
BEBACȚIUNEA, 
ftâ&ifiistrațiuflea si Tipografa. 
MĂ.SJ0V, piața mars Nr. 30.

Scrisori nefrancaie na 
sm primesc. Manuscripte 
nu 96 retrimei.
‘bSERATE s* prisieroU AD- 
JIUI3TRAȚIU9E în Brașov și a 
szmfetaxole Birouri de anunolurl:

7n Viena: E5. Dwkos Hachf. 
■Sox. Augenfeld & Emerlah Leaner. 
Wnrloh Sohalek. Rudolf Btosaa. 
4. Qppellks Naehf. Anton Oppailk. 
In Budapeot.a : A. V. Roldlîor- 
uisr, Eksteln Bernet. In Ham- 
B&rg.' Karolyl 4 Liebmann.

PREȚUL IKSERȚIUMILOR : o se- 
... garmond pe o oolână 6 or.
— Publioări mai dcao <r.pă 

tarifă ți învoială
RECLAME pe pagina a 8-a o 

soriă 10 or, o6u 30 buni.

„gazeta^ iese în uscare i|l,
ADonameuie pentru Anstro-Ungari a: 
Pe un an 12 fl., pe ș^as luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineca S fi, pe an.

Pentru România șl străinătate: 
Pe un An 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de 2>u»unec<5 8 franci.
Se prenumeră Ia tote ofi- 

cîele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașoi
Admmistraț tunsa, Piața rrare 

Tfirfful Inului Nr. 30, etegin 
I.: Pe un an 10 fi., pe ș^sc 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or, 
Cu dușul în casă: Pe un ar 
19 fl., pe 6 luni 6 fl-, pe trei 
luni 3 fl. — Un eaemplar 5 or. 
v. a. adu 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inaerțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Vineri 10 (31) August. 1900.

Propaganda szeHîstă.
De când a ajuns la cârmă Co- 

loman Szell s’a dat, după cum bine 
este cunoscut, lozinca, că de acum 
se deschide naționalităților posibili
tatea de-a păși activ pe terenul par
lamentar, căci regimul forței și al 
asuprirei brutale condus de faimo
sul Banffy, nu mai este, și Szell 
„împăciuitorul" e gata a primi pe 
toți cu brațele deschise, ca se con- 
lucre cu el la clădirea „statului na
țional maghiar unitar".

Apelul acesta a fost adresat mai 
întâiu Românilor și multă cerndlă 
s’a risipit de cătră oficioșii, semiofi- 
cioșii și admiratorii de tot soiul ai 
așa fisei noue direcțiuni politice, 
pentru a-i convinge, ca a sosit me- 
mentul se se lapede de politica de 
pasivitate și se se grupeze sub dra
pelul salvator al marelui comandant 
peste tabera mamelucilor guverna
mentali.

Am arătat cu altă ocasiune, că 
veleitățile de împăciuire ale lui Co- 
loman Szell nu sunt numai efluxul 
unei dorințe subiective a lui. Când 
a luat asupră-și misiunea de-a îm
păca partidele maghiare și de a căuta 
să susțină legăturile cu Austria, i-s’a 
dat să înțelâgă din partea factoru
lui celui mai înalt în stat, că este o 
cerință neapărată de a-se delătura 
și nemulțumirile din sînul naționali
tăților. Aceeași misiuue o luase asu- 
pră-și și cabinetul Banffy la 1895, 
când între punctele programului său 
se afla și împăciuirea naționalită
ților.

Cum și-a înțeles Banffy acesta 
parte a problemei sale și în ce mod 
a ținut s’o esecute, — am văcțut. 
Cum șl-o înțelege Coloman Szell și 
cum își închipuesce realisarea ei — 
vedem.

Nu vom mai reveni asupra ce
lor cunoscute și prin fapte vii pro
bate. Ne mărginim a reasuma espe- 
riențele făcute constatând, că Szell, 
după cum însu-și a mărturisit de re- 
pețite-ori, urmăresce aceeași țîntă ca 
și antecesorul său, dăr procede mai 
puțin brutal și cu mai multă „blândeță" 
în urmărirea ei.

Cu acâsta „blândeță" se face 
cel mai mare reclam încă și acum 
după deochiarea desăvîrșită a cu
noscutei devise, cu care s’a Introdus 
ea — pentru a câștiga pe alegătorii 
naționalităților în vederea viitorelor 
alegeri dietale.

„Naționalitățile se părăsescă pa
sivitatea și se între în activitate". 
Acesta este sfatul, ce din nou li-se 
dă de cătră organele lui Szell din 
incidentul, că fiarele sârbesc! au 
început se discute cestiunea viitorei 
lor atitudini la alegerile dietale și 
și că una din ele, organul liberal 
sârbesc, pledâză pentru ca Serbii se 
ia parte la alegeri. Ba și între Slo
vaci s’a ivit o voce în sensul acesta.

Atâta a fost de ajuns ca orga
nele lui Coloman Szell se capete 
nou curagih pentru propaganda lor.

Ce voesce guvernul actual? 
Voesce să-și întărescă partida cu 
voturile naționalităților și prin par

ticiparea lor la alegeri, sub cuvânt 
că părăsesc politica de pănă acuma, 
voiesce se producă opiniunea că 
aceste naționalități au renunțat la 
postulatele lor de drept.

Acesta e scopul propagandei. 
Dovadă că fracțiunea lui Banffy e 
furiosă și învinuesce pe Szell, că 
prin aceea că apelâză la naționali
tăți se între în parlament, le recu- 
ndsce ca fracțiuni deosebite politice 
și printr’asta renunță de a-le privi 
numai din punctul de vedere al ce
tățeniei maghiare, fără a recunosce 
cât de puțin individualitatea lor.

Se fiă liniștiți Banffy cu ai săi. 
Naționalitățile sunt prea pățite, decât 
ca să se lase a fi amăgite din nou 
cu astfel de flâcuri și să crâdă, că 
decă Szell apelâză la ele, le și re
cunosce dreptul de individualități 
naționale.

Pentru a nasce acâsta convin
gere să cere ceva mai mult decât 
trase și vorbe seci prin (fiarele gu
vernului.

Visita Regelui Carol la Ischl.
Este viu discutată de astă-dată 

în pressă întâlnirea Regelui Româ
niei cu monarchul nostru la Ischl.

Organul ministeriului de esterne 
din Viena „Fremdenblatt", a fost cel 
dintâiu, care a salutat visita domni
torului statului vecin român.

„Fremdenblatt*, orgaDul ministeriului 
de esterne, vorbind despre visita Regelui 
Caro! ia Ischl fice, că visita acâsta este o 
dovadă nouă a relațiunilor cordiale pe cât și 
a escelentelor raporturi, cari esistă între 
monarchia austro-ungară și România. Re
gele Carol pdte fi privit ca întemeetorul 
României moderne. România a devenit 
unul din factorii nestrămutați ai politi
cei internaționale, un element stabil în 
a cărui politică tradițiunile și judecata 
jdcă un rol mare. In asemenea condițiunl 
se pote privi fără grijă neînțelegerea, ce 
s’a ivit între România și Bulgaria ; și im- 
presiunea, care reiese este, că dorința de a 
înlătura aoestă neînțelegere esistă din am
bele părți, dâr atitudinea pressei nu cores
punde cu pornirile cercurilor diriguităre.

Va trebui să se recunosoă la Sofia, că 
România nu pote răbda mai departe agitați
unea bulgară-maoedonenă, care lucrâză cu 
pumnalul și cu revolverul, și va trebui să 
se țină sâmă de cererile îndreptățite ale 
guvernului român. Se speră pe de altă parte, 
oă România va da dovefi de moderațiune.

*

„Pester Lloyd*, vorbind de visita Re
gelui Carol fice, că în situațiunea actuală 
e aprope de mintea omului, ca incidentul 
macedonean să fiă discutat la întâlnirea 
monarchilor. Aoesta ou atât mai mult, cu 
cât politioa orientală a monarohiei nbstre 
țintesce la păstrarea statului quo teritorial, 
la pădirea tratatelor internaționale și deci 
faotorii competențl ai Austro-Ungaiiei în 
tot-dâ-una trebue să nisuâscă a depărta 
tdte piedecile și greutățile ce se opun sco
purilor unei asemenea politice de pace.

Mai departe „P. Lloyd" e de părere, 
că conflictul actual româno-bulgar nu e de 
natură a nasce un răsboiti între aceste două 
state. Faimelor sensaționale despre înar
mări nu le prea pdte dacredământ. Fiind- 

I că însă spiritele sunt agitate de ambele 
I părți, fice, că s’ar pută nasce un conflict 
local mai mult din neînțelegere, de cât din 
intențiune seribsă. „Bulgarii și Românii fac, 
prin urmare bine, dăcă dau o atențiune 
mai mare celor ce se petrec la graniță, 
dăcă iau astfel de dispoeițiunl, oa ori oe 
conflict să fiă împiedecat său să fiă oel 
puțin suprimat în germenele său". In fine, 
vorbind despre natura conflictului, ajunge 
la următărele conclusiunl:

Dăcă guvernul român va persevera 
în atitudinea sa de a se apăra contra uci
gașilor și revoluționarilor speculativi, dăcă 
se va feri de a duce cărta pe terenul oel 
mare curat politio, atunci guvernul bulgar 
va trebui să-i dea fără dor și păte satis- 
faoția cerută și garanțiile pretinse. Ori cât 
de greu i-ar cădă, trebue să corăspundă 
postulatelor oorecte și juste ale guvernu
lui român. In acest sens s’au făcut și enun- 
oiările cabinetelor oelor mai multe puteri 
semnatare. Dăcă cei din Sofia ar căuta la 
sprijinul oficios al Rusiei, se vor înșela. 
Totă pressa competentă rusăsoă desaprbbă 
aotivitatea revoluționarilor macedoneni.

*
Și „Budapester Tagblatt* scrie un ar- 

ticul despre visita Regelui Carol la Ischl, 
ficând, că acestei visite trebue să i-se dea 
o importanță deosebită; oă mergerea și a 
lui Goluchowski la Isohl nu e numai in
tern plătore, ci stă în legătură cu situația 
seriosă ce a creat’o oopfliotul României cu 
Bulgaria, care interesăză de aprăpe și mo
narch’a nbstră.

„Bud. Tagbl." vorbesce apoi de fa- 
sele acestui conflict, recunoscând că drep
tatea este pe partea României și acoen- 
tuând, oă este nu numai în interes român, 
ci și în interee general european de a nu 
se mai suferi organisarea comploturilor 
bulgare anarchiste. La intrevederea mo
narchilor din Ischl se va vorbi, fice, de 
sigur despre tăte acestea și se sperăză, că 
cercurile competente austro-ungare vor faoe 
opresiune asupra Bulgariei în interesul 
păcii.

Regele Carol va duoe cu sine dela 
Ischl convingerea, că se va pune capăt în 
Sofia uneltirilor criminale ori de cătră tri
bunalele bulgare însăle, ori de cătră 
altul, de-ar fi și Sultanul, suzeranul acestei 
țări (!).

*
„Timpul* din Buouresol, relevând deo

sebirea de limbagiu față de România și 
față de Bulgaria ce reiese din articulul de 
mai sus al organului ministeriului de es
terne din Viena soris spre a saluta visita 
Regelui Carol la împăratul Franoisc Iosif, 
— visită pentru-care ministrul afacerilor 
străine al Austro-Ungariei, contele Golu
chowski, a fost ohemat la Isohl — fioe:

„Se scie adl în Europa totă de a oui 
parte e dreptatea în conflictul bulgaro- 
român. Totă pressa europeană seriâsă, atât 
oea oare se inspiră din oficiile interne ale 
guvernelor lor, cât și oea fără legături cu 
aceste cabinete, s’a pronunțat în contra 
acțiunei criminale a unor Bulgari svăpăiațl 
și șl-a esprimat surprinderea oă a putut fi 
tolerată de unele oercurl ofioiale din Bul
garia ; României nu i-s’a putut reproșa 
nimio, căci nu numai punotul de vedere al 
țării ndstre se întemeiază pe principii să- 
nătose, dăr și acțiunea diplomatică a gu
vernului nostru n’a depășit măsura limba- 
giului reolamat de împrejurări".

„întrevederea dela Isohl, care nu era 
destinată decât unei nouă oonfirmărl a 

amiciției dintre cei doi Suverani, a căpătat 
astfel, prin forța imprejurărilor, și o im
portanță politică".

Serbii și viitorele alegeri.
Pressa sârbăscă din Ungaria s’a ocu

pat adese-orl în timpul din urmă cu oăs- 
tiunea, decă Sârbii sâ ia ori nu parte la viitorele 
alegeri dietale?

Organul partidei liberale sârbescl, „Bra
nik* din Neoplanta, a publicat săptămâna 
trecută un articul întitulat „Să fim gata", 
în care îndâmnă pe Sârbi ca, renunțând la 
pasivitatea din 1896, să ia parte la viito
rele alegeri. „Branik" fice, că deși congre
sul dela 1895 al naționalităților, la care au 
participat Sârbii, Slovacii și Românii, a 
proclamat pasivitatea, totuși Slovacii se 
mișoă, Românii încă ar fi înduplecați (??) 
a renunța la punctul lor de vedere de pănă 
acum, âr marea majoritate a Sârbilor do- 
resce chiar să se lapede de pasivitate. „Bra
nik" speră, că judicatura curială în afaoerl 
electorale ar garanta „alegeri curate" și în- 
lăturându-se abusurile de pănă acum, Serbii 
își vor putâ alege deputațl naționali. Apoi 
încheie: „Să luorăm, să ne organisăm, și 
în lucrarea acâsta și tinerimea sârbescă 
să-și ia partea ei, înbărbătând pe alegătorii 
sârbi aoolo unde se simte lipsa".

Altă foie serbâsoă „Szrbobran* scriind 
despre viitorele alegeri, propune oonvocarea 
unei adunări poporale sârbescl, în care să 
se stabilâscă o înțelegere între partida lui 
„Branik" și oea a „Zastavei",'ca să procâdă 
umăr la umăr, fiind-că și așa raporturile 
sunt forte nefavorabile. Adunarea să de
clare, dăcă vre luptă electorală, ori abstinență 
și pe mai departe. Adevărat, fice, că în 
fruntea guvernului stă astăfi Szell, care nu 
este așa de dur ca Banffy, dăr nici Szell 
nu vrâ s& audă despre legea de naționatitate. 
Singur partida poporală este, care a luat 
în programul său esecutarea acestei legi. 
După t6te acestea „Szrbobran* e hotărît de 
părerea, oă ar fi mai bine să se susțină 
solidaritatea naționalităților și prooederea lor 
unitară. „Durere însă, solidaritate nu esistă, 
căci și Românii și Slovaoii au pornit ac
țiune separată și prooed independent".

Cu totul altfel se esprimă organul ra
dicalilor sârbi „Zastava*. Scriind ■ despre 
viitorele alegeri, ia posițiă pentru pasivitate, 
căci cu tâtă judicatura curială n’au încetat 
încă căușele, pentru cari oongresul națio
nalităților dela 1895 a proclamat pasivita
tea. i„Zastava“ n’are nici o înoredere în 
Coloman Szell, deși recunosce, că nu lu- 
crâză cu mijlboe așa de dure ca Tisza și 
Banffy. „Zastava" urgitâză întrunirea unui 
nou congres al naționalităților, în care să 
se discute și delibereze asupra cestiunilor 
electorale și să se stabilâscă atitudinea na
ționalităților față cu proximele alegeri. 

înțelegerea comercială turco-ro- 
mână. In urma unor negooiatiunl, con
duse cu multă activitate și pricepere, gu
vernul român a reușit să închee cu guver
nul otoman un aranjament provisoriu, în 
virtutea căruia se restabilesc între Româ
nia și Turcia relațiuniie oomerciale ast-fel 
cum erau înainte de 15 Februarie a. c., 
când s’a denunțat convențiunea de comer- 
cifi. Aranjamentul provisoriu are o durată 
de 10 luni, adeoă pănă la 1 Iulie 1901, în 
oare interval se vor începe negooierile pen
tru un tratat de comercitt definitiv. Lun
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s’a dat iradeaua Sultanului, care restabi- 
lesoe, pentru esportațiunea română, taxa 
primitivă de 8 la sută ad valorem, și care 
abolesce tariful diferențial absolut prohibi
tiv, oare este astă$I în. vigore. Soirea a 
fost ooinunicată telegrafio la Viena M. S. 
Regelui Carol.

Conflictul României cu Bulgaria.
„Epoca44 scrie:
Dificultățile fățișe, ce autoritățile bul

gare fao tuturor oălătorilor cu pașapbrte 
române, ori cât de în regulă s’ar găsi, pre
cum și piedeoile, ce în Rusoiuo și Vidin se 
pun funcționarilor serviciului nostru de na- 
vigațiune, în esercițiul funoțiunii lor pe 
țărmul bulgar, au obligat pe d-1 Marghi
loman, ministru de esterne, să sesiseze 
printr’o notă, pe guvernul din Sofia.

Se va aștepta răspunsul la acâstă 
notă, oare, probabil, va fi comunioat as- 
tă$I său mâne, pentru-ca să se ia și din 
partea nostră măsurile de retorsiune, cari 
se impun.

Este de notat, oă pedecile aduse na- 
vigațiunei trec peste capul României pen
tru a se isbi în tratate internaționale . și 
oă, ast-fel România se găsesce într’o posi- 
țiune escelentă pentru a discuta și aoâstă 
nouă cestiune.

*
Etă oe cetim cu privire la afacerea 

pașapbrtelor în „Costituționalul:
Confratele nostru „Adevărul14 crede a 

sci, că Bulgarii, respingând la frontieră pe 
toți cei cari se presintă cu pașaporte ro
mâne, d-1 Marghiloman a fost de părere 
să se rupă imediat relațiunile cu statul 
bulgar, âr că d-1 Carp a propus să se câră 
mai înainte avisul M. S. Regelui.

Afacerea este ou totul alt-fel.
Autoritățile bulgare, fără preînsciin- 

țare, n’au mai permis trecerea graniței lor 
cu bilete de trecere, bune pentru cinci cțile, bi
lete usitaie in zonele frontiere', ministeriul de 
interne a replicat pe dată, împedecând tre
cerea din Bulgaria în România fără pașa- 
porte în regulă, visate de Legațiunea nostru 
din Sofia. Ministerul afacerilor streine n’are 
să intervină, • deoât pentru a negooia, dâcă 
nu este loc a se reveni la primul modus 
vivendi. Nu este nici un zor. In momentul 
de față, pe cât se va întră mai greu de 
peste Dunăre la Doi, cu atât ne vom pută 
feri mai bine de intreprinderile oomitetului 
lui Sarafoff.

Ar căta să fim recunoscători Bulga
riei pentru inițiativa, ce a luat în acâstă 
privință.

*
Qiarul sârbeso „Bramli* din Neoplanta 

primesoe din Rusciuc o corespondență în 
care se dice între altele:

Aici mai ales în cercurile militare, 
agitațiunea este forte potențată. De câte-va 
dile nu se mai vorbesee, decât despre aceea, 
că ușor putem să avem un răsboifi cu ve
cina Româniă. O febrilă activitate se des
fășură atât aioi, oât și pe partea română.

A^I nopte pionirii români au ridicat 
șanțuri pe malul stâng nl Dunării (?) Fără 
pașaport nimeni nu mai este lăsat să între 
în România, nici de acolo la noi.... Aici 
(Rusoiuo) sosesc multe arme și victualii, și 
oantități mari de arme sunt trimise cu oo- 
rabia pe Dunăre, pentru cetățile de pe ma
lul drept. Erl nbpte a fost desoăroat aioi 
un mare transport de pusei și cartușe, și 
erl diminâța a trecut pe lângă Rusciuo o 
.corabiă rusdscă cu alte trei vase de trans
port, cari erau încărcate cu pusei. Tbte 
acestea au fost duse pentru Nicopole, Sis- 
tov și Vidin. Afli a plecat de aici un ba
talion de infanteria, a cărui problemă este 
de a întări garnisona bulgară din Turtu- 
caia. Nbptea trecută a sosit din Sumla și 
Selvia artileria, pionirii sunt așteptați 
pe mâne din Sofia.

*
nNow-Veacu, diarul stambulovist din 

Sofia, publică un artioul întitulat Pressa 
română, in oare spune din nou, oă pressa 
română atacă pe nedrept poporul bulgar, 
și oă nu tot poporul bulgar este oulpabil 
de crimele bandei dela guvern. i

„Noiv-Veac* reounosoe, oă în România 
Bulgarii au găsit în tot-dâuna ospitalitate 
și spune, oă pe România o oonsideră ca 
pe o mumă a lor, de unde li-a venit ajutor 
în tbte împrejurările.

*
Marți — spune „Timpul14 — s’a ținut 

la Vidin un meeting număros, în oare asis
tența a strigat: „Vrem răsboiQ, ori morte !“

Manifestația acbsta, în fața unui oraș 
român, a trecut probabil, în mintea oelor 
oarl au oroit’o, drept o intimidare posibilă 
la adresa Românilor.

Noi dăm din umeri, și atâta tot.
*

O esplicare.
Cu privire la soirea, ce s’a fost adus 

de unele cjiare, că ministeriul de esterne 
român a comunicat guvernului bulgar un 
resumat al instrucțiunii în afacerea complo
tului bulgăresc, „ Constituționalul11 dioe, oă 
după-ce guvernul bulgar n’a observat usan- 
țele cum se cuvine între țări vecine, cari 
întrețin bune raporturi, n’a mai fost nevoiă 
să fiă comunioate resumate de instrucțiune 
guvernului bulgar. Acâsta o esplică numi
tul organ al guvernului astfel :

Când o crimă se comite unde-va în 
Europa, autoritățile judiciare looale vesteso 
pe dată pe guvernul din țâra străină unde 
s’au refugiat său unde stau la pândă auto
rii său oomplioii crimei. Acest guvern în
cepe prin a procede la arestarea crimina
lului și apoi aștăptă documentele pentru a 
hotărî decă menține arestarea, decă estra- 
deză pe arestat său dăcă îi pune în jude 
cată în propria lui țără.

Esistă o solidaritate in Statele civilisaie 
pentru a împiedeca propagațiunea crimei, care 
le împinge se-șl dea mâna în tbte, când este 
vorba de ordinea publică. Statul, care ar re- 
fusa să-și îndeplinăsoă sarcina acăsta de 
moralitate internațională, ese din conoertul 
Statelor organisate.

Cum s’au respeotat aceste principiurl 
în conflictul, ce avem ou Bulgaria?

Mihăileanu este asasinat în săra de 
22 Iulie. Nu-i trebue instrucțiunei 48 de 
ore pentru a descoperi firele crimei și a 
desemna cu certitudine pe autorii morali, 
oa și pe autorii materiali ai crimei.

In Jiua de 25 iulie ministrul afaceri
lor streine telegrafăză la Sofia detailurilo 
descoperite și însăroinăză pe d. Mihu să 
le aducă la cunosoința guvernului bulgar, 
indicându-i anume pe Sarafoff ca autorul in
telectual al omorului lui Mihăileanu, și al 
omorului lui Fitowslcy.

Răspunsul guvernului bulgar, fiind 
evasiv asupra concursului ce era dator să 
dea autorităților române, se trimit nouă ins
trucțiuni agentului din Sofia la 30 Iulie ca 
să întrebe pe d. Ivancioff, ddcă ordonanțele 
judecătorului de Instrucția nu i par suficiente 
pentru a lua și d-sa o măsură ore-care ? 
Era imposibil de a se pune punctul pe i 
mai cu precisiune și de a face mai lesni- 
ciosă situațiunea guvernului bulgar.

Cu alte state, primul act judiciar, un 
mandat, un requisitoriu este îndestuhtor.

Bulgariei i-am oferit actul definitiv, 
care închide instrucțiunea : ordonanța jude
cătorului de instrucțiă. Guvernul d-lui Ivan
cioff pentru a-se rnișoa în contra unor ori- 
minall, cari asasinăză, ne-a pretins hotărîrea 
definitivă de osândire! Legiștii bulgari cu
nosc procedura nbstră; ei sciu, că un pro
ces la curtea cu Jurați nu se curmă ou 
una, cu două. Ei ma1 soiu, oă timpul este 
mare meșter pen’ru a șterge unele urme. 
Cerfr>d hotărirî definitive, guvernul princiar 
scia el ce face.

Der și guvernul român a sciut să ce- 
tăscă între rîndurl. Un dilatoriu de felul 
acesta era probă evidentă, că nu poți s^u că 
nu voescl.

In asemenea condițiunT desbaterea nu! 
mai încăpea și judecata aiacerei a fost dată 
în cercetarea statelor Europene.

Instrucția complotului bulgar.
In dosarul omorului lui Fitowski se 

află o scrisore originală a lui Sarafoff, adre
sată lui Trifanoff. Acest dosar se află la 
cabinetul 1 al d lui jude de instrucțiă 
Ciuflea, oare a instruit afacerea acelui 
omor. Etă o oopiă după aoăstă sorisăre:

Pentru Trifanoff, președintele 
comitetului secret Macedonian 

din Bucurescl.
Am primit scrisărea văstră ; alt-ceva 

n’are să vi-se dea decât numai încredere.
Anunțați-mă și răspundeți, oine a 

venit la voi.

Ve trimet un Congan pentru bine- 
volnea ou care veți începe adunarea de bani.

StăruițI pentru reușită.
Președintele comitetului 

macedoneau
Sarafoff.

*
D-1 jude instructor Florescu a făcut 

asâră o descindere în strada Brutus Nr. 6, 
unde se închiriază oamere mobilate. D-sa 
a făcut o perohisițiă la Bulgarul Atanase 
Damianoff, avocat în Sofia. Aci a seches
trat un revolver cu 6 foourl, o cutiă ou 
cartușe și o însemnată corespondență. Intre 
scrisorile aflate, sunt unele semnate de 
Sarafoff, oare e unchiti al lui Damianoff.

S’a mai aflat, că Sarafoff a venit 
acum două luni la Damianoff și a stat 
oâtva timp la el. Prin acest Damianoff, 
Sarafoff oeroase se cumpere arme vechi 
dela ministerul român de răsboifl.

*
Luni a fost arestat un anume Ta- 

fetof, care era căutat de aprope două săp
tămâni de cătră poliția.

Acest Tafetof, armean de origine, dâr 
născut în Bulgaria, a fost ofițer în armata 
bulgară. El a fost în relațiuni ou membrii 
comitetului secret din Bucurescl.

Aoum est-va timp, eșind clin serviciO 
dela o tutungeria, a căutat să între la un 
bancher. Nereușind s’a întors âr la tutun
geria.

Cercarea lui de a întră în servicii! la 
bancher, este în legătură cu hotărîrea, 
oare se luase de comitet, să se facă mai 
multe spargeri, spre a aduna bani pentru 
oomitetul central din Sofia.

Uniunea studenților latini.
Ne facem o plăcere — Z'oe diarul 

VEpoque din Paris — de a publica darea 
de sâmă completă a ședinței de inaugurare 
a Uniunei studenților latini, care a avut 
loc Duminecă 12 August, în palatul socie
tăților savante.

Ședința se deschide la ora 3 p. m. 
sub președința de onore a d-lui Dr. Paul 
Tissier, fost președinte al Asooiațiunei ge- 
generale studențesol din Paris. Alături de 
d-sa iau loc d-1 Henri Durand, președinte 
provisoriu al Uniunei, d-nii Oormon (Fran- 
cia), Negulescu (România), Font (Spania), 
De Sanctis (Italia), Montes de Ooa (Rep. 
Dominicană), Govea (Portugalia), Daute- 
roche (Montpellier),] V. Govea (Brasilia) 
Seurtu (Transilvania) președinții provisorii 
ai secțiunilor lor respective, precum și d-1 
loan Hio, secretar provisoriu.

D-1 Henri Durand (România), iniția
torul Uniunei, espune lucrările pregătitore 
ale biroului. Citesce apelul adresat de el 
în Iunie trecut studenților națiunilor latine 
și semnat de un grup de student! români.

„Camaradl latinii
Aprope două mii de ani au trecut, de 

când, plecați din Roma, colonii latini s’au 
imprăsciat în lumea întrâgă spre a semăna 
binefacerile oivilisațiunei.

DevenițI Spanioli, FrancesI, Italieni, 
Portugesl, Români, acești fiii ai Romei au 
avut, ca urmare, diverse destinurl.

Nu li-a mai rămas de comun, decât 
virtuțile străbunilor lor și acel geniu latin, 
care este particularitatea rassei lor!

Frați latinii
In zorile secuiului născând, a unui 

secul în care, grațiă unei înalte și geue- 
rbse impulsiunl, ideile de pace și de frater
nitate între națiuni sunt chemate a triumfa 
definitiv, ni-s'a părut, că a sosit vremea 
pentru noi să îndreptăm greșelile trecutu
lui și să cimentăm pentru tot-dâuna legă
turile oarl unesc deja națiunile nbstre surori!

. Intrunindu-ne din timp în timp în 
oongrese ale studenților latini, ne vom cu- 
nosce mai bine, ne vom iubi mai mult, 
spre marele bine al scumpelor nostre patrii ! 
O unire mai strînsă și mai efectivă va fi 
pentru vechea nostră rassă latină, o eră 
nouă de gloriă și de prosperitate ....„Sus
ținuți de cătră oei mai vrednici oampionl 
ai latinismului, d-mi Urechiă, Quintana, de 
Gubernatis, Saran d’Allard, Roque-Ferner, 
Patva, De Tourtoulon, ideia nbstră șl-a fă
cut drumul*4 adaugă d-1 Durand. „Mulțămită 
lor am putut reuni acjl număroșl represen- 
tanțl ai națiunilor latine, grupați sub dra
pelul comun: „Alma-Maler*. Mulțumesc tu
turor, domnilor și scumpi camaradl, cari în 
acest secul de egoism, ați sciut să vă de
votați unei idei generose! Cred, domnilor, 
că unirea nbstră de astăcjl nu va fi nici 
unirea unei ore, nici acea a unei Qile, cred, 
că ea va fi unirea eternă. Domnilor, tră- 

âscă Uniunea Studenților latini! Trăâscă 
națiunile latine!“ (Aplause vii).

D-1 Dr. Paul Tissier, îutr’o împrovisa- 
ție vibrantă, salută Uniunea studenților la
tini. „Nu dorim câtuși de puțin, să întune
căm strălucirea oelorlalte rasse, oarl popu- 
lâză lumea. Der avem dreptul de a ne 
aminti, că am fost cei dintâiu civilisatorl. 
Avem un patrimoniu oomun de tradițiunl, 
pe care nu trebue să-l lăsăm să piară! 
Voim să desfășurăm calitățile nbstre gene- 
rose, inspiratbre de progres și de libertate, 
voim să facem să profite de ele celelalte 
rasee. Spiritul latin a sciut să fondeze 
spiritul jcelor, cari veneau la el, a început 
prin a-i asimila spre a le oere în urmă a-șl 
uni puterile lor cu ale sale în folosul pro
gresului omenirei. Ast-fel este, domnilor, 
caracteristica geniului civilisator latin, și 
âtă de ce noi avem dreptul de a fi mân
dri și de a rămâne latini!44 (Aplause entu- 
siaste).

D. R. queni, directorul diarului ^Epoque* 
reounosce necesitatea unei uniuni latine.

„Fără a ne despărți de marea familiă 
umaDă, voim prin uniunea iatină să faoem 
un prim pas cătră uniunea universală44.

El dă tinerilor săi oamaradl deplina 
sa adesiune personală, și aceea a amicilor 
săi dela Uniunea latină, care a fost presi- 
dată de cătră d-rul Girard, oăruia îi tri
mite omagiile sale.

D. Ziotescu delegat al Ligei române, 
mulțumesce d-lui Durand și camaradului 
său Negulescu, oarl au fost cei dintâifi mun
citori. Mulțumesce delegaților străini pen
tru simpatia, ce au arătat’o față de Româ
nia, a3ociându-se la opera întreprinsă de 
cătră fii săi. El arată oum Liga culturală 
română a reunit sub același drapel descen- 
denții împrăsciațl ai coloniilor lui Traian. 
Uniunea studenților latini va reuni și ea sub 
același drapel pe toți fii Romei, ea va să
vârși unitatea tuturor latinilor de pe ma
lurile Mărei-negre cu acei de pe malurile 
Atlanticului. „In numele Ligei culturale ro
mâne, salut rassa latină, doresc viață lungă 
și durată eternă Uniunei studenților latini.*

D. Font, delegat spaniol, se asociâză 
cu totul la opera întreprinsă, precum și d. 
Iacchia, dm Genua, ș; d. Govea din Por
tugalia.

D. Viotor Govea (Brasilia) salută noua 
operă de fraternitate latină. In numele 
Americei latine, îi doresce în termeni căl- 
duroșl cel mai frumos viitor pentru ferici
rea lumei întregi.

D. Popescu-Pion, președintele Asocia- 
țiunei studenților din Bucuresol, mulțu
mesce d-lui Paul Tissier pentru sprijinul 
ce-1 dă Uniunei. D. Pion în numele studen
ților- români mulțumesce camarazilor stre
ini și îi asigură de devotamentul națiunei 
române.

D. Tissier mulțumesce. El declară, că 
Uniunea latină nu va uita pe n’cl un mem
bru din marea familiă. Adreseză un salut 
mișcător Românilor din Transilvania, Ita
lienilor dela Triest, Francesilor din Canada 
(Vii aplause).

(Va urma.)

Suveranii României la Viena. Cu 
data de 25 August se telegrafâză din Viena: 
Regele și Regina României au sosit aici după 
amiacjl. Au fost primiți la gară de d-1 (Jan- 
tacuzino, însăroinatul de afaceri, d-ldeZund- 
heim, consulul general al României, și de 
personalul legațiunei. Majestățile Lor s’au 
dus la otel, unde puțin după sosirea Lor, 
au primit visita contelui Goluchcwslti și a 
generalului de Beck, șeful statului-major 
general. Alțl înalțl funcționari ai ministe- 
riului afaoerilor străiue, precum și d-1 de 
Fonion, ministrul Rusiei la Bucurescl s’au 
preseutat la otel. După prânc), la oare au 
luat parte suitele și alte personagii, M. S. 
Regina a plecat la Neuwied, însoțită de M. 
S. Regele pănă la gară. M. S. Regina a 
părăsit Viena la 8 și 25.

„Reuniune română de înmormântare 
în Brașov.44 După cum suntem informați, 
d-nii Vasile Sfetea, Iosif Maximilian, Dr. V. 
Saftu și C. Aisăr, ca representing ai co
mitetelor parochiale din Brașov-Scheiîi, de 
pe Tocile, din Brașov-Cetate și din Bra
șovul-vechili au ținut săptămâna treoută o 
ședință în privința înființării aici în Bra
șov a unei „Reuniuni române de înmor
mântare44 după felul, cum sunt oele de ou- 
rând înființate în Sibiiu, Orăștie eto. — In 
filele aceste se vor pune la disposiția co
mitetelor parochiale „liste de subscriere* și 
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se va împărți un apel cătră paroohienl, pe 
care o să-l publioăm și noi în numărul de 
Duminecă.

Jubileul Sultanului. Sultanul Ab
dul Hamid II sărbătoresoe, Sâmbătă, ou 
mare pompă a 25-a aniversare a urcărei 
Sale pe tron. La serbarea jubilară, Italia 
trimite un ambasador special, împreună cu 
un adjutant regal; Germania o misiune mi
litară, condusă de un oomandant de corp 
de armată; Anglia va fi representată prin 
amiralul Fischer, în afară de ambasadorul 
ei; și M. S. Impăratul-Rege Franoisc Iosif 
acreditâză special pe ambasadorul Austro- 
Ungariei, baronul de Calice, însărcinat să 
transmită M. S. Sultanului o scrisore de 
felioitare. M. S. Regele României va fi re- 
presentat prin ministrul său de esterne, d-1 
Alex. Marghiloman, căruia i-a fost adjunct 
d-1 locotenent-oolonel Georgescu, adjutant 
regal. D. Al. Marghiloman, însoțit de d-nii 
locotenent-colonel Georgesou, N. Butou- 
lescu, șef de cabinet la ministerul de es
terne, și de seoretarul d-sale particular, 
plecă Joi^sâra la Constantinopole, cu „Re
gele Carol", speoial armat pentru oiroum- 
•stanță. Un general otoman a fost atașat 
pe lângă persona trimisului român. Gene
ralul otoman, împreună cu tot personalul 
legațiunei române, vor eși înaintea d-lui 
Marghiloman la Kavak, la intrarea Bosfo
rului.

Căsetoriă civilă. Marți d. a. s’a sSvîr- 
șit la primăria din Bucuresol căsătoria civilă 
a d-rei Ana Boerescu, fiica d-lui președinte 
al Senatului, ou d-1 16n P. Carp, fiiul d-lui 
președinte al consiliului de miniștri. Mar
torii d-rei Boierespu au fost d-nii I.Kalin- 
deru și Alexandru G. Florescu, âr ai d-lui 
Ion Carp d-nii M. Șuțu, guvernatorul Băn- 
cei Naționale, și Gr. Cantacuzino.— Căsă
toria religidsă se va face acjl după amiacjl, 
în biserica din Bușteni.

Procese de pressă. „Tribuna" aduce 
soirea, oă pentru articulul împrocesuat, oe 
s’a publicat în nr. 264, sub titlul „Spiritul 
marelui Iancu", a primit răspunderea îna
intea judecătoriei d-1 Ioan Scurtu, ca au
tor, care alaltăerl, Marți, s’a presentat la 
judele de instrucțiă din Clușiii oa 8ă fiă 
ascultat. Pentru asoultare i-s’a pus termin 
pe 7 Septemvre. — Același fiiar comunică, 
oă în procesul intentat d-lui Scurtu din 
partea sub-procurorului Lazar pentru ca- 
lumniă, a adus hotărîre și tabla r. din 
Clușiii, respingând recursul dat de d-1 Scurtu 
contra hotărîrei tribuualului de-acolo prin 
oare fu pus sub aousațiune. Ca motiv 
se invocă împrejurarea, oă „limba oficială 
a forurilor înalte judecătoresol e cea ma
ghiară, âr recursul a fost dat în limba ro- 
mânâscă". Acâsta s’a adus la ounoscința 
d-lui Scurtu ou adausul, oă în contra ei 
nu mai ptfte recura. — Conduoătorul „Tipo
grafiei", d-1 Ios. Marschall, e oitat pe mâne, 
31 Aug., la judele de instrucțiă al tribu
nalului din Sibiiu pentru a fi aBOultat în- 
tr’un proces de pressă intentat „Tribunei11 
pentru „calumniă". — ErI la 3 ore d. a. a 
intrat în temnița ordinară din Sibiiu d-1 A. 
Balteș pentru a-șl face osînda de 14 dile, 
oe i-s’a dictat într’un proces al „Foii Po
porului11.

Țarul și căsetoria regelui serbesc. 
Țarul Rusiei a primit Sâmbăta trecută în 
audiență pe generalul Mislcovicl, trimis estra- 
ordinar al regelui Alesandru. F6ia oficială 
sârbâsoă publicând amănunte asupra au
dienței spune, că Țarul Nicolae a cjîs, oă 
ia cu deosebită satisfacțiă la cunoscință că
sătoria regelui Alesandru și speră, oă acest 
pas al regelui va aduce Serbiei pace și 
liniște.

Francia și manevrele germane. La 
Berliu a făcut o fdrte bună impresiă, că 
Francia va trimite un ofițer la marile ma
nevre germane.

Esajnen de notar. Ni-se sorie, oă d-1 
Ioan Pie, care a absolvat șcâl. comercială în 
Brașov, în dilele de 27 și 28 August n. c. 
a depus cu suooes esamenul de notar îna
intea comisiunei esaminătore din comitatul 
Făgărașului.

Arestarea după 31 ani a unui fost 
oficer. In unasdin cele mai elegante oafe- 
nele din Tropau, oăpitanul în retragere 
Uwira, recunosou pe vechiul său oamerad 
sub-locotenentul Thomas Drosda din regi
mentul 68 de infanteria, odinidră „Wasa", 
care oficer la 1839 deșertase în America cu 
15,000 fi. din cassa regimentului. Arestatul 
susținea a fi ThomaB Heinrich Diiltel în 
trecere spre Grăfenberg. Primarul iooal 
Franz Geschanek, oare servise, în acelaș 
timp și regiment, cu arestatul, puse Ia dis- 
posiția poliției o fotografia a sub-loootenen- 
tului de odiniâră Thomas Drosda, care 
însă, după 31 ani, mai oă nu mai presenta 
ni ol o asemănare ou prevenitul. In momen
tul când acestuia i-se arăta poza, începu a 
tremura în tot corpul și cu lacrimi în ochi 
declara, că el este Thomas Drosda. In con- 
seoință fu predat judeoătorei militare.

Ciumă. Din Glasgow se anunță, că 
acolo s’au ivit din nou cașuri de ciumă. 
Doi omeni au murit. Situațiunea e ou mult 
mai seriosă, decât se credea la început. 
Patru-cjeci de familii an fost isolate și puse 
sub grije medicală.

Datornicii statului. Oomisiunea ad
ministrativă a comitatului Torontal a ținut 
alaltăerl o ședință. La ordinea d’Li s’a 
cetit și raportul directorului de finanțe, 
după care publicul comitatului datoresoe 
visteriei statului 6,700,000 oorone, oa res
tanță de dare.

Concert. Musica orășenâscă va cânta 
Duminecă, în 2 Septemvre, în grădina dela 
„Pomul verde".

Instrucția în pian. D-na Leontina 
Hessheimer, care timp de 15 ani a dat in
strucțiă în pian în pensionatul renumitu
lui direotor de musică Humpl din Iași și 
mai mulțl ani în Sofia, reîntoroăndu-se 
acum în patriă, va da și aici instrucțiă în 
pian. A-se vedâ anunțul.

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

Luptele din Transvaal.
In Transvaal se petrec lucruri fdrte 

interesante. După o gonă de mai multe 
(jile, împreunată ou pierderi și oboseli, lord 
Roberts a silit pe generalul bur Dewett să 
se retragă spre Oranje, apoi cu întrâga ar
mată a înaintat pe drumul, ce duce la baia 
Delagoa, contra Lydeuburgului. La Lyden- 
burg se presupune a fi președintele Kruger 
și aici, între munți, comandantul suprem 
Botha a organisat luni de-arândul o mare 
resistență.

Soim, oă la Belfast s’au întâlnit dilele 
trecute inimicii. Deja de Sâmbătă s’a în
ceput o luptă din cele mai înverșunate, 
luptă mare, cum pote n’a mai fost pănă 
acum în Transvaal. Insu-șl lord Roberts a 
raportat la Londra, oă în urma marei es- 
tensiunl a liniei de luptă, situațiunea ar
matei englese este forte dificilă. Spune 
Roberts, că lupta decurge pe un teren de 
30 milurl. Faptul acesta faoe să se întrebe 
fiă-oare ou mirare: de unde au eșit de o- 
dată atâția Buri, încât să acopere un teren 
de 30 milurl ?

Lupta de lângă Beljast a durat o di 
întrăgă. Burii aveau aici mulțime de tunuri 
printre cari și 3 tunuri „Long Tom". Co
lina lui Buller a ocupat mai întâii! stațiu
nea Bergdal, dâr a avut pierderi mart. En- 
glesii înaintară pe un câmp de 2—3000 
yarde, și înaintarea lor fu întâmpinată de 
resistență puternioă a Burilor. Dintre Buri 
au cădut fârte mulțl. Se cjioe, că jumătate 
din artileria și-au pierdut’o. Cu tote aoes- 
tea Englesii n’au putut să înainteze, decât 
abia oâțl-va chilomet.ri. Nu se soie, dâoă 
lupta s’a sfîrșit în aoea di- Foile din Lon
dra anunță, oă Englesii, cu pierderi fdrte 
mari, ar fi spart liniile inimicului, și Burii 
s’ar fi retras la Lydenburg. Roberta nufaoe 
însă nici o amintire despre așa ceva, așa 

oă pare mai mult probabil, oă lupta nu s’a 
sfîrșit înoă.

Din Pretoria se anunță agenției „Reu
ter", oă Dewett a apărut c’o mică trupă în 
apropierea Heilbronului și oă președinții 
Krttger și Steyn s’au unit.

Printre telegramele ou data de 28 Aug. 
se mai află și una, oare spune, că în 23 1. o. 
Burii au prins donă oompănii din regimen
tul Liverpool. Etă cum s’a întâmplat acâsta:

Capturarea a fost o greșală tactică. 
Cele două oompănii au fost trimise în spri
jinirea cavaleriei, însă din neâtențiune s’au 
pomenit pe spinarea unui munte; pe odsta 
contrară a muntelui se aflau mulțime de 
Buri, oarl momentan au împresurat oom- 
păniile din tote părțile. Ofițerul oomandant 
a sunat retragerea, dâr era prea târdiu. 
Burii înoepură un foc violent în front și la 
spate oontra oompăniilor, din cari mulțl că- 
dură. Și fiind-că Englesilor li-s’a epuisat 
munițiunile, au trebuit să se dea prinși 
în mânile Burilor.

Ce-i ceriul.
Ce-i ceriul ? Etă o întrebare, care s’a 

pus de mii de ani, care a frământat cape
tele a mii de generații. Ceriul, ne spun 
omenii de soiință, e totul, e universul în
treg. Chiar pământul, pe oare-1 locuim noi, 
nu-i decât o mică parte din el, un mic 
corp cereso, pierdut în nemărginirea uni
versului. Și a te îndeletnici ou ounoscerea 
ceriului, însemnâză. pe de-o parte a-țl în
destula setea înăacută a omului de a sci, 
setea de seiiuță, âr pe de altă parte în
tinderea asupra treoutului și viitorului, său 
oum dice un mare astronom, ținerea în 
mână a începutului și a sf'îrșitului lumii — 
deâre-ce ouuosoințele privitâre la univers 
formeză sciința nemărginirei și a veclniciei, 
Astronomia.

Ea ne ajută să cundscem universul în 
totă măreția și frumsețea lui. Cu tdte 
acestea sunt âmenl, oarl trăeso așa (jioend 
ca orbii, căci nu-șl dau sâmă de starea 
lor și nu întrâbă și nu soiu niol oe sunt, 
aid unde sunt. Ce să mai vorbim de edu
catorii tinerimei și ai mulțimei chiar, oarl 
înoarcă capetele ou istorii nefolositâre și 
greșeli supărătăre, în loc să le îndrepte 
sufletele spre calea drâptă a adevărului 
prin ajutorul acestor noțiuni positive, ele
mentele științei universului.

O să se di°â pâte, oă aceste cunos- 
cințe nu pot fi la îndemâna orl-cui și nu 
pot fi înțelese de ori-oine. E adevărat. Dâr 
s’au găsit omeni mari, învățațl, doritorigde 
binele poporului, cari s’au gândit să folo- 
sesoă tuturora și s’au străduit a povesti și 
a scrie pe înțelesul tuturora, adecă au po- 
pularisat, au vulgarisat acâstă soiință. Cel 
mai mare astronom al Franeiei, Lalande, 
a scris chiar o „Astronomiă pentru domne".

țlilele trecute a apărut și la noi o 
carte atât de folositore și plăoută, întitu
lată „Ce-i ceriul*. E o traducere într’o 
limbă ourată-românâscă, făcută de d-1 B. 
Marian, după cartea cu același titlu a ma
relui scriitor și astronom francos Camille 
Frammarion.

Acesta a studiat, a scris, a întemeiat 
reviste, a ținut oonferențe și a ținut chiar 
și un curs de astronomia populară, de 
dragul acestei soiințe și pentru binele 
omenirii.

In acâstă oarte, ca în toie scrierile 
sale, el arată o deosebită dragoste pentru 
soiință, e poet și filosof. A făcut descoperiri 
mari și are sorierl înalte originale, oarl 
i-an adus stima și admirația celor mai în
vățațl omeni, — dâr el nu s’a muițămit; ou 
atât, ci a vrut să împrăștie în popor acești! 
soiință; el e cel mai cunoscut, mai iubit 
și mai oitit popularisator al sciiuței. Pentru 
felul frumos, atrăgător, cum scie să scrie, 
pentru stilul lui bogat și figurat, a fost 
supranumit „poetul sciiuței".

Din aoâstă sete de sciință și adâncă 
dorință de-a o împărtăși tuturora, a purces 
și scrierea cărții despre care soriem „Ce-i 
ceriul*. Pote fi cetită și înțelâsă de ori-oine. 
Forte potrivit alcătuită, acâstă oarte ne 
silesoe să-i admirăm rânduiala capitulelor, 

oeea-ce ajută buna și lesnioidsa înțelegere. 
Inoepe ou oâte-va ounosoințe asupra As
tronomiei, apoi treoe Ia ceea-ce e mai în
semnat pentru noi, la descrierea pământului, 
a mișcărilor lui și a urmărilor lor, cjiiia, 
ndptea, calendarul etc., descriind și instru
mentele ajutătdre. Vin apoi la rând, so- 
rele, luna, planetele și stelele de tote fe
lurile, oomețl, stele fixe, oăcjătâre eto., în- 
cheiiînd acâstă parte ou o desoriere ge
nerală și mărâță a oonstelațiunilor. Ori-oine 
oetindu-o, o să aibă o adevărată părere 
de rău, oând va vede, oă a luat sfîrșit;, 
după oitirea ultimului capitul „Curiositățile 
oonstelațiunilor — imensitatea certurilor*.

Pentru-oa să se vadă folosul, frum- 
sețea și scopul acestei scrieri, traducerea 
demnă de ea, precum și dovada spuselor 
mele, cred nimerit să sfîrșeso înfățișindu-vă 
frumosele rânduri cu oarl se sfârșesce aoâstă 
povestire înoântătdre și folositdre:

„Ounoscerea acestor adevăruri sublime 
n’ar trebui să fiă bre întâia temelia a orl- 
oărei învățături seriose? Nu-i 6re ciudat 
să vecjl imensa mulțime a dmenilor trăind 
și murind fără a oundsce aoeste măreții, 
fără să se gâodâsoă măcar să-și dea sâmă 
de mărâța realitate, care-i înoonjoră? Gel 
puțin, noi să păstrăm ou mare grije în 
sufletele nâstre depositul acestor adevăruri 
câștigate prin munca minții a atâtor vea
curi ; să înțelegem cât de mult merită el 
strălucirea firii; și să trăim pururea prin 
curăția simțămintelor nâstre, în acele sfere 
înalte, de unde stăpânescl cu fericire gri
jile și josnioiile vieții materiale."

Cititor.

ULTIME SCIRI.
Londra, 29 August. Din Belfast 

se anunță cu data de 27 August, că 
Burii țin încă ocupat lanțul de munți, 
ce se ridică spre sud dela linia căii 
ferate; ei inse au fost alungați de 
pe stâncile de unde pușcaseră în 
lupta dela 26 August. — Din Pre
toria se anunță agenției „Laffan“, că 
în urma norocdsei retrageri a gene
ralului Dewett, între Kitchener și Ro
berts sunt mari neînțelegeri. Ei se 
acusă împrumutat. Probabil, că Kit
chener își va cere rechemarea.

Hongkong, 29 August. Aici so
sesc soiri, că Chinesii atacă în con
tinuu, la partea nordică a rîului, sta
bilimentele streine și proprietățile 
misionarilor.

Milano, 29 August. AȚI s’a în
ceput pertractarea în procesul lui 
Breșei înaintea curții cu jurați. Apă
rătorul Merlino a cerut amânare, dăr 
tribunalul a respins’o. Breșei a fost 
dsendit la pedepsă de galere pentru in- 
trega viață.

§5 SS. S 12.
Ochii .și alcoholul. E fârte lățită 

oredința, oă alooholul, luat în măsură mică, 
eserceză asupra organismului un efeot re- 
oreator, ba chiar întăritor; ou deosebire pe 
cei ce se ocupă cu o munoă prea înoordată, 
fiă corporală, ori spirituală, îi autjim prea 
adese-orl cjicen<d, că pentru ei e necesară o 
anumită cantitate de alcohol. In privința 
acesta comunică o fâie de specialitate re- 
sultatele dobândite de un renumit medic 
militar trances, Dr. Guillerie, care supuse 
unui studiu amănunțit întrebarea de mai 
sus, făcând însuși esperiență, mai ales în 
ce privesce efectul consumărei alcoholului 
asupra ochilor. Dr. Guillerie a beut mai 
întâii! câte-o jumătate litru bere ușâră, âr 
după aoeea câte o jumătate litru vin ușor. 
De.Ti acâstă cantitate de beutură nu se pâte 
numi tocmai mare, medicul amintit a pu
tut constata o tîmpire mare la oreerl. Deca 
se va mai avea în vedere, că mai ales prin 
scriere și cetire tăria ochilor slăbesce, ou 
atât mai mult trebue să se slăbâscă prin 
consumul de alcohol.

Proprietar: Dr. Aurel ^urașianu.

Redactor responsabil: Sregoriu Ma/o?.
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90.45

London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4% • •
Note italiene..............................

242.20
96.22 >/,

. 97.70

. 90.40

*

. 90.30

. 93.—

. 159.50

Cursul la bursa dinViena
Din 29 August 1900.

Renta ung. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4%.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120.—
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4% • •
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin . 139.75
Renta de argint austr...........................97.60
Renta de hârtie austr...........................97.15
Renta de aur austr.............................117.05
Losuri din 1860.................................  132.90
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.04
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 680.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 660.75 
NapoleondorI...................................... 19.31
Mărci imperiale........................ 118.25

ge caută, un practicant 
w absolvent de clasa Vl-a 
gimnasială, sub condițiuni 
forte favorabile pentru far
macia Domnului GUSTAW 
FLEISCHER în O-Radna 
comitat. Besztercze-Naszod.

Instrucțiunea în
5

I ZT O
la Domna L80HtiH6 și Domnișora Jlllifi HfiSShaiW 

se începe ta B-a Ssptsmre n. c.
Inform ațiunl mai de-aprope: Strada Orfanilor HF. 43.
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10.38
11.56
12.16
12.46

1.26

2.16
2.49

3.50
tr.prs.

4.20
4.41
5.53
6.24
6.33
6.40
6.48
7.11
7.32
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Tren 
de

Cursul pieței Brașov.
Din 30 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.60 Vend. 
Argint român. Cump. 18,80 Vend. 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend.

19.10
18.90
19.30

Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

11.24
127.—
59.—
10.78

100.—

Vend. 11
Vend. -
Vend. — 
V end. —
Vend. 101

30

Prafarile-Seiillite ale lui Moli 
Veritabile numai. <leeă ilăcare eiutii», este proveifută eu marea »le 

aperare a lui 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, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite b6le femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee, — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui
VSF 'ibîlU rSlSHiai decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu ^5 

Franzhranntwein-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, Cordue 1.80. M.

Săpun de copii a lui Moli. |
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- £ 

tiyarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 S 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 5, 
de aperare A. Moll. ' A

Trimiterea prlueipală prin O
Faawacistul A. HIOJLD, Q 

c, și r. taisor al curții imțeriale Viena, Tuchlaulien 9 5 
Comande din provinciă se efectueză țiiinic prin rambursă poștală. ■•A

La deposite sg se ciră anumit preparatele provirfute cu iscălitura și marca M 
apărare a lui A. MOLL. fp.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Franz Kellemen și engros la SSf 
D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler.
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3.47
3.35
2.48
2 31
1.08
9.50

S i b fi i ie — i s M ă «fi i e.

5.30 2.15 8 25 ol. Sibiin s. 7.10 3.55 10.9
5.42 2.27 8.37 Selemb. „ 6.57 3.42 9.56
6.06 2.51 9.13 s. Cisnăd pl. 6.36 3.21 9.35

SîgMșara—©«larfse.iw-sfecwesc,
Tren mi>t Tren mixt

i 3 22
3.54
6.20

11.10
11.40

1.59

Sighișora . . . 
Hnșfaleu . . .
Odorhein-secnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

IS r a 8 o v —Cernești
8.35
9.57

10.28

5.10
6.12
6.43

9.15 
.0.07 
0.38

Brașov
Reșnov
Zernești

7.2’i
6.3
fi.00

1.32
‘12.41

12.05

J 8.34
7.47 

j 7.20

C 1 «i ș i » — Vj ă 1 a ii.
7.25
7.48
8.52
9.14
9.38
1.56

4.38
5.25

Clușiu . . .
Ț Apahida . . £
1 Gherla ... 1 
9 I) e j ... 1

Zelau . . .

5.45
5.26
3 42

( 3.57
(3.42
10.45

9.29
9.07
7.38
7.03

6.41
7.07

Alba-Iulie — i£fi a tna.
4 37
7.28

9.40
12.25

4 36|| Alba- tulia 
7.47| Zlatna .

7 2! 11.01 6 16
5— 8.22 3 5U

Timîsora — M .-3&odiia-]Lippa.
3 201 9 05
7 08 12.43

3.15. Timișdra .
§"37| M.-Rodna

7 50| 1.05 7 20|
3 324 0u| 9 51

pl.5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.05
8.53 1.37 6.50

1 Sepsi S.-Georg. |
v Oovasna . .

sos.

Brașovâ . . sob.
Prejmerii . .

C.-Oșorhoiu . pl.

10.U4
9.34
8.47

8.25
7.55

1.51
1.21

J 7.04 12.30
l £ s <» 

_□ ~~' lQ
6 49 12.15

« r-t0) 5.37 11.01
p.

' 4.58 10,.22

6.48
6.10
5.0f
4.51
3.16
2.27

jos; cele însemnate în drepta de jos în 
merg-> trenul.

sus.—Numeri îuouadrațl jj | ou linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


