
tul de vedere al dreptului și umanității, 
soriind:

„Luăm posițiă pe față și în mod ca
tegoric pentru reclamațiile guvernului ro
mân, și dâeă e adevărat, că agenția nostră 
diplomatică din Sofia a intervenit în aoest 
sens pe lângă guvernul bulgar, și dâoă este 
adevărat, că și representantul Porței s’a 
răstit la guvernul bulgar, oare protejează 
pe complotiști, noi nu putem decât să 
aprobăm aoâsta. Dâr nu numai simțul de 
dreptate și de umanitate ne îndâmnă să 
stăm de partea guvernului României, ci și 
necesitatea politică. Căci, deși din sălbătă
citele relațiuul buigărescl s’a născut un fel 
de anarchism ciudat, care se manifestă în 
orimele comise de comitetele revoluționare 
macedonene, totuși origina acestuia este 
de materiă pur politică44...

Articulul sferșesce ou pasagiul ur
mător:

„In actuala situația internațională nu 
e niol o speranță, că Bulgaria va putâ 
să-și îndeplinâscă operațiile sale privitore 
la Macedonia. O scie acâsta și prinoipele 
Ferdinand ; întrebarea este, dâeă el va avâ 
ouragiul să se opună âre-căror curente po

pulare și deoă este gata a sacrifica pe 
aoeia din anturajul său imediat, oarl au un 
rol important în comitetele revoluționare 
și cari au avut cunosoință de șantajele și 
asasinatele relevate de guvernul român. 
Nu va servi de loc pentru întărirea tro
nului prinoipelui Ferdinand, dâeă nu va 
avâ puterea de a se lăpăda de aoeste ele
mente grav compromise".

0 primăriă șovinistă.
E vorba de primăria opidului Cojoona, 

orășel provăcjut ou „magistrat regulat*, ai 
cărui loouitorl sunt în majoritate Ro
mâni, dâr funcționarii comunali neromâni. 
Ca să se soie, oât de „regulat44 este ma
gistratul opidului Cojocna, ținem să amin
tim următorul cas, ce i-s’a întâmplat de 
curând d-lui paroch M. Brumboiîî din To- 
hanul-vechiă:

Având d-1 Brumboiu neoesitate urgentă 
de un act, oe-i trebuia pentru o bătrână 
văduvă, credinc.osă a sa, care odiniâră a 
fost locuitdre a acelui opid, spre a-se ală
tura la o petițiă pentru un ajutor dela 
Consistorul din Blașiîi, a înaintat o cerere 
de urgență amintitei primării. Au trecut însă 
8 fiile și primăria Cojoonei du l’a învrednicit 
nici măoar cu răspuns. A urgitat cererea 
prin telegramă, dâr după-ce nici așa timp 
de 10 cjil0 n’a primit niol act, niol răspuns, 
s’a adresat cu a treia cerere, însă și asta a 
fost zadarnică, așa, că petiția văduvei a 
trebuit să se înainteze Consistorului fără 
actul oerut.

Preotul Brumboiu făcu în fine o ară
tare vice-șpanului dela Clușiîî, în care se 
plânse contra magistratului dela Cojoona 
pentru revoltătârea sa negligență, stăruind 
tot-odată, ca vioe-șpanul să facă a i-se tri
mite actul din oestiune. La 8 Zii® după 
aoâsta și la oincl săptămâni dela prima ce
rere se pomenesce părintele Brumboiu cu 
o hărtiă dela magistratul din Cojocna de 
următorul cuprins:

„Scrie în limba statului; altfel nu 
ți-se pdte resolva cererea44.

Va să <jică Românii nu pot conta la 
serviciul slujbașilor plătiți în mare parte 
de ei, deoât numai dâeă vor „scrie în 
limba statului44. Atunci ore pentru-ce mai 
esistă legile, dâeă față de Români ele se în- 
oalcă într’un mod atât de nerușinat?

SC1R1LE DI LEI.
16 (29) August.

Regele Carol a pleoat, după cum a 
fost anunțat, din Sinaia Luni după amiacjl 
și a sosit erl diminâța în Budapesta. După 
o oră a plecat mai departe la Viena. Pa 
Ziua de acjl (Miercuri) a fost anunțată visita 
Regelui României la Majestatea Saîn lschl. 
In timpul petrecerei Regelui României la 
curtea din lschl va fi acolo și ministrul de 
esterne, contele Goluchowski. Regina Eli- 
sabeta, care a însoțit pe suveranul român 
în călătoria sa, a plecat mai departe spre 
Neuwied, unde va sosi acjl după amiacjl.

Consistoriul metropolitan gr. or. 
se va întruni la 21 August st. v. în Sibiiu 
pentru a pertracta afaceri curente și a 
pregăti luorările și raportele, ce se vor 
presenta proximului Congres național bi
sericesc.

Archiducele Iosif a sosit alaltăerl 
în Lugoș pentru a lua parte la marile ma
nevre. Alteța Sa a fost însoțit de genera
lul de divizia Boia, adlatus-ul honvezilor, 
de marșalul Curții Baronul Vecsey, de lo
cotenentul Braun și căpitanul Vaszary. Dis- 
posițiunea primitivă de a descinde în pala
tul episcopesc revooându-se, Archiducele a 
durmit în vagonul său, încât orl-ce primire 
a fost suspendată. Erl arohiducele, după-oe 
a trecut în revistă trupele, a prânzit la 
Episcoopul român gr. cat. Radu. La acest 
prânZ au luat parte tâte căpeteniile mili
tare ei oivile.

„Deșteptarea44 — confiscată. Nu
mărul dela 26 August al organului popo
ral „Deșteptarea44 din Cernăuți a fost con
fiscat, censura eliminând mai multe pasage 
dintr’o corespondență din Pojorîta, în care 

se arătau isprăvile gendarmeriei bucovinene 
față de țărânii români.

Căletoriile Țarului. Din Viena se 
anunță următârele: Soirile parisiene despre 
oălătoria Țarului la Paris nu pot fi consi
derate de sigure. In oerourl bine informate 
se crede, că Țarina îl împiedică de a-șîrea- 
lisa planul, fiind-că după drama din Monza 
ea se teme mult de-un atentat. Cu tâte 
acestea însă în Paris îșl dau multă silință 
de a determina pe Nicolae II să cerceteze 
capitala francesă. La cas când Țarul s’ar 
decide să mergă la Paris, el ar faoe mai 
întâifi o visită împăratului Wilhelm, apoi 
va merge la Copenhaga. După Paris Ța
rul va merge și în Viena, de unde se va 
reîntdree direct la BuourescI pentru a re- 

| întorce visita Regelui Carol. Țarul însă nu 
va călători in România prin Ungaria, ci prin 
Galiția și Bucovina. — O foie ungurâsoă 
înregistrând soirea acesta faoe stupida ob
servare, că Țarul de aceea nu va trece 
spre BucurescI prin Ungaria, ca să nu dea 
Valahilor prilej de demonstrații.

Timbrarea cărților poștale în străi
nătate Direcțiunea poștelor din Austria 
deja de mai multe-orl a avertisat pe oea 
din Ungaria, că cărțile poștale, oe soseso 
acolo nu sunt timbrate de ajuns. Până acum 
numai la oficiul central de postă din Viena 
au sosit din Ungaria 45,270 cărți poștale, 
cari n’au fost de ajuns timbrate. Causa 
acestei greșeli este, că sohimbându-se cu 1 
Ianuarie tarifa poștală, cei mai mulțl na 
observă aoâsta și cărțile poștale trimis e 
în Austria le timbrâză numai ou 4 bani în 
loo de 6 bani. Pentru orientarea publicului 
vom mai aminti, oă în străinătate taxa 
unei epistole simple este de 25 bani și a 
unei cărți poștale 10 bani. Pentru România 
taxa unei epistole pănă la 15 grame este 
25 bani, âr în comunicația limitrofă (par
tea Transilvaniei pănă la Murăș și comit. 
Bistrița-Năseud,) este 10 bani, pentru o carte 
poștală taxa e 10 bani. Pentru Austria, 
Bosnia-Herțegovina, Germania, Serbia și 
Muntenegru taxa unei epistole simple este 
10 bani, âr a unei cărți poștale 5 bani.

Distinși la Esposiția din Paris- 
„Journal Offciel44 a publicat Z^ele aceste 
lista celor distinși la esposiția universală 
din Paris. Intre alții au fost distinși cu me
dalia de aur: Wilh. Soherg (fabrica de 
postavuri), eu medalia de argint M. Co- 
pony (fabrică de hârtiă) amândoi din Bra
șov. Vinurile originale de Transilvania ale 
lui I. B. Teutsoh din Sighișora de-aseme- 
nea au fost premiate ou marea medaliă 
de aur.

Nenorocire. Ni-se comunioă : alaltă
erl, Luni, tînărul de 18 ani din Brașovul 
veohiu, Nicolae Bălan, aflându-se la câmp și 
voind să se scalde într’o baltă, se lăuda 
înaintea unor ortaoî ai săi, că el va trece 
ou înotul pe sub apă pănă la o anumită 
distanță. Făcu prima încercare, dâr fără 
de succes, făcu a doua de-asemenea fără 
succes; mai făcu și încercarea a treia, 
acâsta însă fu fatală pentru nenorocitul ti- 
năr, căci oufundându-se, n’a mai apărut. 
Aflând de asta părinții, alergară la casarmă 
și oerură ajutorul ostașilor. Au și mers 10 
ostași, cari aflară cadavrul nenorocitului 
la o distanță, unde adâncimea apei era de 
vre-un metru.

Colonelul și sub-locotenentul. Din 
tabăra de manevre din Magyar-Cseke, „Pești 
Hirlap44 aduoe scirea următâre: Oficerii re
gimentului 37 de infanteriă și 7 de husari 
erau adunați în 2 salâue deosebite ale unui 
restaurant. In salonul ofioerilor de infan
teria, unde era și comandantul regimentu
lui colonelul de Aulioh, la masă, întră prin
țul Francisc Iosif de Braganza, sub-locote- 
nentîn regimentul 7 de husari fără sabiă, însă 
cu chipiul pe cap. El căuta oficerii de 
husari și negăsindu-i voi să se întârcă, când 
colonelul de Aulich îi striga : Alteță Re
gală, sunteți oficer și scițl, că fiind fără 
sabiă, nu puteți apare înaintea superiorului 
ou chipiul pe cap. Prințul se îngălbini și 
salutând strict milităresce răspunse: Am 
înțeles d-le Colonel 1 După câte-va minute 
Colonelul primi visita a 2 oficerl, cari îi 
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presentară provooația la duel a prințului. 
Colonelul de Aulich refusâ însă provocația 
pe motivul, că el ca colonel, în interes de 
servicii! a atras atențiunea prințului asupra 
îndatoririlor sale militare, și raporta oașul' 
Corpului 7 de armată.—Prințul Francisc Io
sif este a-1 2-lea fiiu al Ducelui Miguel de 
Braganza și e de 21 ani.

Avis glotașilor. Magistratul orășe
nesc din loo provocă pe toți glotașii, oarl 
au servit aotiv, sâu ca reserviștl de între
gire la armata permanentă, la marină, la 
honvezi, ori la gendarmeriă, precum și pe 
toți cari nu au fost în serviciu activ mili
tar și în reserva de reîntregire, cari sunt 
provăduțl cu certificate (roșii) pentru glâte, 
— ca în 25, 26 și 27 Octomvrie n. c. să 
se presenteze la polițiă, eventual pot să se 
anunțe și în soris. Anume se vor anunța: 
In 25 Oct. cei născuțl în anii 1858—1861; 
în 26 oei năsouțl în 1862 — 1864, âr în 27 
cei năsouțl în 1865—1867.

Frideric Wilhelm Nietsche. 0 tele
gramă din Weimar anunță, că marele filo
sof german [Nietsche a înoetat subit din 
viață, în urma unui atac de apoplexiă. Fri
deric Nietsche, este cel mai citit și disou- 
tat dintre autorii germani contimporani, 
căol scrierile lui, pe lâugă o splendidă formă 
de esprimare, dovedesc și o inteligență 
superioră. Născut în 1844 din o familiă 
de preoți — pote de aci tendința spre 
religiune — el a fost prietin cu Wag
ner, a studiat filosofia lui Schopenhauer și 
apoi a fost numit profesor la Basel; pără- 
sesoe în 1869 profesoratul pentru a se deda 
cu totul filosofiei. Nietsche nu are un sis
tem filosofio și nu are fiind-că este o in- 
coherență de idei; el n’are unul, nici două 
sisteme, oi trei sisteme, tote construite în 
mod logio. In o scrisore adresată lui Bran
des, Nietsche spune, că s a supravețuit de 
două ori, adecă el a avut trei vieți. Acele 
trei sisteme sunt: 1) Fasa sentimentalismu
lui, când se află sub impresiunea lui Wag
ner, în oare sistem rațiunea vieții este fru
mosul, și nimic nu pote esista decât, dâcă 
satisfaoe o oondițiune estetică. Fasa acesta 
e representată prin lucrarea întitulată : Naș
terea tragediei. 2) Fasa intelectualismului, 
când rațiunea lumei consistă în adevăr și 
3) Fasa. voluntaristă, oând singura condiție 
de esistență e acțiunea, voința, puterea.

Bulgaria și jubileul Sultanului. 
Din Sofia se telegrafâză, că ministru-prașe- 
dinte Ivanciof, miniștri Fapricov și ' Rados- 
lavov, președinții oamerei și primarul ora
șului Sofia plâcă atjl la Oonstantinopol pen
tru a partioipa la jubileul Sultanului. Din 
însărcinarea principelui, vor merge la Cons- 
tantinopol mai mulțl ofițeri de rang înalt, 
preoum și o deputațiune a Turcilor locui
tori în Bulgaria.

Sf. Marie la Sinaia.
An de an cjiua. de Sf. Marie se ser- 

bâză cu deosebită solemnitate de totă po- 
porațiunea adunată în frumâsa Sinaia.

întâii! și întâii! este hramul mănăsti- 
rei — oelebra mănăstire, oare mai bine 
de două veacuri e scutul credinței române. 
Anul acesta serbarea obicinuită favorisată 
de-un timp admirabil și de-un oer de-o rară 
seninătate, a atras enormă lume din tâtă 
•țâra. Slujba bisericâscă s’a săvîrșit de-un 
cor de preoți în frunte ou arohimandritul, 
starițul mănăstirei.

După serviciul divin s’a distribuit 
obicinuita milă său pomană unui lung șir 
de âmenl sărmani, cerșitorl și drumeți lip
siți de alimente. Era o ferioire și o deose
bită satisfaoțiă sufletâscă de-a vedâ atâta 
sărăcime hrănită și adăpată din incidentul 
acestei piâse serbări.

Intr’aoeea musioa roșiorilor, oea mai 
destoinioă musică militară, cu doinele sale 
ferineoătâre, cu oântecele sale răsboinioa, 
cu horele săltărețe chema mulțimea în 
maestritul paro din centrul orașului.

Era o priveliște pitorâscă, care în 
chipul aoesta se întindea la polele Carai- 
manului și a Vârfului cu dor, o promis
cuitate de țărani și țărance în porturi na
ționale, de boari îmbrăcațl după moda cea 

mai parisiană, de feciore cu plete fluturânde 
și de cerșitorl cu lumina și cu pânea în 
mână. IcI-oolo vedeai câte-un tip de țăran, 
rămânând gură-casoă în fața acestei pano
rame.

Punotul de culminația al sărbării din 
anul aoesta a fost desvălirea bustului prin
cipelui Dimitrie Ghica, întemeiătorul 
Sinaiei.

Inițiativa pentru ridicarea acestui 
bust a luat’o venerabilul naționalist și pa
triot, d-1 V. A: Urechiă. Bustul de bronz 
alcătuit de distinsul soulptor român Hegel, 
e ridicat în mijlocul parcului. Solemnitatea 
desvălirii a presidat’o d-1 V. A. Ureohiă, 
care și cu ocasia aoâsta a ținut o remar
cabilă vorbire arătând virtuțile și atribu
țiile speciale ale marilor bărbați ai poporu
lui român și în special ale principelui Dim. 
Ghica, căruia îi revine meritul de-a fi creat 
Sinaia, „raiul României14.

După d-1 Ureohiă au mai vorbit, re- 
presentantul orașului Sinaia, care a luat 
bustul în primire, âr la sfirșit un profesor 
din Buouresol într’o avântată vorbire a 
arătat meritele naționale ale neobositului 
luptător V. A. Urechiă, oare prin ridicarea 
aeastui bust, a mai adaugat o zală în lan
țul faptelor sale patriotioe.

De încheiere s’a cetit o depeșă tri
misă de cătră d-1 Boeresou, președintele 
senatului, prin oare regretă, oă nu pote 
lua parte la frumâsa sărbare.

Publioul imens a aplaudat tâte mo
mentele înălțătâre ale sărbării.

— Zacli. —

Resboiu în China.
Soirile, oe vin din China, sunt de mai 

puțină importanță. Vestea despre prinderea 
împărătesei, nu se confirmă; dinpotrivă te
legramele mai nouă constată unisono, oă 
împărătâsa și întrâga curte s’a refugiat în 
interiorul Chinei. Dimpreună ou curtea au 
dispărut și mandarinii aderenți ai dinastiei 
Mandsu și funcționarii superiori. Pănă aouma 
nu s’a putut desooperi, deoă a rămas în 
Peking vr’un ministru.

Trupele internaționale aliate n’au de 
vastat orașul sânt; ele aștâptă ordinele 
guvernelor lor. Atunci numai se va soi, 
dâcă trebue său nu pustiit aoel palat mis
terios, unde străin n’a pășit niel-odată și 
despre care Chinesii ored, oă e inespug- 
nabil.

Telegramele cu data de 27 August 
spun, oă în jurul Pekingului domnesce li
niște și că resoâla Boxerilor ar fi supri
mată. Față de aoeste soiri, i-se anunță lui 
„Daily Express44, că aliații nutresc temeri 
seriose cu privire la posibilitatea de a fi 
atacați de trupele regulare Chinese. De 
cătră miadă-cji adeoă 30,000 ChinesI înain- 
tâză contra Pekingului.

Inafară de acestea soiri mai înregis
trăm, oă lui „Fetite Bleuu din Bruxella 
i-se anunță din Londra, oă Rusia ar (ne
gocia în secret cu China asupra păoii. 
Rusia, Germapia și Franoia sunt în deplin 
aoord privitor la condițiile de pace. După 
aoeste oondițiunî, Rusia, Franoia și Ger
mania ar primi mari reoompensații teritoriale 
în China, pe când Anglia nu va primi 
aprâpe nimio. Contrar acestui svon, „Daily 
Mail* este informat din Petersburg, că 
Rusia nu voesoe să tragă folâse deosebite 
din acest răsboiO; Rusia ține la integri
tatea teritorială a Chinei și la reinstalarea 
aotualei dinastii. Tot așa și Germania, 
Franoia și Amerioa.

Luptele din Transvaal.
ită soirile, din isvor engles, despre 

ultimele evenimente, oe s’au petrecut pe 
câmpul de răsboiu din Africa-sudioă:

Londra, 27 August. Lord Roberts 
telegrafeză din Belfast: Inimicul a atacat 
erl din trei părți Vynburgul, însă detașa
mentele generalilor Bruce și Hamilton l’au 
respins, causându-i mari pierderi. Generalul 
bur Olivier a fost prins, dimpreună cu trei 
fiii ai săi.

Londra, 27 August. Cu data de 26 
1. o. Roberts anunță: Cea mai mare parte 

a cjilei de acji am fost încurcați intr'o mare 
luptă pe un'fieren de 30 miluri. Sub oomanda 
lui Buller, oolona lui Littletown a înaintat 
ou două brigăzi de cavaleriă spre ost dela 
Delanaut. Generalul French, cu două bri- 
găcjl de oavaleriă, a pleoat spre nord și a 
silit pe inimic să se retragă în Lekenold, 
situat pe linia drumului Belfast-Lindenburg. 
Când French a ajuns la Lekenold, generalul 
Polecarew i-a mers în ajutor cu brigada de 
gardă din Belfast. Inimicul, care primi în- 
sămnate ajutore de trupe dela nord și ost, 
a resistat energic. Avea trei tunuri Long- 
Tom, și numerosă artileriă. Un foc estraordinar 
de violent începu, durând până nâptea târcțiu. 
Generalul Buller speră, că n’a ptrdut mai 
mult de 40 omeni. Din partea celorlalte trupe 
nu s’au anunțat înoă pierderi. Burii au des
fășurat o resistență hotărîtă și au concentrat 
numerose tunuri. Terenul e neacomodat 
pentru operațiuni; el favorisâză tactica Bu
rilor, însă pentru mișoările cavaleriei en- 
glese este mult mai nefavorabil ca ori și 
unde până acum. ,

(-onvocare.
Adunarea generală anuală a despăr

țământului XXXII. D-S. Mărt.in alAsocia- 
țiunei pentru literatura română și cultura 
poporului român, se va țină la 31 August 
n. 1900 la 10 ore a. m. in Dicio-Sân-Măr- 
tin, la care cu tot respectul se invită a 
participa toți membrii „Asociațiunei44 aces
tui despărțământ, preoum și toți sprigini- 
torii culture: poporului român. Programul 
se va presenta adunărei cercuale în cj,ua 
mai sus însemnată.

Dicio-Sân-Mărtin, la 23 August 1900. 
Simion Căluțiu, • Vasile B. Muntenescu, 

vice-președ. notar desp.

Inscîințarea pentru anul viitor.
Anul școlar 1900 — 1901 la școlele 

medii gr. or. române din Brașov (gim- 
nasiul mare de 8 clase și șcâla reală infe- 
ridră de 4 clase) se va începe cu 1 Sept. 
1900 stil vechii!, adeoă în 14 Septemvrie 
st. n. Părinții, cari voeso a-șl da copiii la 
aoeste șeole, sunt poftiți a-se presenta cu 
fiii seu ou fiicele lor în cancelaria direcțiu
nilor respective, în cjilele de 1, 2 și 4 Sept, 
v., adecă 14, 15 și 17 Sept. st. nou pen- 
înmatriculare. — Școlarii, cari se inmatri- 
culâză pentru prima-dată la șcâlele nâstre 
medii, vor aduoe testimoniu școlar, extras 
de botez și certificat de revaooinare. Testi
moniul școlar de pe olasa precedentă au să-l 
presinte toți școlarii, cari vin a se inmatri- 
oula, așa-der și șoolaril, cari au absolvat 
olasa precedentă la școlele nâstre. In 30 și 
31 August v. dela 8—12 6re a. m. și dela 
2 -5 ore p. m. se vor țină (esamenele su- 
pletoril și de emendare. Cei ce s’ar pre
senta mai târijiu, au să petiționeze la di
recțiune, dovedind ou atestat valabil eausa 
întârzierii.

Toți școlarii, cari întră în I gimnas. 
sâu în I reals, pot fi supuși unui esamen 
de primire, conform normativelor esistente. 
Esamenul de primire se va ține în 31 Au
gust v., 1 și 2 Sept. v.

Notă. — Școlarii, cari vin dela un in
stitut, unde în gimnasiul superior nu s’a 
propus bmba grecesoă, au să fiă supuși 
unui esamen de primire din limba grâcă.

Didaotrul în gimnasiul inferior și șcâla 
reală este de 24 cor. pe an, âr în gimna
siul superior (cl. V—VIII.) de 40 cor. pe 
an. — Cei imatriculațl pentru prima-dată 
plătesc odată pentru tot- ienna o taxă de 
primire de 8 oor. Școlarii neromâni plătesc 
didaotrul, taxa de primire și taxa pentru 
fondul de pens, duplu. Taxa pentru fon
dul de pensiune es'e pentru gimnasiul su
perior 10 corone, âr pentru gimnasiul in
ferior și șcâla reală de 6 corâue (cei scu
tiți de didactru plătesc’/2 din acâsf.a taxă); 
taxa de testimoniu și de anuar este de 3 
oorâne (cei scutiți de didaetru plătesc nu 
mai 2 corone); âr taxa de bibliotecă este 
în clasele inferidră 60 bani, m cele >upe- 
riore 1 oorână. (Taxa de membru la socie
tatea de lectură a studenților este pentru 
cl. V și VI gimn. 1 cor., pentru clasa VII 
și VIII gimn. 2 cor.)

Didaotrul se pâte plăti în 2 rate se- 
mestrale: y2 la înscriere, âr J/2 la începu
tul semestrului II, dâr celelalte taxe se plă

tesc de-odată și întregi ou ocasiunea în 
scrierilor.

Brașov, în 12 August v. 1900. 
Direcțiunea șcâlelor medii 

gr. or. române.

Literatură.
A ^apărut Nr. 16 din „Noua Revistă 

Română44 pentru politică, literatură, soiință 
și artă, ou următorul sumar: O. R. Motru: 
Naționalism anarhic și oivilisațiune; Const. 
Em. Crupensky: Asupra viitorelor conven- 
țiunl comerciale; Emile Zola, Drumont, 
Lombroso, V. Hanseman: Opinia publică 
europână și oestiunea israelită în România 
(prima seriă); Petru V. Haneș: Fonetica 
nostră; loan Pop-Reteganul: „Minte de 
muiere, și pace!44 (nuvelă); loan Nădejde; 
Trao să fiă dreptul nostru consuetudinar?

Mișcarea literară și sciențifică loan 
Maiorescu: Itinerar în Istria și vocabular 
istriano-român ; Simeon FI. Marian: Insorip- 
țiunl de pe manusoripte și cărți vechi 
din Bucovina; Fr. Bergamenter: Poesii pa
triotice de autori români, versificate în limba 
germană; Sextil Pușcariu: Dierumănischen 
Diminutivsuffixe; Notițe biografice.

Suplimentul 1 Chestia bulgară; — Mi
hail Cogălniceanu și istorioul rus Nioolae 
MihailovicI Karamzine, de Un cetitor; Ces- 
tionar privitor la psihologia ^poporului ro
mân. — (Răspunsuri de: Al. Valeriu, D. 
V. Pirvan. Carol Bekker, Emil Staiou). Su
plimentul II. La ocnă (nuvelă) de Du Midi; 
— Copil din flori (poesie de Brândușă) — 
Scripcarul Șerban (nuvelă populară) de Cris- 
tea N. Țapu ; —Bătrânul de Gh. D. Mugur.

ULTIME SC1EL
Londra, 28 August. Despre lup

tele de lângă Belfast se anunță: 
Burii își țin cu tăriă posițiunile lor 
și au respins de repețite-ori atacu
rile Englesilor. Englesii voiau să 
împresdre posițiile de luptă ale Bu
rilor, der nu și-au putut ajunge 
scopul.;1

Lorenzo-jyiarqueze, 28 August. 
Lângă Macliadodorj luptele continuă 
de 5 dile necurmat. Intr’un atac al 
lui Buller contra Burilor, aceștia au 
suferit pierderi însemnate.

Shanghai, 28 August. Aliații au 
ocupat un teritoriu spre vest dela 
Peking.

Washington, 28 August. Guvernul 
a fost încunosciințat, că Rusia n’a 
declarat resboiu Chinei, ea vre nu
mai se ocupe Mandsuria și aștdptă 
resistență Japoniei.

B ff W K O $
Ce se cetesce în haremul Sulta

nului. In palatul Sultanului, numit Yldiz- 
Kiosk, se află o clasă separată a traducă
torilor, oarl au chemarea să traducă tot ce 
află în literatura europână potrivit pentru 
femeile din harem. In ultimii rjeoe ani au 
fost traduse pe limba turoâsoă povestiri și ro
mane în număr de aprâpe 6000. Ele sunt 
sorise pe hârtiă grâsă albă și se pot ceti 
ușor. Sunt legate în pânză roșiă seu verde. 
Sultanul însuși are deosebită pasiune pen
tru romane.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
sorisorl de reounoscință oonstată, că flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Gu deosebire 
vindeoă frigurile, podagra, reurna, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi etc. iute și sigur. 12 
sticle 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă acest mijloc esoelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloc, pe oare orl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa44 de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Sziics Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Proprietar: Dr. Âuref ^ursșiafii:.

Redactor responsabil: Breg&riu Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din Bi-ațov, 

se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„Zootechma* 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 generală* 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 Plugarilor*1 s6u povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor* etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( -|- 3 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 ilustrațiuni in text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan F. 
Negruțiu, profesor în Blașiti. 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).

Petițiunile instruite cu carte de 
botez, testimoniu de cualificațiune, 
anteridra aplicație sunt de a-se îna
inta la Rectoratul Internatului de 
fete din Beiuș până la 7 Sept. n. c.

Se pretinde ca se scie perfect 
croitul albiturilor și hainelor, va fi pre
ferită cine va sci și limba germână 
și, cine va produce atestat despre 
absolvarea cursului de lucru de mână, 
(l-s.) Direcțiunea.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X

Publicare de concurs.
La internatul Pavelian de fete din 

Beiuș împreunat cu șeblă civilă se 
publică concurs pentru un post de 
guvernantă.

Salarul anual e 400 corbne și 
provisiune în internat; va ave drept 
la 2 cuincuenale de câte 100 cor.

Cursul Ba bursa dinViena.
Din 28 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................114.40
Renta de corone ung. 4°/o. . . • 90.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120.—
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.30
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................159.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.75
Renta de argint austr........................... 97.55
Renta de hârtie austr............................97.15
Renta de aur austr.............................. 117.05
Dosuri din 1860.................................  132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 679.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 661.50
NapoleondorI............................. 19.30
Mărci imperiale............... 118.25
London vista........................ 242.20
Paris vista......................... 242.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.70
Note italiene . . ....... 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 27 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.60 Vend. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.24 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59.— Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend. —.— 
Scris, f’onc. Albina 5°/n 100.— Vend. 101.—

Decă nu convine, se pote returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. — 

7C3ZZ” SFIHBIXTG-, 
WBBWA, E. ESe®. HFostgasse usc. 2. 9—,10.

este ultima novitate în fabricația ciasormcilor.
Aceste ciasornice în miniatură franț.uzesci, are lungi

me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, cu sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră cântă, cele mai frumosă fjiarșurî și piese de dans.

Prețul cu ambalasiii și esjedaî franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciasornic fără musics, dar care bate jumă

tățile și orele întreg', pachetat în lădiță și trimis franco 
numai ® ffî. S® cr.

■ Se garantăză mersul acurat pe minută. ——
De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con

sidera ca o mobilă frumos ă.
===== Se trimite numai cu rambursă. ■-—......
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Struguri de Oporto

în coșulețe

magazin de coloniale, vinuri, 
delicatese și ape minerale, 
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. 
un an

Pentru Eomânia și străinătate: 
trei luni......................................................
șese luni................................................
un an................................................
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Dodam,

2
1

fi. —
fl. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
an ... ,
șese luni. 
trei luni .

Pentru Româniți și străinătate:
an..............................................................8
șese luni....................................................4
trei luni...................................... .2 franci.

franci, 
franci.

prin

a

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Âdmimstrațium „gazetei Transilvaniei“-

X
X
X
X

Plecarea si sosirea îroiarilDr h stat iu ung. în Brașov.
Valabil «lin fl VEaâu st. a. fi®®®.

Plecarea trenurilor din Brașov
Delii Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
I. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p.m.

III. Trenul de pers, la ora 7'48 min. s6ra.
IV. Tr. acc. la 6ra 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucurescl:
I, Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

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

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

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

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

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

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

DelaBrașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la ora 9-30 min. s6ra.

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

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

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Ulușiîf la 6. 2’9 m. p. m«
IV. Trenul mixt la ora 10’25 min. sdra.

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2’18 min. p. m„

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10’14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tdte sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșerlieiu 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. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10’4 m. s6ra

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

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolomeiu),.
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

li. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. s6ra.

Dela Ciuc-Gkimes 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. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. s6ra.

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

,A.F „Gazeta Transilvaniei** cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


