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De unde vine periculul?
Era ușor de prevecjut, că visit,a 

ce a făcut’o Regele Carol al Româ
niei monarchului nostru la Ischl va 
fi de astă-dată pusă în legătură cu 
conflictul, ce a isbucnit între Româ
nia și Bulgaria. In tbte enunciațiu- 
nile foilor oficidse și semi-oficibse 
din Viena și Budapesta s’a și admis, 
că diferendul româno-bulgar va fi 
adus în disensiune la întrevederea 
monarchilor.

Der se pbte observa din tbte 
aceste enunciațiuni, cum organele, 
cari își iau inspirațiunea dela. oficiul 
nostru de esterne, se feresc de-a da 
amintitului conflict o importantă prea 
seribsă și cum se silesc a docu
menta, că el nu pbte da nascere 
unui răsboitt între cele două state 
din Orient.

Temerea de încurcături în Pe
ninsula balcanică este, care produce 
acesta reservă în ce privesce posi
bilitatea înăsprirei conflictului. Or
ganul ministeriului de esterne din 
Viena esprimă speranța, că Ro
mânia va da dovedi de modera- 
țiune și în același timp se relateză 
din Petersburg, că în cercurile gu
vernului rusesc domnesce numai în 
grijirea, ca nu cumva cestiunea ma
cedoneană se provoce încurcături, 
prin carl s’ar pută sgudui status quo 
în Balcani, declarând, că acesta 
Rusia și Austro-Ungaria nu o vor 
suferi, în ^puterea învoelii încheiate 
între ele.

îngrijirea acbsta însă a fost lip
sită de ori-ce temeiu din capul lo
cului, avend în vedere atitudinea 
guvernului român, care, cum cjice 
unul din carele vienese, s’a mărgi
nit la cașul de drept dat, fără a 
lansa aspirațiunî politice, și pe basa 
dovezilor, ce resultă din instrucțiu
nea asasinatului Mihăileanu, a ceruț 
satisfacția, la care are un drept, re
clamând la guvernul bulgar urmă
rirea și pedepsirea crimelor comise 
de agenții comitetului macedonean.

In stadiul actual al conflictului 
nu se tractăză așa-dăr de acțiunea 
macedoneană, ci de aceea, ca Bul
garia să fiă constrînsă a da garan- 
țele de lipsă, că se va pune capăt com
ploturilor' bulgăresc!, cari amenință 
pacea în Balcani prin uneltirile lor 
criminale și anarchice. In privința 
acăsta i-se promite României spri
jinul tuturor puterilor semnatare.

Dificultățile, ce se ivesc în acest 
conflict, nu vin deci din partea Ro
mâniei, a căreia purtare corectă di
plomatică este în general recunos
cută de cătră cabinetele marilor pu
teri, ci din partea Bulgariei, al că
reia guvern nu are autoritatea și 
puterea de lipsă, ca se pbtă procede 
cu energiă pentru a-șl face datoria 
și a urmări pe criminali fără cru
țare și fără considerare, decă sunt 
ori nu membri ai comitetului ma
cedonean.

Admițând chiar, că guvernul 
din Sofia ar ave totă bunăvoința, 
el anevoiă va pută se dea garanțele 
cerute de România, căci prea multe 
sunt păcatele lui și prea mare este 

conivența sa, dâcă nu cu crimele, 
der cu agitațiile secrete ale Sara- 
foff-ilor de tot soiul. De aici vine 
apoi, că aceste agitațiuni, cari acum 
sunt hrănite de dușmănia, ce o pro
pagă căpeteniile comitetului mace
donean în contra Românilor, începe 
deja a paralisa pe totă linia in
fluența guvernului bulgar asupra po
porului.

Din Bulgaria sosesc mereu scirl 
sensaționale despre măsuri militare 
și despre iritațiunea, ce ar domni în 
popor. S’a cjis, meetingul, ce era 
se se tină Marția trecută în Sofia, a 
fost contramandat la cererea guver
nului bulgar, er acum se anunță, că 
totuși se va țină în urma stăruințelor 
comitetului macedonean, care cu 
ocasiunea acesta ar pregăti chiar 
isbucnirea unei răscble.

Soirile aceste, deși vor fi esa- 
gerate, dovedesc înse, că în Bul
garia guvernul nu mai numără a- 
prbpe nimic, că totul este subminat 
de propaganda revoluționară, căreia 
i s’a lăsat freu liber pănă acum. 
Aici este a-se căuta periculul în
grijitor al situațiunei actuale, peti
cul față cu care anevoe va pută is- 
buti pe cale pacinică chiar și glasul 
admoniător al tuturor puterilor.

Planurile Cehilor. „Narodni Listy* 
râspunejând la întrebarea, decă Cehii să con
tinue obstrucțiunea, scrie următ.drele:

„Constituția din Decemvrie și centra
lismul noi vrem să le aducem ad absurdum 
și vrem să luminăm poporul nostru des
pre aceea, oă luptele pentru cause așa de 
mari recer și jertfe mari. Apare ca un lu
cru cert, că poporul oehic va fi silit să 
ajute aoestor lupte prin alte investițiunl. 
Nu ne putem închipui ou ce fel de senti
mente va urma poporul pe representanții 
săi în Viena, dâcă ei au hotărît capitularea 
și fără nici o precugetare, numai de dra
gul Nemților, s’ar osîndi în Viena la rolul 
de i păpuși. Său că are Koerber curagiul 
de a câștiga dreptului valors ohiar și 
în contra Germanilor — ceea-ce s’o arate 
prin fapte; său, că n’are curagifi pentru 
așa ceva: dăcă ne-am oonvins despre aoăsta, 
am fi nisce degenerați, când numai de dragul 
lui și fără speranța de a ajunge Ia favo
ruri naționale, am dovedi conciliațiune în 
astfel de momente".

Din rândurile aceste ale organului ce
hie autorisat reiese clar, oă planul Cehilor 
este de a continua obstrucțiunea, dăoă gu
vernul nu le va satisface postulatele na
ționale.

Visita Regelui Carol la Ischl.
„Agenția română1* comunică următorea 

telegramă cu data de 29 Aug.:
M. S. Regele României, cu suita Sa, 

a sosit aci cu tren special, la 2 ăre după 
amiafil. Majestatea Sa a fost primit la gară, 
care era împodobită cu drapele românescl 
și austriaco, de M. S. împăratul Francisc 
Icsif, oare era însoțit de Prințul George al 
Bavariei, de contele Goluohowski, ministru 
al afacerilor străine și de alțl înalțl func
ționari, și de primarul din Ischl.

întâlnirea oelor doi Suverani a fost 
din oele mai cordiale. Majestățile Lor s’au 
sărutat. După presentarea reciprocă a sui

telor, M. S. Regele Carol a biue-voit a 
adresa cuvinte bine-voitore tuturor persa
nelor presents.

Împăratul și Regele s’au suit apoi în 
trăsură și s’au dus la otelul „Impărătesa- 
Eiisabeta" între două șiruri compacte de 
publio, care a aolamat oălduros pe Majes
tățile Lor. Regele Carol a fost salutat la 
otel de archiducesa Maria-Valeria, de prin
cipesa Gisela a Bavariei, de fîiul ei, prinoi- 
pele Conrad, și de prințul de Lichtenstein, 
mare maestru al Curței Imperiale.

După o scurtă ședere la otel, împă
ratul s’a dus la villa imperială, unde a 
avut loc, la 4 ăte săra, un prâmj, la care 
au luat parte : Regele Carol cu suita Sa, 
membri familiei imperiale, contele Golu
ohowski și înalții funcționari.

După prânij, Regele Carol a făcut 
visită principesei Gisela, apoi s’a înapoiat 
la otel, unde împăratul Francisc Iosif a 
venit să-l ia pentru a face împreună o 
plimbare în trăsură.

La întărcere, Majestățile Lor s’au dus 
la prinoipesa Gisela, unde Regele Carol a 
luat ceaiul cu familia imperială, apoi îm
păratul Francisc Iosif l’a recondus la otel.

*

„Neue Freie Presse11 scrie în numărul 
său de Joi despre visita Regelui României 
la Ischl. ț>ice, că aoâstă visită se repetă 
în fie-care an în urma relațiunilor amica- 
bile, ce esistă între cei doi domnitori. Re
gele Carol ca amic al monarchiei năstre și 
al triplei alianțe, este sigur de oea mai sim
patică primire. Ce-i drept formațiunile și 
grupările internaționale în Balcani au per- 
dut mult din importanța lor. Turoia nu 
mai este considerată ca un stat în lichi
dare, Sultanul e tratat ou tăte onorurile, 
cum se va dovedi acum la jubileul său de 
guvernare; Rusia și Austro-Ungaria s’au 
înțeles de a nu favorisa nici a suferi schim
bări în Peninsula-balcanică. Cu tăte aoestea 
e de preț pentru pacea europână, că unul 
din statele balcanioe, și nu cel din urmă 
între ele, se orientăză de bună voiă după 
apus și sprijinesoe politica lui conserva
tivă.

După ce spune, că acâsta este a se 
datori în cea mai mare parte Regelui Ca
ro], vorbesce de presența lui Goluohowski 
la Isohl, epicene!, că nu trebue să i-se dea 
prea mare importanță, căci conflictul ro
mâno-bulgar nu p6te fi așa de amenințător 
cum îl descriu politicianii plini de tempe
rament din Bucuresol și Sofia. Totuși, dioe, 
ar fi nefiresc ca la Ischl să nu se vorbescă 
de loo de aoest confliot. Goluohowski va 
trebui să facă declarările sale Regelui Ro
mâniei despre posiția, ce o ia Austro-Un- 
gatia în acâstă cestiune. Crede, că aceste 
declarări, vor mulțumi pe Regele României. 
Nu că dor politica năstră esternă ar voi 
să se amestece în oertele din Balcani. In 
stadiul aotual al conflictului nici că se tra- 
tâză de vre-o aspirațiune, oi de un cas de 
drept bine precisat.

Espune apoi acest cas bine cunoscut 
cetitorilor noștri și cjice :

„Guvernul român, răzimat pe dove
zile sale, cere ou drept cuvânt o satisfac- 
țiune, oare se corespundă sentimentului po
porului român și tot-odată să ia agenților 
comitetului macedonean pofta de a face 
mai departe politică patriotică cu pumnalul 
și ou revolverul. România pâte fi sigură, oă 
pretensiunea acâsta a ei va fi spriginită 
de puterile semnatare".

„Neue Fr. Presse" <j'Ge ma' departe, 
că prin luarea măsurilor din partea Româ
niei la ea acasă contra celor vinovațl și 
suspecțl, acțiunea în contra comitetului ma
cedonean încă nu s'a terminat. Trebue sâ i-se tae 
puțin aripele acestui comitet, oeea-ce e forte 
îndreptățit, oăcl în oele din urmă trebue si 
fiă scutiți și Românii locuitori în Macedonia 
de risbunarea comitetului. Supraveghierea 
Macedoniei e, ce-i drept, treba autorităților 
turcescl, der în asemeni oasurl nu-i destul 
să fiă pedepsiți criminalii prinși. „Nu se 
pote tolera, ca un guvern recunoscut în 
Europa, si ofere mai mult decât asii unei 
reuniuni cu tendențe revoluționare, care 
în urmărirea aoestora, nu se înspăimântă a 
comite tot feliul de omoruri și estorcări".

„Pretensiunea României, oă guvernul 
bulgar, fără a ținâ sâma de simpatiile Bul
garilor pentru țînta mișcării să prooâdă, cu 
oea mai mare energiă în contra comitetu
lui, consună nu numai cu vederile de drept 
ale Europei, joi și ou tendențele politicei 
europene în BaloanI..."

„Neue Fr. Presse" încheiă așa:
....„România, care se mărgineece de 

a pretinde garanță pentru siguranța de drept 
în teritoriile locuite de Români, este de astă 
dată sigură de consimțământul Europei, âr pe 
Bulgari trebue să-i sfătuim să nu faoă prea 
mari greutăți împlinirei acestei pretensiunl."

*
Am redat mai pe larg părțile esen

țiale din articulul lui „N. Fr. Presse" fiiind-oă 
suntem de firma părere, că atât acâsta 
foiă, cât si „P. Lloyd" au scris despre vi
sita Regelui Carol la inspirațiunea oficiu
lui nostru de esterne. 

Luptele dintre Englesi și Buri.
După luarea Pretoriei de cătră 

Englesi totă lumea crecju, că răs- 
boiul anglo-bur a ajuns la sfirșitul 
său, încât atențiunea generală începu 
a-se distrage din acea parte a lumei, 
mai cu semă, că în același timp is- 
bucnise răscbla în China, unde in
teresele mai multor continente erau 
amenințate. Intre altele acel răsboifi 
își mai pierduse forte mult din în
semnătatea sa, după ocuparea capi
talelor ambelor republici, și prin 
aceea, că operațiunile belice combi
nate în scopuri de bătălii decisive, 
degenerară deodată în acțiuni nere
gulate într’un guerilla, care deși 
oferă multe avantage celui mai slab, 
totuși rare-ori pbte aduce o deci- 
siune.

Planul generalului Roberts d’a 
urmări repede și a închide armata 
bură în capitala Transvaalului, nu 
reuși, deore-ce Burii, destul de pru
denți, petrumjendu-1, nu se opriră în 
Pretoria, ei se retraseră succesiv 
spre Ost, avend de obiectiv munții 
dela Lydenburg. Detașamentul lui 
Botha la Hathaley și Esterfabriken pe 
de-oparte și trupele bure rămase în 
flanc și spatele Englesilor în repu
blica Oranje sub președintele Steyn, 
generalul deWett și alțî conducători 
buri, făcură ca situația lui Roberts 
în Pretoria să fiă cât se pbte de pe
nibilă și în opt săptămâni să nu pbtă 
înainta, decât 110 klm. ocupând Mid- 
delburgul. După acest resultat neîn
semnat al armelor englese, urmă o
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mare pausă în operațiuni, fiind-că 
mareșalul Roberts trebui se și con
centreze tbte tortele pentru un atao 
concentric asupra positiunei Burilor 
dela Dalmanutha și Mahadodorp. 
La 18 August generalul Buller 
ajunse la 85 klm. la Sud de Bel
fast, trupele lui Pole-Carew veniră 
și ele în același timp în contact cu 
Botha dinspre Vest, așa că aci în
trunind Roberts tdte forțele sale dis
ponibile în numer de 30,000 contra 
8000 ale Burilor, se aștepta cu tbtă 
probabilitatea lovitura decisivă.

Pe coma supremă a munților 
de Ost, cari despart apele Oceane
lor Indic și Atlantic, președinții 
Steyn și Kriiger concentrară mai 
tote forțele ambelor republici, pe un 
platou de 1700 mtr. înălțime, între 
Belfast și Mahadodorp, afară de 
detașamentele lui de Wett șiDelarey, 
cari tot mai amenințau pe rîulVaal 
River linia de operară Bloemfontein- 
Pretoria a Englesilor. Posifia fu bine 
alesă de Louis Botha și chiar întă- 
tărită, încât domina terenul de Vest 
și Sud, spre Middelburg și Ermelo, 
direcțiile de înaintare ale Englesilor, 
precum și comunicafiunile dela spate 
spre Lourenpo-Marquez, Lydenbt>rg 
și Boschveldt, unde Burii își trimise
seră înainte temeile, copiii, ciurdele 
de vite și ultimele lor provisiunî.

Englesii atacară positia dela 
Belfast câte-va flile în șir, în doue 
colone, dinspre Vest sub comanda 
personală a lui Roberts, și dinspre 
Sud sub comanda generalului Buller. 
Atacurile de front dela 24—26 Au
gust ale Englesilor, nereușind, ma
reșalul Roberts recurse 6r la vechia 
lui tactică de-a încunjura flancurile ini
mice cu cavaleria. Nici acâstă ma
nevră nu isbuti, Burii luptând ca 
leii și avend tunuri mari. Mareșalul 
Roberts justifică acest nesuccesprin 
faptul, că se inserase înainte de a-se 
termina lupta.

După o luptă de cinci c]fle, avan
garda lui Buller isbuti totuși se ocupe 
Mahadodorp, cheia posițiunei dela 
Belfast. Burii ne mai opunend o re- 
sistență seriosă, se retraseră de bună
voie. Acbstă atitudine o avură Burii 
mai tot-deuna. Ei se bat pănă când 
forțele le permit încă o resistență 
seribsă, întrerup îndată lupta și se 
retrag, evitând astfel periculul de-a 
fi nimiciți în retragere. Infanteria 
călărbță a lui Dundonald îi urmări 
numai pănă la satul Helveția situat 
la 40 klm. la Nord de Belfast. Ge
neralul French înaintâ pănă laElands- 
fontein, 45 klm. la Vest și în drep
tul Helveției, amenințând flancul 
drept al Burilor, și acâstă mișcare 
decise, probabil, pe Botha a părăsi 
Machadodorp-ul și a-se retrage spre 
Lydenburg la Buschteld, care este o 
pădure sud-africană compusă din 
arbori rari, dbr între ea de șnepi 
sâu tufiș des. Englesii de vor voi se 
urmărbscă pe Buri în acest ținut din 
Transvaalul nord-ostic, vor da peste 
un teren sălbatic, nesănătos, infectat 
de malaria, unde ar fi siliți a con
tinua lupta în condițiunile cele mai 
nefavorabile de teren și climatice.

Conflictul României'cu Bulgaria.
Foile din Budapesta publică următd- 

rea telegramă datată București 29 August:
Consulul român din Rusciuc, Tomescu, 

a raportat aql ministeriului de esterne, că 
autoritățile bulgare din Rusciuc au mers 
erl sâra la pontonul serviciului român de 
navigațiune dunărână și după-oe au împie
decat intrarea in port a vasidui român de 
postă și transportare de pasageri, au pecetluit 
localitățile biroului român, apoi au luat posta 
și pe agent, precum și pe celalalt personal și 
i au pus sub pază polițienâscă. Tot așa au 
prooedat autoritățile bulgare și în Silisira. 
Mmisteriul român de esterne a protestat ime

diat la guvernul din Sofia și prin agentul 
român Mișu a cerut grabnice lămuriri.

*
Din Sofia mai primesc foile ungurescl 

următorele telegrame de sensațiă, cu data 
de 29 August:

In oonsiliul de miniștri ținut ac}!, s’a 
hotărît mobilisarea generală. Ministru de răe- 
boiîi Paprilcov a încunosciințat pe ministru- 
președinte, că-șl dă dimisia. Ministru-preșe- 
dinte a luat la cunoscință dimisiunea lui 
Paprilcov, dâr l’a rugat, ca pănă la reîntâr- 
cerea în țeră a principelui, să conducă afa
cerile resortului său. In conflictul româno- 
bulgar Papricov era pentru o paclnioă so- 
luțiune și a protestat contra mobilisării.

Altă telegramă din Sofia cu aceeași 
dată spune:

Gendarmeria rurală bulgară a fost 
cousignată la serviciu militar activ. Minis
tru de interne Radoslavov a adresat ,un 
apel cătră prefecți, în care le dă instruc
țiuni cu privire la agendele lor. Poporul 
bulgar începe să se mișce deja.

*
Din Viena se telegrafâză.:
„ Pol. Corr.u publică o scire din Pe

tersburg cu privire la conflictul româno- 
bulgar, cficend: In BucurescI, ca și în cele
lalte capitale din statele baloanice pot fi 
convinși, că Rusia, in înțelegere cu Austro- 
Ungaria, nu va suferi ca cestiunea macedoneni 
să provdce încurcături, cari ar turbura sta
tus-quo.

*
„Universul1* primesce din Paris urmă- 

torea telegramă: Qiarul „Debats“ apărut 
a<jl publică o lungă sorisore din Bucuresol, 
care conține un interview cu Taohe Io- 
nescu. Acesta a declarat, oă conflictul cu 
Bulgaria va produce îmbunătățirea relațiu- 
nilor României ou Grecia și Turcia, va 
face probabil să înceteze răsboiul vamal. 
Corespondența din BuourescI publicată de 
„Debatsu conchide, că comitetul secret din 
Sofia nu va face alt-ceva, decât să augmen
teze influența română în Balcani.

*
Cetim în „Orientul* din Galați: Erl 

vaporul „Rosia“ al companiei ruse, sosi în 
portul nostru, avend pe bord 25 tineri, stu- 
dențl bulgari, cari se duc la Odessa. Ei 
voind să se dea jos, au fost opriți de po
lițaiul portului, deore-ce acesta bănuia, că 
trebue să fie ceva la mijloc. Atunci tinerii 
bulgari începură a insulta pe Români, nu- 
mindu-i „rumensk mamaligariu ; mai mult 
încă, amenințau, oă vor trage ou revolverul, 
dâcă nu li-se va permite scoborîrea de pe 
vapor. Polițaiul portului interveni atunol 
pe lângă căpitanul vaporului, oare soma 
aspru pe studenții bulgari să se liniștâsoă, 
oăol în oas oontrar va reourge la mijlâoe 
drastioe. Ast-fel se puse oapăt. impertinenței 
aoestor studențl bulgari.

Voci asupra conflictului cu Bulgaria.
„Național Zeiiung*, organul de frunte 

berlines dela 9(22) August scrie următorele 
relativ la oonflictul bulgaro-român:

„Fără îndoială tote faptele și împre
jurările justifică atitudinea României, că
reia avem tote cuvintele a-i da dreptate în 
acest confliot.

„România este printre tote statele Pe
ninsulei Balcanice aoela, care a dat de
plină dovadă, atât despre politica sa pacl- 
nică, cât și de lipsa de orl-oe tendințe 
spre cuceriri teritoriale.

„Acțiunea României în cașul de față 
nu este numai îndreptată în contra unui 
element de disordine evidentă în Balcani, 
și deci în interesul tuturor statelor, — dâr 
și contra unor procedări revoluționare cu 
caraoter anarchic, a căror tolerare este ab
solut inadmisibilă.

„Pe de altă parte Bulgaria, care are 
înoă nevoe a da ca stat dovedi analoge 
ca România, susține din tote punctele de 
privire o causă rea.

„Căci, dâcă ar continua a se face pro- 
tectorea aoestei cause, și-ar aduoe șie-șl 
oele mai rele servicii și șl-ar perde pro
babil și bună-voința puterilor, al căror 
sprijin speră.

„Guvernul din Sofia nu pote si nu 
trebue să fie soutit de datoria de a trata 
în mod pacific cestiunea macedonână, 

mai puțin încă pote el să fie îngăduitor 
față de procedările agitațiunei macedonene, 
oarl aparțin metodei anarchisteu.

♦

„Times*, din Londra, dela 23 August, în
cheie în chipul următor un lung articul, con- 
saorat oonfliotului român în Bulgaria:

„Situațiunea în Balcani este din multe 
puncte de privire neliniștitdre.

„Agitațiunea bulgară pentru absorbțiu- 
nea Maoedoniei, nu este descuragiată de 
unele personalități înalte.

„Ostilitatea conspiratorilor din Sofia în 
contra Cuțovlahilor, adecă în contra Româ
nilor din Macedonia, este datorită faptului, 
că aceștia fiind o mică minoritate, sunt 
mai dispuși să se supue administrațiunei 
turoescl, decât de a fi înghițițl de o mare 
Bulgaria, dominată de pasiunile, cari în
floresc în acest moment la Sofia și cari au 
fost întreținute pentru vădite scopuri.

„Rusia, se orede că nu ar dori să vadă 
realisându-se aspirațiile bulgare, și ar pre
feri să țină principatul în posițiunea de 
inferioritate espectantă, oe are astădl. Ser
bia și Grecia ar fi tot atât de înouroate, 
cât și România, dâcă ar reuși propaganda 
bulgară ; âr Austro-Ungaria ar privi-o ca o 
gravă amenințare. Neapărat, că și guvernul 
turoeso n’ar pută să den consimțământul 
lui unui act, care în realitate i-ar fi clo
potul de morte11,

In Serbia lucrurile sunt încurcate 
prin căsătoria tînărului rege, și însu și da
rul unui colier de diamante trimis de Țar 
nouei regine nu i-a imprimat sigilul unei 
accepțiuni sociale complete. In Grecia in- 
subordinațiuuea în unele secțiuni ale arma
tei fără a fi forte neliniștitore, indică însă 
o nemulțumire latentă.

„Nu s’ar pute deol alege un moment 
mai puțin favorabil pentru a deschide ces
tiunea de Orient, punând înainte pretensiu- 
nile bulgare asupra Macedoniei? Tot ase
menea nu s’ar pută alege o metodă mai 
fericită, de ași presenta drepturile sale, de
cât metoda alâsă de teroriștii, cari par a fi 
apărați și ocrotiți la Sofia ?

„Marile puteri vor face bine să-șl esprime 
bine voința, că ele nu sunt dispuse să to
lereze ca pacea Europei să fie turburată de o 
bandă de conspiratori, cari abia se pbte deo
sebi de asasinii anarchlști*.

*
Organul stambulovist, „Now-Veac*, din 

Sofia, oritică guvernul bulgar printr’un ar- 
ticul, întitulat „Justificarea pentru menți
nerea lor la putere11, cficend între altele :

„Lumea, care încâroă a<j! pe spinarea 
sa grozăveniile unui regim terorist și dis
trugător, este aoeeașl, care de când s’a li
berat Bulgaria a vădut multe regimuri, însă 
nici unul atât de sălbatec, ca cel care di- 
rigâză ast.ăcjl destinele țării. Regimul ac
tual din Bulgaria nu dă nici o garanță, 
nici pentru viața și onârea, nici pentru ave
rea cetățenilor bulgari, âr întru cât pri- 
vesce drepturile lor, nici vorbă nu pote fi.

„Autoritățile au persecutat, au lovit 
și au închis pe mulțl contribuabili, numai 
pentru-oă nu au avut curajul să aprobe mă
surile actuale ale guvernului. l£r pentru a 
pută năbuși protestările și manifestațiunile 
în potriva faptelor barbare ale aoestui re
gim atât de scârbos, ei au atacat și liber
tatea pressei, proclamând starea de asediu 
în cinci districte, ale căror populațiuni 
constitue elementele cele mai inteligente 
și mai liberale din țâră.

„Er autorii acestor atrocități, în care 
a căcjut Bulgaria suferindă și poporul său, 
au încă impertinența de a spune, că popo
rul bulgar tolerâudu-i, aprobă de sine-șl 
faptele sale. Aoâsta este o acusațiune cu 
totul nedrâptă pe spiuarea poporului nostru. 
Acei, cari îșl bat joc acjl de sortea lui, as
cunși după tunurile, săbiile și puscile arma
tei și după autoritatea corânei, se buoură 
de nefericirea națională, fără a se gândi, 
că nu e departe diua, când poporul le va 
cere socotâlă pentru tâte aceste ilegalități, 
obrăznicii și atrocități.

„Acjl poporul bulgar se soaldă în 
sânge și inundă în laorăml, însă vooea lui 
nu-i audită de nimeni, în interitoriul țării 
nu esistă decât o anarchiă completă’, se comit 
crime, asasinate, furturi și nu vedem nici cea 
mai, mică umbră de speranță pentru onorea, 
averea și viața cetățenilor. Țâra este ruinată 
din punctul de vedere economio și demo- 
ralisată, âr întru cât privesce raporturile es- 
teriore, este compromisă și discreditată pănă la 
cel mai înalt grad. Etă acesta este situațiu
nea patriei nostre, la care a adus-o o adună
tură de omeni de rând și fără nici o ca
pacitate1*.

Instrucția complotului bulgar.
Instrucția oomplotului bulgar se va 

sfîrși mâne. Arestatul Bogdanoff a dat 
d-lui judecător de instrucția un voluminos 
raport, în care face istoricul complotului 
bulgar. Acestă piesă importantă va înlesni 
coordonarea tuturor pieselor din dosar.

Ordonanța definitivă va fi dată pănă 
Marția viitâre.

*
Kazaooff, Bulgarul în sarcina căruia 

s’au dovedit escrocherii și șantaje, va fi 
espulsat.

Odată cu el vor mai fi espulsațl încă 
cinci Bulgari, găsiți fără oăpătâih în Ca
pitală.

Uniunea studenților latini.
— Fine. —

D. Dauteroohe, delegat din Montpel
lier, demară, că tâtă partea dela miadă-cji 
a Franciei este devotată ideii latine t'Ideau 
latino») Iu numele Felibrului latin din 
Montpellier se asociâză la opera întreprinsă 
de cătră camaradul H. Durand.

D. Persico din Roma ia cuvântul în 
italienesce. „Sunt sigur, cjice el, că toți, 
fraților, mă veți înțelege11. In câte-va frase 
de o elocință pornită dela inimă vorbesoe 
despre Roma antică, de gloria ei, de tra- 
dițiunile sale. Vorbesce despre nobila mi
siune îndeplinită în lume de cătră descen- 
denții săi. Ișl esprimă bucuria, oe simte 
aucjând vorbindu-se despre fraternitate între 
poporale latine atât de îndelung timp des
părțite. Conjură pe toți de a-se uni pen
tru tot-dâuca, spre a relua primul loc pe 
care l’au ooupat atât de lungă vreme. D. 
Persico este mult timp aclamat de cătră 
adunare, care aplaudă în pioiâre, fără 
sfîrși t.

D. Sourtu din Transilvania vorbesce 
de asemenea în limba sa națională, în ro- 
mânesce. El este perfeot de bine înțeles. 
Salută Francia. patriali bertăților; Espania 
patria literaturei; Italia, patria artei. Salută 
în numele fraților săi oprimați din Transil
vania, Uniunea latină emancipătâre.

D. V. Govea din Brasilia vorbesce 
la rândul său în limba portugeză. „Care 
pote fi mai bună dovadă despre fraterni
tatea nostră, decât ușurința cu care ne în
țelegem, vorbind fie-care în limbile nostre 
naționale. Da, suntem sigur, fiii ai Romei, 
sigur, fii ai aoeleeașl familii! Te salut, mama 
popotelor, vă salut oamaracjl din Italia, 
fraților Italieni! Și în mijlocul ent-usiasmu- 
lui general el dă mâna cu Persico.

D. Budu, delegat al pressei române, 
salută, pe delegații latÎDl. El făgăduesce 
Uniunei studenților latini tot sprijinul pressei 
române. Sfârșesce cetind, în mijlocul en- 
tusiaamului general, oda poetului V. Ale
xandri asupra „Gintei Latine11, odă eoro- 
nată în 1883 de d-nii Quintana, Roque- 
Ferrier, de Tourtoulon și Berlue-Parussis 
și căreia s’a acordat marele premiu Quin
tana.

D. de Sanctis (Italia), cere oa să nu 
se dea acestei reuniuni numele de Congres, 
oi acela de ședință de inaugurare (se adoptă 
cu unanimitate).

D. Negulescu (România) vorbesoe în 
termeni forte călduroșl despre simpatia, 
care domnesoe între popârele latine, și 
acdstă simpatiei reciprocă, cjice el,nu va fi ne
greșit factice, căci ea nu e determinată 
prin acțiuni transitorii, cari depind de cursul 
evenimentelor, ea va fi din contră în lot-dăuna 
durabilă, fiind-că este scrisă in sânge, în is
toria și în natură.

Uniunea studenților latini, ast fel cum 
am concevut’o, este destinată a apropia ini
mile tinerimei și inteligenței latine fără a în
ceta vr’o-dată de a fi campionul sentimentelor 
de confraternitate internațională, atât de folo- 
sitore pentru pacea și civilisațiunea generală.

Dâcă gândul Uniunei studenților latini 
este o ideiă, care ni-se pare nouă, gândul uni- 
rei latine a palpitat deja în inimele celor mai 
muri omeni de care se fălesce geniul latin și 
întrăga omenire. El a fost de mii de ori 
proiectat de cătră Garibaldi, Victor Hugo, 
Mazzini. Și cum adevărul din trecut des
coperă adevărul din timpii deastă-fil celor 
cari nu vor să inchidă ochii, aoeste vil lu
mini de geniu, cari au iluminat trecutul, 
ne învață cu cea mai mare autoritate cari 
sunt primejdiile nostre, resursele nâstre, 
datoriile nostre cătră patria. Căci dâcă în 
țările latine desvoltările inteligenței indi
viduale și progresul activităței sociale s’au 
desfășurat, cu strălucire totuși, de multă 
vreme, geniul latin pare enervat și parali- 
sat în mersul său.

Spre a înlătura aceste rele trebue să 
ne unim, ridicându-ne inimile și hotărîrea 
la înălțimea marilor pericule, cari apasă 



Nr. 184—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

asupra patriilor nostre. Uniunea studenților 
latini, nu este decât — preludiul Uniunei 
latine. Aoâstă mărâța Uniune a fost deja 
anunțată, cum o spuneam adineaori, prin 
geniul lui Garibaldi și Victor Hugo, și, 
oum spline Schiller, ceea-ce geniul promite, 
natura desăvărșesee intot-dăuna. (Aplause pre
lungite și unanime).

Dootorul Tissier prdclamă Uniunea 
studenților latini fundată, în mijlocul entu- 
siasmului general.

Ședința este apoi suspendată.

Fundaținnea Gojdu. Conform dis- 
posițiunilor regulamentare, s’a întrunit, oa 
în toți anii, la ședință în Sibiiu represen- 
tațiunea fundațiunei Gojdu. In scopul a- 
cesta au sosit la Sibiiu, după oum aflăm 
din „Tel. Rom.", episoopii Nio. Popea al 
Caransebeșului și Ios. Goldiș al Aradului, 
preoum și ceilalți membri esternl ai repre- 
sentațiunei, anume d-nii Avram Derlogea, 
Dr. Ios. Gall, Dionisiu Poenar, I. cav. de 
Pușoariu, George Serb și esaotorul funda- 
țiunii, părintele ieromouach Ghenadie Bo- 
goevicl. Alaltăerl s’au îuceput ședințele.

Moștenitorul de tron la manevrele 
germane. Se dice, oă după star«a de acum 
a lucrurilor, Alteța Sa Franciso Ferdinand, 
moștenitorul de tron în 10 Septemvre va 
trece prin Berlin la Stetin pentru a asista 
la manevrele imperiale germane. Archi- 
■duoele ou suita sa va sta la comandantul 
Langenbeck. Manevrele vor fi deschise săr- 
bătoresce în 8 Sept, pe câmpul Krakow 
de lângă Stetin.

Judecăți unguresc!. Soim, că tri
bunalul din Beszterczebanya a fost pe
depsit pe ounosoutul couducător slovac 
Matei Puia la 3 luni închisâre, pe fiioa-sa 
d-șora Viera Puia ou amendă de 50 fi., 
pe d-șâra Elena Svehla ou 50 fl. și pe 
Etel Czabeli ou 100 fl pentru-că întâm
pinaseră la gara din Turoț-St.-Martin pe 
redactorul dela „Narodnie Noviny" Andrei 
Fietor și i-au făout ovațiunl, când s’a re
întors dela pertractarea unui proces de 
pressă, în oare a fost condamnat. Tribu
nalul a mai pedepsit și pe alțl £21 Slo
vaci la închisbre de 1—2 luni tot pentru 
aceeași „crimă." Tabla regesoă a redus mă
sura pedepselor, ba pe unii i-a chiar achi
tat. Ajungând procesul și la Curia din 
Budapesta, acâsta a ținut să se arate mai 
strașnică și mat șoviuistă, decât oele din- 
tâiti două foruri. Anume, a urcat pedâpsa 
d-lni Matei Puia dela 3 luni, respective 6 
săptămâni la 6 luni înohisâre, pedepsele 
•oousotilor săi d-nii Mudrony, Bulla și Ha- 
lassa le-a ridicat la câte 3 luni ÎDchisâre, 
ba pedâpsa d-lui Svetozar Hurban Vajansky 
a uroat’o chiar la .5 luni temniță. — Și se 
mai dică oineva, oă „înalta Curiă" nu-șl 
■oundsoe chemarea, când e vorba de a mă
sura pedepse „bujtogată“-ilor din sinul na
ționalităților. Pdte că așa trobue să fiă 
oursul justiției la noi sub drăguțul re
gim al și mai drăguței devise szelliste: 
„lege, drept și dreptate". Și aoâsta pen- 
tru-ca tot natul de sub fericita oblăduire 
ungurâscă să soie și să ia aminte, oă nu-i 
permis să dai o bună cjiua aoelui său acelor 
bărbați din sînul neamului tău, cari sunt 
osîndițl pentru oă în apărarea oausei na- 
țiunei tale se ’’«tâmplă să apese ceva mai 
tare condeiul.

Visitele Regelui Italiei. „Corres- 
pondenza Politica" din Roma auunță, oă 
Viotor Emanuel III, după espirarea doliului 
curții, va face o visită la curțile europene, 
ca și prin aoâsta să-și esprime mulțămita 
pentru condurerea lor manifestată din in
cidentul asasiuarii lui Umberto. Păreohea 
regală va merge mai întâiă la ourțile din 
Berlin și Petersburg.

Croat! espulsați. Din Viena se 
■anunță cu data de 27 August n.: ErI au 
sosit aiol 56 supuși austriacl aprdpe toți 
CroațI, cari au fost espulsați de regimul 
din Iohannesburg (Transvaal). Omenii spun, 
oă îndată după ocuparea orașului Johan
nesburg de oătră EoglesI, soldații au por

nit o gdnă oontra străinilor. Autoritățile 
au prooes pe oalea oea mai scurtă, espul- 
sând pe toți străinii din comune și mine, 
așa încât n’au avut timp nici să-și ia ou 
ei puținul avut, de oare dispuneau. Toți 
străinii au fost imbarcațl și trimiși la Eu
ropa. Espulsații au debarcat la Londra, 
unde fiă-care a primit câte an funt șter- 
ling ca. spese de drum pănă la Viena. Se 
dice, oă espulsații vor a se plânge pentru 
aoâstă purtare ministrului de esterne. Ser- 
manii omeni fără ajutor au fost provisor 
înquartirațl de cătră autorități într’o șcâlă. 
Se anunță tot-odată, oă ministeriul de es
terne a cerut dela consulatul din Iohannes- 
burg să trimită numai deoât espulsaților 
avutul, ce a rămas de ei acolo.

Pedâpsa lui Breșei. O lună după 
mdrtea tragioă a Regelui Umberto, ourtea 
ou jurați din Milano a adus verdictul în 
procesul asasinului Breșei. Pe basa acestui 
verdict tribunalul a pronunțat sentința, 
oare osândesce pa Bresoi ,1a munca silnică 
pe viață în galere, înăsprită prin înohisâre 
isolată și la pierderea drepturilor oetățe- 
nescl politice. Breșei a fost dus în sala de 
pertraotare într’o ooliviă înaltă de 2 metri. 
El 'purta haine negre și cravată roșiă. 
După-ce au fost conduși în sală cei 16 
martori, cari au depus jurământul, s’a pro- 
oedat la ascultarea aousatului. La întrebarea 
președintelui, deoă soie ou oe este acusat, 
Breșei a răspuns da. El declara, că deja 
după turburările din Sioilia și Milano s’a 
decis să ucidă pe Umberto, oa „să răs- 
bune miseriile poporului". Nâgă, că ar 
fi avut complici și oă ar ti comis crima 
sfătuit de alții. A tras asupra lui Umberto 
trei glânțe dela depărtare de trei metri. A 
recunoscut, oă glonțele le-a încrustat cu 
fdrfeoă și cuțit, oa ele, deși n’ar nimeri 
inima victimei, se causeze rane, cari nu 
pot fi vindecate. — Urina ascultarea mar
torilor, apoi rschisitorul și apărarea. Dân- 
du-se cuvânt și lui Breșei, el voi să-și 
apere fapta, însă președintele i-a detras 
ouvântul. Atunol Breșei cjise : „Sentința 
vostră mă lasă ‘indiferent. Bevohcția, ce se 
apropie, mă va resbuna*. După pronunțarea 
verdictului, care a fost unanim, tribunalul 
a adus sentința, pe care Breșei a ascultat’o 
stând în pioiâre și cu sânge rece fără de 
a da cel mai mio semn de groză ori pă
rere de rău.

Un prinț ca profesor. Din Dresda 
se raportâză, că prințul Max de Saxonia a 
primit oatedra de dreptul oanonio și li- 
turgiă la universitatea din Freiburg (Hel- 
veția). Aoâstă universitate s’a fondat la 
1890 oa șcâlă superiâră, internațională- 
oatolioă și aprobată de Papa. Catedrele 
oele mai importante fură reservate Domi
nicanilor.

Adunare amânată. D-l I. Traila, di
rectorul despărțământului Oravița al Aso- 
oiațiunei, anunță, că adunarea oercunlă a 
aoelui despărțământ, convocată pe 2 Sep
temvre n. c. la Șasea m. s'a revocat pană la 
luarea altor disposițiunl.

Otrăviri înmassă. In ultima ședință a 
„Academiei de medicină" parisiene profesorii 
Brouardel și Landonoy au presentab adu
nării un raport despre un nou soiîi de 
otrăviri, oe s’a arătat în timpul călduros 
din rjilele trecute. Ceroetându-se lucrul s’a 
dovedit, că persânele otrăvite au purtat 
ghete (încălțăminte) galbine, cari au fost 
apoi văpsite negru. Aoâsta colâre, în urma 
analisei, conține o mare cantitate de anilin. 
Animalele freoate ou aoâstă văpsea îu 
sourt timp au arătat semne de otrăvire. 
In urma oăldurilor mari, <Șio numiții pro
fesori, picidrele asudând, porii se deschid 
și văpsâua străbate în piele, causând 
otrăvirea.

Cununia. Din Cnez (Banat) primim 
următorul anunț: D-l Al. Crăoiunescu preot 
și soția Solia au onâre a Vă încunosciința 
despre cununia fiului lor Alexandru cu d-ra 
Hortensia E. Gelderblom, ce va ave loc Joi 
în 6 Sept. st. n. la 4 bre p. m. în capela 
bisericei gr. or. rus. din Berlin (Unter den 
Linden 7). Cununia oivilă va avâ loo în 
Haga în 5 Sept. st. n. la 1 âră p. m.

Șaliul Persiei a sosit rjilele acestea 
în Amsterdam, capitala Olandei. Mulțime 
uriașă de popor a urmat trăsura Șahului 
pănă la palat, unde sosirea lui fu anunțată 
prin salvele a 33 tunuri.

Un nazaren Ipocait. Mare surprin
dere i-s’a făcut alaltăerl poliției din Oradea 
mare. Un om îmbrăcat sărăoăcios s’a pre- 
sentat într’una din odăile poliției și înoepu 
să spună: „Vrâu să fiu nazaren și fiind-oă 
legea nazarenă îmi demandă să nu mint, 
îmi mărturisesc păcatul, orl-ce pedâpsă 
mî-ațl da". După aoâstă introducere în
cepu să spună, oă numele lui e Szabo 
Lajos și oă de mult timp e vinovat pentru 
fabrioarea de bani falși. Oradea-mare și 
împrejurimea a umplut’o cu florini falși. 
El însă a fost numai complice, șeful a fost 
Kaliai Săndor, care l’a sedus promițându-i 
mare plată de fiă-oare cj’- Spuse mai de
parte, oum fabriosu banii falși și oum 
amând-oi cutrieraseră jumătate din țâră. 
Dela Orade s’au dus întâiă la Szâldabâgy, 
apoi la Dobrițin, după aoeea la Mișoolț. 
Pretutindeni au operat ou succes, dâr la 
Mișoolț era oât p’aoi să-i înhațe. Atunci — 
<jise vorbitorul, — ei (vorbitorul) s’a îns
păimântat grozav și a fugit repede aoasă 
la Orade. Aici a devenit după aoea na
zaren. Pe Kaliai îl urmăresoe aoum poliția.

„Os-Budavar", despre care seim, că 
a falimentat, după amănuntele foilor bu- 
dapestane a avut un deficit de 380,000 
oor. In aoâstă sumă se cuprinde și cau
țiunea de 120,000 oor. a câroiumarilor și a 
personalului angajat. Contra directorilor 
dela „Os-Budavar“ s’a pornit cercetare 
disciplinară pe motiv de șarlatăniă săvîr- 
șită eu cauțiunea și eu prăpădirea de măr
furi. Antreprenorul a perdut în ultimii trei 
ani 500,000 cor.

Concert. Musica orășenâsoă va cânta 
Sâmbătă diminâfa pe promenada de sus.

Armările rusescl.
Din Mandschuria se raportâză 

lui „Berliner Tagblatt“ urmă- 
tOrele:

Armările rusescl întrec orl-ce imagi- 
națiune, sunt colosale. Dela începutul lui 
Iunie s’au dispus opt-flecl de mii de âmenl 
Ia frontaria chineeă. Este de mirat, că ma
joritatea acestei trupe, cinol-cjecl de mii, 
sunt dislocate districtul de pe odsta mărei, 
unde deja se află în apropiere alte trupe 
europene și japoneze. Restul ooupă zona 
dintre Tsohita și Nertschinsk. Surprinzător 
este, că au rămas neacoperite cele mai im
portante puncte, d. ,a. Amurul ce formâză 
frontaria și este ușor de trecut, calea fe
rată mandschurică și valea Schenga la 
Kiachta. Dela ciocnirea din Blagowoist- 
sohensk tote pregătirile răsboinice se fac 
pe soară mare. înspăimântător este mulți
mea inapreciabilă a personalului sanitar, 
medicamentelor și a surorilor de caritate 
dela crucea roșie.

T6tă lumea se aștâptă la un eveni
ment estra-ordinar, mai ales, dâuă ne dăm 
sâma, că dela 10 August st. v. mobilisarea 
trupelor siberiene a pus pe pioior de res- 
bel 187,000 omeni, se nasce întrebarea : 
pentru-oe tote aceste concentrări și încă în 
acele părți ale țării, unde Japonesi și Eu
ropeni sunt mai aprope ?

O firmă din Chicago, a primit co
manda a furnisa șâse milione kilograme de 
carne de vită trupelor rusescl, ce operâză 
în China.

ULTIML 8U hi.
Londra, 30 August. Din Shanghai 

se anunță lui „Daily Telegraph", că 
Joi au raportat trupele aliate o stră
lucită victoria la Ozon asupra Chi- 
nesilor. In lupta acesta se pretinde 
că a căcjut și prințul Tuan — Intre 
Peking și Tien-Cin și acum încă 
este întreruptă comunicația — „Ti
mes,, primesce din Petersburg soi
rea, că între Chines! și aliați se 
vor începe încurend negocieri de 
pace.

M n- H S SC.
Amorul hoțului. Tînăra văduvă Ro 

salia Cranier, care are în Paris în cartierul 
Belle-Ville un magasin, a intrat Marția tre- 
oută la șâse ore diminâța în localul ei și 
acolo a dat ou ochii de comisul ei Xavier 
Pichon, care toomai îșl băga banii din ser
tar în buzunarele sale. Prins asupra faptu
lui, Xavier a croit’o la fugă și după el fe
meia striga cât o lua gura: „Prindeți ho
țul". La cel mai apropiat colț de stradă 
hoțul s’a isbit piept în piept cu doi gar
diști, cari l’au înșfăoat și J’au dus la poli
ția. Aici s’a petreout o scenă din cele mai 
caraghiâse. Xavier â mărturisit plângând 
fapta lui și a jurat, oă n’are să mai fure, 
rugându-se să fie pus în libertate. Deârece 
comisarul nu s’a înduioșat do lacrimele lui 
Xavier, aoesta s’a arunoat suspinând de 
gâtul stăpânei sale și aooperindu-i obrazul 
cu sărutări spunea: „Nu, o iubesc prea 
mult, nu mă arestați, ași muri de mâhnire, 
dâcă n’așl mai vede-o, o iubesc! o iu
besc!" Atunci începu și d-na Rosalia — 
adânc mișcată — să plângă și hoțul și pă
gubașa se încleștaseră îmbrățișați. Forte 
bucuros comisarul de polițiă văflând, că 
văduva nu are niol o pretenție, dădu dru
mul celor doi amoresațl, cari au mers mână 
în mână pănă la magasinul d-nei Rosalia 
Cranier. Numai de nu s’ar oăi văduva!

Șerpele și telegraful. In statul Mis
souri din America s’a întâmplat, că comu
nicația telegrafică între Vinita și Adair s’a 
întrerupt, nu se soie din oe oausă. Au fost 
trimiși mai mulțî omeni ca să cerceteze. 
Aceștia curând și aflară, că un șerpe su
nător, lung de cinol urme s’a uroat pe stâl
pul telegrafic, încolăoindu-șl coda de sârma 
oea mai de sus, âr cu capul a atins cea 
de jos. Curentul electric, să ’nțelege, nu
mai decât a omorît animalul periculos, ră
mânând aeățat pe sârme. Șerpele cum sta 
atârnat pe sârme a condus ourentul eleo- 
tric din sîrma de sus în cea de jos, așa 
că ourentul, ce era să mârgă la Vinita, l’a 
condus în altă parte, astfel oă telegrama n’a 
putut ajunge la destinația. îndată oe șer
pele a fost depărtat de pe sârme, telegra
ful a funcționat în regulă.

Alobile de hârtia. Anglia în multe 
privințe este țâra invențiunilor. ț)ilele aces
tea Londonesii au fost surprinși de o nouă 
invențiune, anume un fabricant a construit 
mobile de hârtiă, cari întru tâte sâmănă 
ou cele de lemn, încât abia se pot deosebi. 
In Londra sunt forte mulțî artiști, ale că
ror sale de primire sunt arangiate cu mo
bile de hârtia, având înfățișarea mobilelor 
oelor mai frumâse și scumpe, deși la ele 
nu afli o bucățică de lemn. Aceste au nu
mai fețe și laturi, altoum sunt gâle. Chiar 
și vasele de porcelan au ajuns să fiă imi
tate cu vase de hârtiă și în multe locuri 
se pot vedâ pe păreți diferite ooleoțiunl 
de arme, cari tote sunt o dextră imitațiune 
din hârtiă.

Literatură.
La societatea pe aeții „Tipografia" din 

Sibiiu a apărut „Istoria politicei* după 
Sir Frideriok Pollock de Feodor V. Facă- 
țian. Conține 203 pag. și costă 1 cor. seu 
1 leu 25 bani. E o scriere de interes, în 
limbagiu ușor.

Din „Cura de apă* ed. IV, apărută 
de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în soorță și cu es- 
terior plăcut 4 cor. plus 80 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscuta în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienioe 
ar trebui să se afle în tâtă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii put 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 6 O pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor boielor și poveșelor de cari se trac- 
tâz- în op, în număr cum de 2200.

Cancelaria advocațială,
a advocatului

De. IuKus Orendi
e în Strada IPorții Na*. £<J.

Proprietar: Dr. Âure! Murt'șianu. 
Redactor responsabil: Grsgoriu ^ator.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din IBrațov,

se pot procura următârele cărți:

Scrieri școlare.

Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 
govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de școlă. Prețul 1 fi. 50 or. 
(ou posta 1. fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sc6- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiu) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 or. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în tșcâla poporală de Iul™ 
Pon, învățător în Năsâud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

IMLanual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Bațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescău său Catechis- 
tnul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

Gramatica limbei române, pen
tru școlele inferiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de Ioan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumitate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar V’orescu, O iconă a mol
dovei din 1851 de, Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c>r., cum s’a 
vândut pănă acum, este adl numai 2 cor1 
(-}- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
ndstră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-]- 10 b.

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în scd- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șccda normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor' de 
M. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 baDl.

6) JPoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. ou esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-j- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

Cuirs&sl Sa bursa din¥iena.
Din 29 August 19C0.

Renta ung. de aur 4%..................... Hb. —
Renta de corone ung. 4°/0. . • • 90.60 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.10 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/o 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.10 
Bonuri rurale croate-slavone . .. . 93.—
Tmpr. ung. cu premii........................160.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.70 
Renta de argint austr..........................  97.60
Renta de hârtie austr............................... 97.20
Renta de aur austr................................ 116.95
Losurî din 1860..................................... 133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 170.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 681.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.—
Napoleondorî................................ 19.29
Mărci imperiale........................... 118.20
London vista.................................... 242.20
Paris vista..................................... 96.221/,
Rente de corone austr. 40/0 . • ■ 97.70
Note italiene..................................90.45

Cursul pâețeâ Brașov.
Din 30 August 1900.

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

19.60 Vând. 19.10
18.80 Vând. 18.90
19.26 Vând. 19.30
11.24 Vend. 11.30

127.— Vând. —;—
59.— Vând. —.—
10.78 Vând. —.—

100.— Vend. 101.-

§

§
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f ’AFT â direct din Hamburg UArtA43/4gil0garan b | 

Calitatea cea mai bună, liberă de L» 
porto, cu rambursă, sâu trimiterea C,

1010.9-10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . . 
Santos, extra fină.............
Salvador, ff. verde, cu tărie 
Ceylon, vânătă verde, extraf. 
Goidjava, gălbuie................
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .

7.70
7.70
8.70 

11.80 
11 20 
10 80 
13 20
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Prețuri curente și tarifa vamală, g atis.

miNGEU Co. Hamburg.

„ Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.
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Struguri de Oporto
în coșulefe

«r de 5 Kigr fia "W

10 .7,2—3,

UFSBBĂSB, 

magazin de coloniale, vinuri, 
delicatese și ape minerale, 

ÎSrașov, Strada Vămii Bir. 8®.

Prenumerațiumle ia Gazeta Transilvaniei sw pută fa.ce și re£mi 
oT și când dela 1-ma și 15 a fiă-oarei luni.

Domnii abonați ee binevoiască â arăta în deosebi, când voiesc 
c - eepedarea se li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se uboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
Dnurit și să arate și posta ultim:. AdmÎMStraț. „BSZ. ÎFMS/

și mai scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
Mostre se trimit imediat, asemenna și de ,,mătăsuri Henneberg“ negre, 
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fi. 65 cr. metru.

G. HENNEBERG fabricant Js iffiswi (lilerant al cnrțl t r.) ZURICH.

TRAGEREA IXTIMÂ 
ă Loteriei de clasă ungară 

începe în 12 Sept, și dureză pănă în 10 Octob.

30,000 numere cu 9.550.000 câștiguri.
Câștigul cel mai mare în cașul cel mai norocos:

1.000,000 (un milion)

sa

[«]

i
&
P

Premia 600,000 (șese sute de mii) corâne.
A8te câștigwfi principale s

400,000 ©oroiree
200,000
100,000

60,000 5,

40,000
30 000
20,000
10,000
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ă
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Câștigul cel mai mic

9
Un los întreg Î6O corone, o jumetate SO corone,
Un sfert . . 40 ,, o optime 20 „

și s6 pot căpStas iro ma^e aBegeB*® Sa

Jacob L Adler & Fratele
s®delate tie luaiacă. în comandită.

BRASOV.■

2
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Brașov, Tergwl Ssmtaâ Wr. S®.
Acest stabiliment este provedut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-Cfî 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE" vISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE. 
BILETE DE LOGllfflĂ ȘI DE NilSîJ )

a

DUPĂ DOBINȚĂ Șl ÎN COLORI.

g REGISTRE și IMPRIMATE 
c pentru fote speciile de serviciuri.

8 Comptur^ Adrese,
S Circulare, Scrisori.

in lela măzi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE. 

PREfURl-CUPSI ȘI DIVERSE 
BILETE DE MORKtâNTARi.

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MTO.EȘIANU, Brașov.

b-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


