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Serbările dela Strigoniu.
In cjilele de Marți și Miercuri 

s’au petrecut în orașul de reședință 
a primatului unguresc, unde, după 
tradițiă, s’a născut Sf. Stefan, ser
bările jubileului încreștinării Maghia
rilor prin introducerea catolicismu
lui în Ungaria.

Acest însemnat moment istoric 
a fost serbat în totă liniștea și cu 
tdtă pompa de cătră catolicii un
guri, conform programului, care a 
fost mult discutat și a suferit multe 
modificări în (filele ultime.

Pe cât de liniștit a decurs ser
barea, pe atât de agitate erau spi
ritele între Maghiari în ajunul ei, 
căci le frământa cestiunea cum se 
se facă și dâeă se aibă un caracter 
restrîns confesional, sâu se i-se dea 
un caracter de serbare generală na
țională. Catolicii și îndeosebi cei 
din partida poporală au stăruit mult, 
ca se se dea festivităților jubilare 
un caracter regnicolar. Tocmai îm
prejurarea însă, că partida poporală 
a luat inițiativa pentru a da serbării 
jubileului acestă estindere, a stârnit 
nemulțămirea protestanților unguri 
și mai ales a aderenților politicei 
bisericescl liberale, cari se temeau 
ca nu cum-va prin acâstă serbare se 
se altereze principiul lor, că statul 
este neconfesional.

Astfel cu ocasiunea acâsta s’a 
dat pe față în mod bătător la ochi, 
că între Maghiari domnesce mare 
disarmoniă și un antagonism și mai 
mare în privința confesională și că 
simțul religios cu cel național a 
ajuns a veni în conflict și la oca- 
siunl însemnate, cum era cea de 
față.

Guvernul, seim, împins de cu
rentele contrare, a căutat în urmă 
a lua o posițiă de mijloc, prin care 
fapt însă a contribuit și mai mult 
la ațîțarea nemulțumirilor din dife

ritele tabere. Intâiu a dispus, prin 
ordine reservate, se nu ia parte și 
organele statului în mod oficios la 
serbare, ca să nu se atingă suscep
tibilitățile confesionale. Mai în urmă 
însuși Coloman Szell s’a hotărît a 
lua parte cu câțl-va miniștri la fes
tivitățile din Strigoniu, se (fice că 
numai în urma atitudinei Curții, 
care a trimis acolo ca representant 
al ei pe archiducele Frideric.

N’au fost așa-dâr la Strigoniu 
representați, decât numai Ungurii 
catolici, pe lângă casa domnitore și 
guvern. Maghiarii de alte confesiuni 
ca și neo-maghiarii jidovi și necon- 
fesionall n’au luat parte, deși s’a 
fost accentuat cu atâta aplomb, că 
serbarea dela Strigoniu nu era numai 
jubileul creștinismului, ci și al re
gatului unguresc,

Despre confesiunile nemaghiare 
nici că mai pdte fi vorba. Și acâsta 
nu numai fiind-ca — cum (jice foia 
partidei poporale „le-au amărît pănă 
la suflet regimul liberal maghiar11 
ci și din alte cause despre cari ni-se 
va da ocasiune a vorbi pe larg.

Astfel serbarea a rămas restrînsă 
la cercul catolicilor unguri și prima
tele, precum și ministru-președinte 
— cu tdtă elocința desfășurată și cu 
tbtă accentuarea, că deși s’au schim
bat împrejurările și religiunea deo- 
sebesce pe cetățeni, cordna îi unesce 
pe toți — n’au putut să-i dea ca
racterul dorit general.

Serbările vor avă o continuare 
la Budapesta, unde se va țină și un 
meeting catolic. După aceea vor is- 
bucni din nou disarmoniile, uniipuind 
vina la tote pe agitațiile partidei 
poporale, er alții făcând răspunză
tori numai și numai pe „Maghiarii 
neconfesionali său Jidovi, cari s’au 
suit în spinarea Ungariei creștine11.

Studenții maghiari în Paris.
In sfîrșit se aude o voce maghiară, 

mai mult sâu mai puțin sinceră, privitor la 
oele ce s’au petrecut în congresul inter
național studențesc din Paris între repre- 
sentanții tinerimei academice române și 
maghiare. Vooea aoâsta o vedem „ilus
trând11 colonele foilor ungurescl. Unele din 
aceste foi retac faptele întâmplate, altele 
vorbesc numai în generalități și ârășl al
tele, ca „Aradi KGzUiny*, publică un co
municat fbrt9 instructiv pentru șoviniștii 
înoăpăținațl. Din acest comunicat apare 
evident flascul, ce l’au suferit representanții 
tinerimei academice jidano-maghiare și 
causa nedrâptă pentru care merseseră să 
lupte la Paris.

„Aradi Kâzl(>ny“ publică anume în nr. 
său dela 15 August următorele sub titlul 
„înfrângerea, studenților maghiari în Paris :u

„La congresul studenților din Paris 
tinerimea maghiară a indurat o 
urîtă înfrângere. Ar fi păcat să se tăi- 
nuescă lucrul... Românii, pe lângă o con
ducere unitară, au figurat în congres ca 
grupare organisată, pe când Maghiarii, fără 
solidaritate, s’au purtat în mod contrazi
cător. Românii vorbesc esculent limba fran- 
cesă, între Maghiari nu s’a găsit nici unul, 
care se fi putut ține o vorbire in limba firan- 
cesă. Românii au votat tot-dâuna uniform, 
Maghiarii însă divisațl, o parte așa, altă 
parte altfel. Și nu odată s’a întâmplat, că 
— necunoscând limba francesă și neavând 
conducere — au aplaudat resultatul unei 
votări, contra căreia la votare au luat po
sițiă, — ceea-ce a produs o opiniă forte 
ciudată la conducerea Congresului.

„Este important din punct de vedere 
politic, că reuniunile studențesci valahe din 
Oradea-mare, ClușiO și Lugoșiă au format 
în congres un grup cu reuniunile studen
țesc! din România, ba ca președinte al 
grupului, așa-dâr ca unul din vice-președinfii 
congresului, au ales pe ascultătorul dela 
universitatea din Clușifi Scurtu. In urma 
acesta pe studenții din România i-au repre- 
sentat oficial în congres un cetățân ungar, 
și dinpotrivă, președintele grupului român 
a representat tot odată și reuniunile studen
țesci din Ungaria. '

„In contra acestei alegeri delegații ma
ghiari au răspuns cu strigări de „a bas!'i, cu 

lărmuire și oua bate în bănol. La asta însă 
unul din delegații români a observat, o’o 
fină ironiă, să nu poftâsoă domnii a sbiera, 
ci să poftescă a merge la tribună și a veni 
ou argumente. Răspunsul din partea Ma
ghiarilor a fost muțenia generală.

„Indolența Maghiarilor în cestiunea 
acâsta este cu atât mai detestabilă, cu cât 
tactica Românilor, de-a forma un unic grup 
ou reuniunile studențesci române din Ungaria 
și de-a alege de vioe-președinte un student 
român din Ungaria, nu s’a întâmplat de 
rândul aoesta oa o surprindere. Tot așa au 
făcut ei și la ultimul congres din Turin ; 
așa-dâr Maghiarii s’ar fi putut pregăti, ca 
ăst.-an să aibă alt rol.

„Dâr și față cu cestiunile mai miol, 
Maghiarii au stat incapabili. Așa de es. când 
Românii s’au plâns, că pe studentul Lucian 
Rolcaș l’au dat afară din Oradea-mare și 
când acâsta s’a presentat ca o prigonire poli
tică, răspunsul din partea maghiară a fost 
numai: „Nu așa stă lucrul11. Dâr, cum 
stă, nimeni n’a spus’o.

„Pentru lămurirea situațiunei era fârte 
favorabil prilejul și din împrejurarea, că 
studenții jidani din România și-au presen
tat gravaminele în Congres. Așa, ei au mai 
spus și aceea, că nu sunt admiși ca 
membrii în reuniunile studențesci române. 
Românii au declarat atunci, că Jidovii ne- 
fiind naturalisațl, nu pot fi admiși oa 
cetățeni români. Dimpotrivă, tocmai Ro
mânii nu și-au ales în congres ca represen
tant oficial un cetățân român, oi un cetă- 
țân ungar. Scoțându-se laivâlă aoâstă contra- 
cjioere, s’ar fi micșorat esențial în Congres 
simpatiile față de Români, fiind-oă s’ar fi 
arătat viclenia lor.

„Dâr destoinioia Românilor a câștigat 
simpatiile congresului și a conducerei acestuia 
pentru causa română. Președintele congresu
lui Effisio Gigbo-Tos, de pildă, a închis 
una din ședințele congresului ou declara
rea, că membrii congresului nu consideră pe 
Români numai ca pe nisce amici, ci chiar ca 
frați.

„Studenții maghiari nu pot privi de
clararea acâsta ca o victoriă, oum le place 
a vesti. Intr’adevăr, viitorul congres stu- 
dențeso trebue să-I pregătâsoă și să-l orga- 
ganiseze studenții maghiari cu totul altfel.11

Am reprodus comunicatul acesta fără 
de a-1 comenta. El este dâr’ cel mai stră
lucit comentar și oea mai nimerită apre- 
țiare la tot ceea-ce s’a scris în pressa ma
ghiară ou privire la congresul studențesc
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Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

(Urmare).

In sâra cjilei următore Curtanov îșl 
sohimbâ puțin planul, el avu intențiunea 
să petrâcă trei cjA0 întregi la Posdnev, spre 
a se recrea după călătoria obositâre, dâr 
acum vădu, că aici nu se putea nici de- 
cum recrea.

In momentul când conductorul a nu
mit satul Oloplino, care îi era cunoscut, 
deși numai după nume, se înfățișa în fan
tasia lui icâna unei idile liniștite țărănesc! 
și nu mai putu să stea în vagon. Dâr n’a 
aflat o idilă. Posdnev i-s’a arătat, deodată, 
în totă grandorea lui — ca un om, care 
trăia în cea mai rușinâsă trândăviă, oare 
ajunse așa departe, încât putu să aibă în 
societatea sa pe un unohiti cu nasul roșiii 
și o „rudă" mută, care miorlăia numai, și 
cari ambii lăsau să fiă hrăniți de el; i-s’a 
arătat, ca un om, oare îșl uitase tâte nisu- 
ințele juneței sale și-și dedicase viața mân
cării și somnului. Dâr ce era mai rău, el 

făcu aoâsta fără nici o causă internă. Multi 
omeni ajung la harul acesta, după-oe au 
suferit un naufragiu moral, după o adâncă 
desperare, dâr el nu pățise nimic de feliul 
acesta. Era un om lipsit de orl-ce foc și 
de orl-ce pasiune, serman și fără de ca
racter. In tinereța sa l’a mai susținut viața 
la școlă și mai târdiutimpulstudielor, pre
cum și interesul oe-1 avea față cu ele, și-i 
alungară firea sa somnurâsă; după aceea 
însă viața câmpenesoă ou comoditățile ei 
lăsă curs liber trândavei sale născute, iute 
se acomoda acestei vieți, care-i plăcea de
osebit și acum trăia ca un animal, oare 
n’are a se îngriji nici chiar de hrana sa.

Tote acestea esercitară un efect de- 
primător asupra dspelui. Cu gazdele sale 
se înteinia numai la masă: la ceaifi, la de
jun, la prânZ și la oină. Ei și păreau, că 
numai atunci trăesc. In restul timpului ei 
durmiau sâu umblau prin casă tândălind și 
câte-odată umblau în sus și ’n jos și prin 
grădină. Natura nu-i atrăgea; ei prefereau 
paturile și canapelele și se trezeau numai 
când priveau la bucatele nutritore, sâu când 
beau câte-va păhărele de rachiu și acestea 
reagau asupra lor. Pe Darja Pavlovna o 
văduse numai de două ori metgând iute 
prin grădină și ascunZându-se prin tufi

șurile ei. Fără îndoială, ea avea acolo vr’un 
loc favorit, unde îșl petrecea cu orele în
tregi, ca o fiară sălbatică în vizunia ei. La 
masă era tot-dâuna aceeași, servea ceaiul 
le împărția la toți bucatele, dâr vorbia nu
mai cu servitorii, adecă oând le da câte 
un ordin. Curtanov n’a auZit, ca ea să se 
fi adresat vre-o dată cu vr’un ouvânt oătră 
bărbatul sâu cătră rudele sale. Ea pleca 
dela masă îndată-ce nu mai avea acolo de 
lucru ca stăpâna oasei. Curtanov nu putâ 
pricepe rolul ei în acâstă oasă. Din este- 
riorul ei, din espresiunea feței ei, din pur
tarea ei tăcută, seriâsă, care denota adese
ori un dispreț ascuns, putea să conohidă, 
că sufletul ei era forte torturat, dâr aoâsta 
era numai o presupunere.

„Aici se petreoe vre-o dramău, îșl 
gândia Curtanov când privea la fața ei fru- 
mosă cu trăsurile fine și cu ochii inteli- 
gențl lucitori; „dâr se pare, că totul este 
0 enigmă de nedeslegat11. Și el nici că se 
simția chemat a-o deslega.

La cină el Z^se oătră Posdnev. că 
mâne dimineță va pleca.

„Țl-am spus eu, că nu vei putâ-o duce 
aicl!“ răspunse Posdnev o’un suris obosit.

„Nu... trebue să mă grăbesc!11 dise 
Curtanov. „Ml-am greșit calculul...11

Ca din întâmplare se uită la Darja 
Pavlovna și observă, oă peste fața ei trecu 
o umbră ușoră. Ea îi aruncă o privire, pe 
oare o simți, oă-i îndreptată asupră-i, o pri
vire seriosă, esaminătâre, care părea, oă 
vrea să pătrundă sufletul său. Dâr curând 
el o uită, fiind-că Darja Pavlovna îșl re- 
luase după aoeea purtarea ei obiolnuită și 
după Z000» minute dispăru, oa tot-dâuna.

înainte de a se retrage în odaia sa, 
el îșl luă rămas bun dela Posdnev, de-6reoe 
nu putea spera a-1 vedâ în diminâța ur- 
mătore. Peste nâpte durmi fârte bine și 
diminâța, oând oblonurile dela ferestrele 
casei erau încă pretutindenea închise, el 
pleoâ la stațiune.

Trenul, pe care-1 aștepta, era un tren 
de marfă, dâr avea și oâte-va vagâne de 
pasageri. El se mișca nesuferit de înoet. 
Curtanov avea de gând să mârgă cu el 
vre-o două-trei stațiuni, apoi să se dea jos 
și să aștepte trenul de persâne, cu care 
venise dela graniță. Voia numai să plece 
odată și să se despartă de locuitorii din 
Oloplino.

După trei stațiuni veni un mare buf
fet. El se dădu jos și dejună. Trenul încă 
nu plecase, când văZu, că un amploiat 
dela calea ferată mergea la masa cea lungă 
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din Paris. Maghiarii înși-șl îșl reounoso 
fiascul suferit și, după cum 4^ce 00‘ 
municatul, „îmfrumsețările n’ar face, decât 
să aștârnă și pe viitor patul oald al păoă- 
lelilor de felul acesta."

Din România.
Sub titlul ^Situațiunea în cestiunea bul- 

garău „Constituționalul" de acijl scrie urmă- 
torele :

Măsurile energice luate de guvern și 
tonul firm al notelor române date la Sofia, 
au produs adevărată consternațiune în sfe
rele cârmuitdre bulgare.

fiarele române sunt confiscate în Bul
garia și tote măsurile sunt luate acolo pen- 
tru-ca publicul sănătos să nu fiă pus în 
curent cu descoperirile, oe se fac la noi.

De altă parte un vent de reacțiune 
violentă a cuprins comitetele secrete. Ra
porturi din diferite puncte aduc soirea, că 
comitetul macedonean face sforțări mari 
pentru a înjgheba, cu ajutorul Bulgarilor 
români, evasiunea preveniților, cari sunt de
puși la Văcărești. In Rusciuc chiar se agită 
ideia unei mișcări a elementului bulgar 
din țâră.

Nu este un mister pentru nimeni, că 
pe câmpul Gărei vechi din Rusciuc, o câtă 
de 4 său 600 de tineri macedoneni fac (jil- 
nio eserciții militare sub conducerea unor 
ofițeri și sergenți din armata regulată.

La Parquet ni-s’a confirmat realitatea 
tentativelor, din fericire avortate de eva- 
siune în massă a arestanților.

Bulgaria oficială pare că nu mai esistă 
și că câta de criminali furioși din Comi
tetul macedoandrinopolitan (acesta este 
titlul lui oficial) dirige tdtă acțiunea gu
vernamentală.

Vecinii noștri pot sci un lucru: pază 
bună se face în țâra românâscă.

*
D-l prim-proouror Miclescu și judecă

torul de instrucțiune d-l Florescu au lucrat 
pănă erl noptea târcjiu la parchet.

Spiru Alexoff, băcanul, Trifanoff, stu
dentul Peteff și asasinul Dumitroff au fost 
ținuți la interogator pănă la ora 1 din 
nopte.

Ultimele deposițiunl ale acestora par 
a fi fost de cea din urmă gravitate.

La ora 5, parohetul a făcut o desoin- 
dere la locuința băcanului Alexoff din Ca
lea Moșilor, unde s’a confiscat intriga cores
pondența a acestuia.

Două nouă arestări au fost operate 
erl în legătură cu asasinatul profesorului 
Mihăileanu, doi Bulgari, Mihaifi Ivanoff din 
str. Fraților 38 și Ivanoiu Nicola din str. 
Bucur 19.

Nici unul din aceștia nu voeso să dea 
nici o relație asupra stării lor oivile și nici 
voesc să-și arate pașaportele, său alte acte.

*
D-l Ștefănescu Goangă, procurorul din 

Brăila, a redeschis instrucțiunea în afacerea 
asasinatului lui Stelian Stefanonicl, făptuit 

dela un călător la altul, arătând fiă-căruia 
o cuvertă și întrebând după ceva. Amplo
iatul ajunse și la densul și pleoându-se spre 
el îi arătă adresa de pe cuvertă.

„Sunteți d-vostră, pote, d-l Curtanov?" 
îl întrebă, oum întrebase pe cei mai dinainte.

Acâsta surprinse pe Curtanov forte 
tare. Pe telegramă sta soris: „Pasagerului 
Curtanov". Cine putea să scie, că el se afla 
tocmai aci? Cine voia oeva de el? Cine îl 
urmărea ?

„Da, eu sunt!" răspunse el cu o mi
rare vădită și conteni a mânca mai de
parte. Simțea mare nerăbdare, când fu ru
gat a merge în birou, unde a trebuit să 
chiteze primirea. El trecu apoi pe peron, 
desfăcu telegrama și ceti: „Dâcă ești un 
om bun, aștâptă-mă. Vin ou trenul de per- 
sâne. Darja Curtașev". El ceti și receti 
aceste cuvinte de cj.°oe> ori totuși diee la 
sfârșit: „Nu înțeleg nimic, absolut nimic". 
După-oe însă se înt.ârse la buffet și începu 
să mânoe mai departe, îșl aduse de-odată 
amiDte de privirea esaminătore, ce o în
dreptase asupră-i în presără la cină Darja 
Pavlovna. Așa-dâr acâstă privire n’a fost 
fără de însemnătate !

(Va urma.) 

înainte ou câtva timp aoolo. Asasinul George 
Nedelcoff a fost adus la parchet și intero
gatorul se urmâză în vederea stabilirei le
găturilor, ce ar fi existând între acesta și 
comitetul revoluționar macedonean.

*

Soiri mărunte.
— Ministerul de interne a trimis o 

circulară amănunțită autorităților în pri
vința aplicărei regulamentului pentru libera 
petrecere a străinilor în România. Minis
terul de interne a trimis autorităților și for
mularele pentru biletele de liberă petrecere.

— Ministerul de interne a adresat o 
circulară polițiilor dela punctele de fron
tieră, în vederea unei stricte și vigilente 
observațiunl asupra străinilor, cari vin în 
țâră.

— Archimandritul Nicodim Munteanu 
a fost numit archimandrit de scaun al Mi
tropoliei Moldovei, în locul vacant prin de- 
misiunea archimandritului Daniil Obreja.

— O delegațiune a comunităților Is
raelite din țâră a înmânat d-lui președinte 
al oonsiliului de miniștri o petițiune prin 
care arată, că actuala stare de lucruri este 
dăunătore și Evreilor și țârei, și oer ca să 
li-se permită reorganisarea comunităților Is
raelite după modelul celor dela 1851.

— Incruoișăt.orul „Elisabeta" aplecat 
erl la Sulina pentru a procede la regularea 
busolelor. La 5 August v. d-l admirai Mur- 
gescu se va îmbaroa pe acest încrucișător 
și împreună cu bricul „Mircea" și cu șle
purile „Smeul" și „Sborul" va forma o di- 
viziă de manevre.

— D-l D. Diniou a fost numit defi
nitiv profesor de violoncel la Conservatorul 
din Bucurescl.

— Din Paris se anunță, că juriul es- 
posiției a conferit medalia de argint talen
tatului piotorul român Simonide, pentru lu
crările sale.

— Un mare incendiu a isbucnit erl 
la pădurile dela Valea-Largă, din apropiere 
de Sinaia, proprietatea d-lui G. Gr. Canta- 
euzino. S’au trimis ajutore.

— De trei cjile Marea Neagră este 
fârte agitată, din causa vântului. Vaporele 
au sosit la Constanța cu mari întârzieri.

— O epidemiă de disenteriă a isbuc
nit ou ote care violență în județul Iași. 
Soirile sosite la ministerul de interne spun, 
că cea mai mare parte din comunele ru
rale sunt infectate. Serviciul sanitar a luat 
măsuri de combatere.

0 cuvântare a regelui Serbiei-
Regele Alexandru, primind asociația diariș- 

tilor din Belgrad, a ținut o cuvântare, din care 
estragem următorele părți mai caracteristice :

Când ambii miniștri, oarl au voit să 
depărteze pe logodnica mea, s’au înapoiat 
la palat, am chemat în cabinetul meu de 
lucru pe ministrul de interne Gencic și 
l’am întrebat, decă, împreună cu colegul 
său Neșic, a căutat să depărteze pe Draga 
mea. El tăgădui. Atunci i-am spus :

„D’abia ați aflat despre logodna mea 
„și imediat v’ațî servit contra mea de mij- 
„loce nepermise și ați operat în dosul meu. 
„Ați încercat a mă juoa, și de sigur ațr 
„luat ore-carl măsuri în oontra mea, dâreu 
„v’am surprins. Aci aveți proclamația mea 
„cătră popor (și iscălind proclamația în fața 
„sa i-o remisei), veți avâ domnule minis
tru, a vă da sâma la spâncjurătâre, dâcă 
„nu vă veți îndeplini datoria". Apoi îl con- 
cediai și mă dusei la logodnica mea.

După ce povesti cum logodnica sa 
era deja gata a părăsi Serbia și cum a 
împiedecat’o dela acest pas prin fratele ei, 
cadetul Lunjevipa, regele continuă :

....Se cjice, că trebue să nisuim a-ne 
apropia de Occident. Convingerea mea este, 
că nu trebuie să nisuim la alt-oeva. decât 
a îmbrăca o haină occidentală. Serbia, îna
inte de tote, trebue să-șl procure din Oc
cident puștile, armele și munițiile sale, căi 
ferate, mașini etc., dâr trebue să-și păstreze 
tipul său național. Serbia trebue să rămână 
Serbiă. Nici odată progresul Serbiei n’a 
fost mai mare, decât când șl-a avut suve
rana sa națională din țâră. Cea mai bună 
dovadă cum-că ceea-ce am făcut e bine, 
e că împăratul Rusiei a acceptat a-mi fi naș 
la căsătoria. Astăcjl Serbia n’are de privit, 
decât la mine. Acum, că-mi întemeiez pro
pria mea casă, începe o stare cu totul 
nouă; nimeni nu va avâ motive a dori re
venirea unui regim de partid.

Bărbații de stat bătrâni au lăsat celor 
tineri grija de a mă susține.

Deol și eu sunt tinăr și Serbia e ase
menea tinără. Bărbații, cari s’au arătat 

a-ml fi prietini în aceste momente, cele 
mai grele din viața mea, vor rămâue atari 
și în momentele mai târlii, mai ușdre.

Auditoratul în armată.
S’a soris mult, ca tinerii noștri ce ca

rieră se îmbrățișeze după absolvarea studie- 
lor lor. Pe lângă tote acestea tinerii noștri 
sunt în mare îndoială, nesciind ce să faoă? 
— Ca să fiu cât-va întru ajutor acestora 
voiîi scrie ceva despre auditorat, ca așaju- 
riști noștri absoluțl să ounoscă mai de-a- 
prâpe organismul acestei înstituțiunl mili
tare judiciare.

Publicul cel mare român, și îndeosebi 
părinții, abia au cunoscință despre esistența 
și organismul auditoratului, și asta pote fi, 
oausa, că așa puțini tineri se dedică aces
tei cariere, care le oferă, pe lângă o esis- 
tență materială splendidă, și o posițiune dis
tinsă în societate.

Auditoriatul are menirea, de-a administra 
justiția criminală și servioiul judiciar în ar
mată, cât și la marina derăsboiil; pe lângă 
asta mai are menirea, de-a da consilii de 
drept comandanților militari și a fi întru 
ajutor în afacerile de drept.

Auditorii armatei și ai marinei de răsboiîl 
formâză în totalitatea lor un corp oficeresc 
și statul lor conoretual se compune în sta
tul lui de pace din 5 generali, 8 coloneii, 
18 locoteuențl-oolonelî, 137 majori, 60 că
pitani de I clasă și ‘21 de clasa II, 21 lo- 
cotenențl și actualminte 20 practicanțl; 
numărul acestora se pote, după trebuință 
mări, sâu micșora.

La marina derăsboiil: sunt un colonel, 
un locot.-colonel, un major, 2 căpitani de I 
clasă, doi de Il-a clasă și un prim lood- 
tenent.

Actualmente în tdtă monarchia avem 
aplicați dintre Români numai 2 vioe-colo- 
nell, adecă pe d-nii loan Mihălțianu și Mi
chael Bălăbanu (ardeleni), un căpitan de 
I olasă Eugeniu Pop (maramureșan) și 3 
practicanțl, d-nii George Drogli (bucovinân), 
Dr. Adrian Nedelco (bănățean) și Corneliu 
Bardosy (ardelean). Intr’adevăr, un număr 
de tot neînsemnat față de imensa sumă a 
soldaților noștri, cari în lipsă de auditori 
din neamul lor, sunt avisați de-a fi ascultați 
și judecați de jucjl străini, cari în cele 
mai multe cașuri nu cunosc niol obiceiurile, 
nici limba nostră.

In cas de răsboiîl statul auditorilor se 
pâte mări. Dintre generali unul este șeful 
despărțământului IV în ministeriul de răs- 
boifi, 3 sunt referențl la tribunalul suprem 
militar, unul director de cancelăriă al tri
bunalului superior.

Golonelii auditori sunt aplicați ca re
ferențl la tribunalele superiore, âră unul 
este șef în secțiunea VII de marină a mi- 
nisteriului de răsboiîl.

Locot-colonelii și majorii sunt referențl 
la comandele de corp și la admiralitate 
la portul din Pola, eră deosebi majorii con
duc judecătoriile de garnisonă și cea de 
marină din Pola.

Căpitanii și prim-locotenenții suntîm- 
părțițl, ca jucjl, la judecătoriile de garnisone 
și de marină, auditorii dela judecătoriile 
de garnisone și de marină sunt stabil apli
cați și aparțin statului acestora, seu se țin 
de un regiment ; aceștia sunt datori a cu- 
nbsce limba regimentului. Tocmai împreju
rarea acâsta ar trebui să îndemne pe tinerii 
noștri, ca cât mai mulțl să îmbrățișeze oa- 
riera auditorilor.

Practieanții se întrebuințâză la lucră
rile de concept, de manipulațiune, său ca 
greflerl la compunerea protocolelor, și se 
pregătesc astfel practice la oficiul de jude 
militar; ei sunt obligați a practica pe lângă 
asta 9 luni la un tribunal civil și a as
culta oursul pentru studiarea dreptului mi
litar penal, oel comun oivil, cât și a altor 
legi judiciare, și a depune cel mult în 3 ani 
esamenul de jude militar.

Pe practioanțl îi numesce ministrul 
de răsboiîl, petițiunile acelora, cari nu sunt 
în serviciu public, sunt a-se așterne de-a 
dreptul, âră oei, cari sunt în servicifi pu
blic, sâu în statul militar de reservă, au să 
aștârnă cererile lor pe calea superiorităței 
lor concernente.

Lângă cereri, sunt a-se alătura: Do
cumentul, că petentele n’a trecut etatea de 
30 ani, că aparține unei părți a monar- 
ohiei, că a satisfăcut obligămentului său de 
milițiă, că nu este căsătorit și are o pur
tare morală nepătată; cum-că a absolvat 
universitatea sâu vre-o academiă de drep
turi, și a depus esamenul de stat judioial, 
că cunâsce pe deplin limba germană și o 
altă limbă vorbită în monarchiă, — și că 
se pote susține din ale sale proprii, pănă 
la aplacidarea unui ajutor, care este de 
1600 corâne pe au.

Din oondițiunile aceste resultă, că se 
pune mare pond, ca aspiranții să cunâsoă 
pe deplin limba germană, în oare îndată, 
după intrarea lor în praxă, au să scie nu 
numai vorbi corect, dâr să și oonoipieze 
în astă limbă, — oeea ce vor putâ ajunge 
numai în aoel cas, oând vor fi studiat cel 
puțin vre-o câte-va clase în șoola medie cu 
limba de propunere germană, sâu vor ab
solvă vre-o câte-va cursuri de drept la uni
versități germaue sâu din Austria, bună-âră 
a celei din Cernăuți în Bucovina ; — și că 
în urmă numai aoei juriști absoluțl pot 
ooncurge la un post de practicant, cari au 
servit anul de voluntar, oeea ce se oere la 
ori și care oficiu militar, încât numai acela 
pote aspira la vre-un post de oficiu mili
tar, care tot-de-odată a depus deja esame
nul de oficer în reservă.

In fine mai observ, că după ce dele- 
gațiunile din anul espirat au decis, ca per
sonalul auditorilor să se înmulțâscă cu 20, 
tinerii noștri, cari întră la auditorat, vor 
avâ cu atât mai mari șanse de avansare, 
cu cât în timpul cel mai sourt se va intro
duce și la noi procedura penală militară 
cea nouă, — oând apoi și personalul au
ditorilor are să fiă augmentat la numărul 
reoerut de acâstă procedură, basată pe prin
cipiile oele mai moderne.

„A7ars.u

SUIRILE Dl LEI.I
4 (17) August.

Dela Esposiția din Paris. Recom
pensele următore au fost acordate exposan- 
ților români: Glasa V (învățământul speoial 
agricol) Mare premiu : ministerul agriculturei 
al României; Medalii de aur: Soola supe- 
rioră de medicină-veterinară din Bucurescl. 
Clasa II (învățământul seoundar) două Me
dalii de aur ministerului de instrucțiă pu
blică pentru șcâlele de băețl și de fete. 
Clasa III (învățământul superior) Mari 
premii: Academiei Române și ministeriului 
instruoțiunei publice. Medalii de aur: Șcâlei 
de poduri și șosele din Bucurescl și socie
tății române geografice. Grupa I (Eduoa- 
țiune și învățământ) Clasa I (Învățământul 
primar) Mari premii: ministeriului de in
strucțiă publică, administrației domeniilor 
Coronei și orașului Bucurescl. Medalii de 
aur: orașului Bucurescl, orașului Iași și 
casei școlelor. Clasa VI (Învățământul spe
cial industrial și oomeroial) Medalie de aur: 
ministerul agriculturei.

Serbările din Strigoii. Alaltăerl s’au 
făcut în Strigon, residența primatelui, săr- 
bările catolioe jubilare, despre cari am 
amintit clilela acestea; S’a desfășurat o 
pompă și străluoire estra-ordinară. Monar- 
chul a fost representat prin archiduoele 
Fnderic. Dintre miniștrii au luat parte: 
Szell, Wlassics, Daranyi, Lu/cacs și Plosz. 
Era de față întreg corpul prelaților ro- 
mano-catolicl unguri. Printre aceștia s’au vă- 
cjut, nu seim cum și de ce, episoopii români 
uniți dela Gherla și Lugoș. Sărbările și-au 
luat începutul printr’un conduct imposant, 
participând la el șoâlele, alumnii semina- 
riall, diferite reuniuni și deputațiunl etc. 
In marea Basilioă s’a oficiat un serviciu 
divin festiv, la care a pontifloat primatele 
Vaszary. După liturgiă s’a cântat un 
Te-Deum, pe care l’au asoultat toți stând 
în piciâre. Clopotele dela tâte bisericile 
sunau. îndată după servioiul divin archi- 
ducele Friderio a părăsit orașul. La palatul 
primatelui s’a dat un mare banchet, parti
cipând și amintiții archierei români. Aici 
au ținut toasta primatele Vaszary și mi- 
nistru-președinte Szell. Amintim despre ele 
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mai jos. După banohet miniștri au plecat 
la Budapesta. Săra a fost o mare retragere 
ou lampione și musicl militare.

Răspunsul la condolența Ziariș
tilor. D-l Al. Ciurcu, președintele „Sindi
catului Ziariștilor11 din BucurescI a primit 
din partea marohisului Beccaria d’lncisa, 
ministrul plenipotențiar al Italiei la Bu
curescI, ca răspuns la telegrama de con- 
dolență espediată în numele sindioatului 
■Ziariștilor ou oeasia morții Regelui Um
berto, următdrea sorisore, în care se Z100 
între altele: Ex. Sa marchisul Visconti- 
Venosta mă rogă să mă fac pe lângă 
d-vostră, domnule președinte, interpretul 
mulțumirilor Majestăței Sale Regelui Victor 
Emanuel, care a fost cu deosebire atins de 
•sentimentele de simpatiă manifestate de 
„Sindicatul Ziai'iștilor din Bucuresolu.

„Coronă, inimă și limbă11. Despre 
aceste trei concepte s’a vorbit în toastu
rile, ce le-au ținut la Strigon primatele 
Vaszary și ministrul-președinte Szell la ban
chetul dat după serbarea de alaltăerl. Pri
matele Vaszary, golind paharul în sănătatea 
papei Leo XIII și a Maiestății Sale mo- 
narchului, a <jls între altele, că „sânta co
ronă (ce a trimis’o înainte cu 900 de ani 
papa Silvestru pentru a fi încoronat cu ea 
primul rege Stefan) unesce pe ioți“, oăcl 
„cu sânta coronă, care nu însemneză aici 
o putere nelimitată, s’a contopit conceptul 
patriei, fîă-care cetățen este membrul ei, 
-ori de care confesiune ar fi, orl-oe limbă 
ar vorbi, numai inimă maghiară se aibău. 
Adecă cei ce n’au „inimă maghiară14, nu 
pot fi membrii coronei sf. Stefan, după cea 
mai nouă dogmă politioă a lui Vaszary. 
Ministru-președinte Szell goli paharul în 
■sănătatea lui Vaszary. El a dis între altele, 
oă orl-oine pote să addre pe Dumnezeul 
său în biserica lui și pote să-și iubâscă 
patria in ori-ce limbă, „dâr să iubâscă pa
tria maghiară și să vestâscă gloria eiu. — 
Nu s’au putut suferi, dâr, nici ou oeasia 
.aoâsta să nu faoă politioă.

In loc de cunună pe mormentul 
lui Dr. Ioan David au contribuit pentru 
Jftjsa studenților români din Brașov d-nii: 
Virgil Onițiu 5 cor., Dr. G-eorge David 5 
cor., Dr. Octavian Vasu 5 cor., Dr. Sextil 
Pușcariu 3 cor., N. Sulică 3 cor., Liviu 
'Pandrea 3 cor., loan Pricu 2 oor., George 
Dima 10 cor., Dr. Val. Branisoe 5 cor., 
Victor Branisce 2 cor., Dr. Alexandru Stră- 
voiti 20 cor., N. Flușturean 3 cor., G. 
Șerban 2 cor., Ioan Prișou 2 oor. Cu totul : 
70 cor., adecă șâpte-Zec! cor. — Direc
țiunea șoolelor medii gr. or. române din 
Brașov mulțumesce pentru piosele daruri.

Magnat ungur sinucis. Baronul Mi
hail Forgach, fost loootenent, șl-a tras Zilele 
.acestea un glonț și a murit.

Aniversarea bătăliei dela Metz. 
'Comitetul german, ce se constituise pentru 
a celebra anul - acesta într’un ohip mai 
•strălucit ca ori oând, a trei-decea aniver
sare a luptelor date în jurul orașului Metz, 
a suferit din partea guvernului german nu 
.eșeo cu totul caracteristic. Acest comitet, 
.oare număra printre membrii săi persdne 
■ de oea mai înaltă distincția, preoum și trei 
.generali în retragere din al 16-lea corp de 
armată, se adresase ministrului de luorărl 
publioe spre a obține, ca pănă acum, o re
ducere de jumătate asupra biletelor de 
drum de fier, luate de veteranii din 1870 

■seu de „uniunea răsboiuluiu, oare ar fi voit 
-să vină la Metz pentru a participa la ce
lebrarea aoestei a trei-cjecea aniversare. La 
acestă oerere, ministrul a răspuns printr’un 
refus categorie, declarând, oă nici armata, 
mici guvernul civil nu vor lua parte anul 
aoesta la nici o manifestație amintind, răs- 
boiul din 1870. Se crede, că acest răspuns 
a fost dictat de evenimentele, oe se des- 
■fășoră în China.

Ministrul de coinerciu si cărțile * 1 
poștale ilustrate. Ministrul de comeroih 
a dat de curând următorul ordin cu pri
vire la oărțile poștale ilustrate: In cores
pondența internă, preoum și în cea cu 
.Austria și Germania, pe oărțile de oores- 
.pondență se pot lipi său fixa în partea 

opusă flori, său alte lucruri de ornament 
în așa măsură numai, încât aoele se nu fiă 
știrbite în caracterul lor de corespondență 
deschisă, Se pot lipi ornamente pe oărțile 
poștale, așa oa ele să formeze un întreg. 
Mostre de valore său alte luorurl, cari nu 
aparțin ornamentelor nu sunt persmise 
a-se fixa pe oărțile poștale, eăol ele sunt 
a-se manua și timbra oa epistole.

Anarchist! espulsați. Eri a fost 
espulsațl din România anarohistul Amedeo 
Rossi. Acjl va fi espulsat anarohistul Gio
vanni Terzi.

Concertul micei pianiste Adelina 
Germain, care era să se țină mâne, Sâm
bătă, s’a amânat pe Mercuri 22 Aug. st. n.

Adunări ale despărțemintelor 
Asociațiunei.
Oravița, 14 August 1900.

Convocare. P. T. Domni membri ai Asocia- 
țiunii pentru literatura rom. și cultura popo
rului rom., despărțământul Oravița, precum 
și toți binevoitorii și sprijinitorii culturei 
poporului rom., sunt invitați la adunarea 
cercuală, ce se va ține Duminecă în 2 Sep
temvrie a. c. st. nou în Sasca-montană, cu 
următoriul

Program.
I înainte de amiadl. 1) Participarea 

la serviciul divin, ce se va celebra la l01/2 
ore a. m. în biserica gr. or. rom. din Șasea 
mont.; 2) Deschiderea adunării; 3) Rapor
tul oasarului; 4 Raportul comitetului cer- 
cual și revisuirea rațiociniului ; 6) Stabili
rea budgetului; 6) Acvirarea de membrii 
noi și înoassarea taxelor; 7) Alegerea co
mitetului cercual; 8) Esmiterea a 2 dele
gați la adunarea generală a Asociațiunei; 
9) Eventuale propuneri.

II După amiadl: 10) DisertațiunI, care 
se vor insinua directorului cu 24 de bre 
înainte de adunare; 11) Verificarea pro
tocolului și încheiarea adunării.

loan Perian, Ilie Trăilă,
secretar. director.

Beiuș, 12 August 1900.

Invitare. Conform statutelor Asooia- 
țiunei pentru literatura română și cultura 
poporului român §. 45. p. 8. comitetul 
cercual al despărțământului Beiuș a fixat 
locul adunărei generale din acest an în 
Rogoz, pe fiiua de 2 Septemvrie st. n. la 11 
ore a. m. în biserica gr. cat.

fn urma acesteia St. D-ta ești poftit 
și rugat a participa la acestă adunare și a 
îndemna și pe alțl inteligențl și popor ca 
presentându-se în număr cât de mare să 
oonlucre la promovarea scopului aoestei 
Asociațiuni de mare importanță pentru po
porul nostru.

Programul: 1) La 8 ora a. m. S ta 
liturghie ; 2) Deschiderea ședinței; 3) Rapor
tul comitetului; 4) Alegerea comisiunilor 
de câte 2 membrii: a) pentru oensurarea 
rațiunilor, b) pentru înscrierea de membrii 
noi și încassarea taxelor; 5) Alegerea a
doi delegați pentru, adun, generală a Aso
ciațiunei, oe ae va ține la băile Hercu- 
lane ; 6) Disertațmnl; 7) Raportele comi
siunilor; 8) Eventuale propuneri și inter
pelări.

Antoniu Palladi m. p.
direct, desp.

Ricolau Fabian m. p.
secret, desp.

După adunare banchet; prețul de co
vertă 2 fi. Festivitățile vor urma la 7l/2 
sera.

Resboiu în China.
înaintarea al taților.

Telegramele din urmă confirmă soi
rea, că trupele aliate se apropie tot mai 
mult de Peking. Ele au ajuns la depărtare 
de 25 milurl de capitala ohinesă. Pănă aiol 
aliații au ajuns fără a li-se pune pedecl 
seriose, fiiud-că au avut să lupte numai 
ou trupe chinese mai mici.

Nu se scie, în oare parte se află ar
mata ohinesă, care înainte cu câte-va cjiie 
era presentată în colori înspăimântătore. 

Află-se ea sub zidurile Pekingului său aiu
rea, unde aștăptă să dea piept cu aliații?

Grabnica înaintare a aliaților a pro
dus mare agitațiune în Peking. La sfatul 
lui Li-Hung-Clang guvernul chines ar fi 
înduplecat să estradea pe ambasadori, dâr 
sub condiția, ca aliații să nu între în Peking. 
China se obligă să înceteze ostilitățile și 
faoe propunerea să se compună un tribu
nal ales, care pe basa stipulațiunilor din 
Haga să resolve oonflictul ei ou puterile.

Telegrama lui Pielion.

Ministrul francos de esterne Delcasse 
a primit o telegramă dela ambasadorul 
în Peking Pichon, datată dela 9 August, 
Zicând, oă Ciung-Li-Yamenul a informat 
pe miniștri străini, oă Li-Huug-Clang a 
fost însărcinat să negocieze, prin telegraf, 
ou puterile. Pichon adaugă :

„Nu soim nimic din oele oe se petrec 
în afară de legațiunl, oarl sunt încunjurate 
de baricade și de lucrări ofensive', der cum 
s’ar pute negocia, fără ca corpul diploma
tic 3ă-șl fi redobândit drepturile și fără oa 
teritoriile legațiunilor să fi fost evacuate? 
Decă negocierile împedecă mersul trupelor 
străine, cari sunt unica nâstră scăpare, ris
căm să cădem în mânile Chinesilor. Cartierul 
legațiunei Franoiei este încă ocupat de tru
pele imperiale, cari n’au încetat încă ou 
totul focul lor. Tâte apartamentele legațiunei 
au fost arse, împreună cu tot ce cuprindeau. 
Suntem reduși la rația de asediu ; avem 
hrană de cal, orez și pâne numai pentru 
cinspreZeoe Z'le11-

Debarcarea trupelor englese 
împedecată.

„Agenția Reuter“ află din Shanghai, 
că trupele englese venind din Hong-Cong 
n’au putut debarca, din causa împotrivirei 
vioe-regelui. Se atribne atitudinea vice-re- 
gelui influenței consulilor Franciei și Ru
siei. Amiralul Seymour aștăptă instrucțiuni 
dela guvernul său.

Agitația contra misionarilor.

Consulul frances la Canton telegra- 
fâză, că agitația contra misionarilor devine 
îngrijitore în districtul Sanatu. Mai multe 
comunități creștine au fost prădate și arse.

Mușii și mareșalul de Walilersee.

„Mesagerul Guvernului11 rusesc dice ou 
privire la numirea mareșalului de Waldersee, 
oă în momentul când puterile discutau Ges
tiunea comandamentului suprem în China 
al trupelor internaționale, împăratul Ger
maniei s’a adresat direct Țarului și celor
lalți șefi de stat, pentru a-le propune pe 
mareșalul de Waldersee ca comandant al tru
pelor pe teritoriul provinciei Pecili. Țarul 
n’a făcut nici o obiecțiune, pentru-că recu- 
nosoea nevoia unităței direoțiunei opera
țiunilor militare și că numele și calitățile 
mareșalului îl desemnau pentru acâstă înaltă 
funoțiune. Der, consimțind, oă trupele ru- 
sescl să fie puse sub comanda mareșalului 
de Waldersee, Țarul nu înțelege să de
vieze câtuși de puțin dela politioă sa.

Politica germană în Cliina.

„Gazeta de Colonia^ publică o telegramă 
din Berlin, evident inspirată de cercurile con- 
ducătore germane, în care se spune, că 
Germania a luat cu oea mai mare satisfacția 
cunosoință de ambele discursuri ținute în 
Marsilia de președintele republioei franoese, 
cari conțin întocmai aoeleașî cerințe, ce au 
fost puse de împăratul Wilhelm.

„D-l Loubet“, dice telegrama oficio
sului german, „manifesteză voința firmă a 
a Franciei, de a participa cu deplină ho- 
tărîre la opera armatei internaționale și a 
nu se lăsa a fi amăgită de păcălelde ștren
gărești ale diplomației chmese. Dâc.ă Chine
silor 11-ar fi mai rămas un dram de minte, 
ar trebui astădl să înțelâgă, că supunerea 
necondiționată față de puteri, e singurul 
lucru, ce mai pot face“.

Cât privesce îngrijirea, că Germania, 
luând comandamentul suprem, ar urmări o 
politioă aventuriosă, „Gazetta de Colonia11 
declară, că prin numirea lui Waldersee nu 
s’a adus nici o sohimbare politicei germane. 
Din contră, Germaniei i-se impune de acum 
datoria unei deosebite prudențe și precau- 
țiunl; ea trebue să-și aranjeze politica în 

chip de a oorăspunde încrederei, ce-i arată 
puterile, și a menține ast-fel, ca să-i fie 
asigurat consimțământul puterilor. „Faptul 
— continuă oficiosul german — că Germania 
se înarmâză în mod viguros, nu are nevoe 
de altă esplicație, decât, că voim și trebue 
să ne manifestăm în China, — unde am 
suferit oea mai grea atingere, — într’un 
mod corăspundător cu posiția nostră inter
națională. Aoâsta corespunde de altă parte 
unei neoesitățl politice, cum și demnității 
imperiului și marilor interese economice 
germane, oe avem în China11.

NECROLOG. SfășiațI de durere ves
tim tuturor cunosouților . și prietinilor, că 
fiiul, fratele, cumnatul și unchiul nostru 
Dr. Ioan David, advocat și secretar al in
stitutului de credit și economii „Albina11, 
nu mai este între cei vii. Atot-Puternicul 
s’a îndurat să-l cheme în 1/14 August la 
odihna de veci, luându-1 din mijlocul nos
tru, încă tinăr în etatea de abia 29 de ani.

Fie-țl mormântul limanul liniștit, pe 
care în viâță zădarnic l’ai căutat!

Rămășițele lui pământescl se vorașe- 
Za spre veclniea odihnă în 3/16 August 
1900 la 3 ore p. m., din casa mortuară a 
spitalului civil, în oimiterul gr.-oriental din 
Sibiiu (suburbiul Iosefin). —Rugați-vă pen
tru el!

Candin David și soția, ca părinți; Dr. 
Alexandru Borcția, ca cumnat; Sabina, Can- 
din, Lucreția, Demian, oa frați; Viorica,

ULTIME SC1KI.
Viena, 17 August. Se telegrafâză 

din Shanghai, ca trupele aliate se 
află deja aprdpe de Peking; ele au 
luat Cengkigwan. Ghinesii avură 500 
morțî și o luară la fugă spre Tung-cin 
și Peking.

Londra, 16 August. Lui „Daily 
Express11 i-se comunică din Hong- 
Cong, că aliații au sosit în 13 1. 
c. înaintea zidurilor Pekingului. După 
„Daily Telegraph11 ei au intrat deja 
în capitală.

Berlin, 16 August. Din Tokio se 
anunță, că în 12 Aug. Japonesii au 
ocupat Tung-Cian, localitate numai 
de 10 milurl depărtare de Peking. 
Japonesii au luat ca pradă multe arme 
și Cereale.

B g > S li.
Cât câștigă diariștii în America. 

In Europa domnesce o ideiă în general esa- 
gerată asupra avantagielor profesiunei de 
Ziarist în Statele-Unite. Cu tote acestea, 
afară de escepțiunl brilante, unde nu se 
mai numără cifra dolarilor, retribuțiile Zia' 
riștilor amerioanl sunt aprâpe aoeleașî ca 
ale confraților lor din Europa. In Statele- 
Unite apar 2200 Ziar0 Z'lriice, dintre oarl 
vr’o 2000 în orașe cu mai puțin de 100,000 
locuitori. La aceste Zlar0, retribuția săptă
mânală variază între 25 și 100 de franci. 
Redactorul-șef arare-orl câștigă mai mult 
de 150 franci pe săptămână. In orașele ou 
mai mult de 100,000 locuitori, Ziarele îșl 
repartiseză de obiceiti ast-fel budgetul la 
redacțiă: Directorul primesce 250 franci 
pe săptămână, primul redaotor șef 200 fr., 
secundul 150, șeful reportagiului 175 fr., și 
așa mai departe. Gel puțin, acâsta este 
mijlocia comună; fac escepție Ziarel® cele 
mari, cari au o redacție numărâsă și de 
prima ordine.

Proprietar: Dr. Aure! Mursșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu SAaicr.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Cancelaria advocațialii

a advocatului

Dr, Zulius Orendi
e în Strada ^Porții Wr. 8©.

XXXXXXXXXXXXXXXX
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Deia „Tipografia A. Mureșiami“ 
din SBrașov, 

se pot procura urmâtorele cărți:

Cărți de s’ugăciuBîf și predici;

Anghira Rântuirei, cărticea de. 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă. Ediț. IV corectată. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari oolorațl . . 35 cr.
(-]- 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tdte 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(-}- 5 cr. porto).

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (4- 3, cr. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
inr.ru onorea Preacuratei Feciâre Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (4- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elf- 
t'-rk,sc,u, cunoscut atât de bine în cercurile 
românescl din numărosele sale scrieri. Are 
.250 pag. Prețul (4 lei) . . . .1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici oCasionalc și funebraleu, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochî, la presentarea pentru prima-oră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventărl bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Liw Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventărl funebrall șl iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christf. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Popfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude" spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinesoi. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu..........................80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b.
„ „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „ în catifea cu cop

cii și cu cruc6 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumne4eu născătbre, scosă 
din antologion seu mineifi și tipărită ou li
tere44. Pag. 16. Prețul 20 bani.

Cărți cia prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s'au văndut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acbstă 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 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor- 
(-|~ 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. 
porto).

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. (-j- 
20 b. porto).

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

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

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu 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 ecr.se vinde 
cu 2 cor. (4- 10 b. porte.)

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. (4- 5 b. porto).

Scrieri Siterare pentru popor.
„Caractere morale, esemple și se

ntințe culese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne44 de loan Popea, 
profesor. Cetitorul află în acestă carte (de 
aprope 400 pag.) o comoră nespus de pre- 
țiosă de învățături, de mângâieri, de însu
flețiri spre tot ce e moral, nobil și frumos. 
Prețul 1 fl. 25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Carte pentru toți“, întocmită după 
ideile lui Sam. Smiles, de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 40 bani (plus 5 b. porto).

Legende seu Basmele Românilor 
adunate din gura poporului de neuitatul 
tul P. Ispirescu. Format 8° de 400 pag. 
Prețul 1 fl. 70 cr. . (cu posta 1 fl. 80.)

Jflilele lui mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai fl. —.75 cr. 

Er tom II are 508 pag. și costă 70 cr. 
întregul opfl. 1.45 cr. (francat fl. 1’60 cr.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popo. Se recomandă 
mai ales pentru cei ce vrău să joce teatru. 
Prețul 12 cr. ... (prin postă 14 cr.)

Vieța după mbrte, seu nemurirea. 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menesci și deșertăciunea celor treeătore, 
de I. P. (Ediția II. Prețul fl. —.50 cr. 
Gu posta 55 cr).

Nopți de iernă, novele pentru popor 
de George Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul 60 cr. 
'(cu posta 65 cr.)

Țiganii, schiță istorică lucrată pen
tru petrecere după mai mulțî autori, de 
cunoscutul nostru scriitor I. P. Retegawul. 
Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr).

merinde dela șcdlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. G. Popa. Prețul 60 cr. 
(cu postă 70 cr.)

Poveștile Bănatului, este o carte 
mare cu povești din Bănat, de G. Cătană, 
împărțită în 3 tomuri. . . Prețul 65 cr.
(cu posta 70 cr.)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Nâsăudului, culese de luliu Bognariu, 
Prețul 25 cr. (cu posta 28 cr.)

Buchetul, culegere de cântări bă- 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 25 cr. (cu porto 28 cr.)

Dracul, novelă de V. R. Ruticescu. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 10 cr. (cu porto 12 cr.)

Lira Bihorului,"o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antonia 
Pop. Prețul 20 cr. . . (cu porto 23 cr.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de I. P. Reteganul. Pr. 12 cr. 
cu porto 15 cr.

Opșagurl, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Rveganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 40 cr. (4- p. 5 cr.)

Din trecutul Silvanieifleg&nde de 
V. Russu. Conține 170 pag. Prețul. 30 cr. 
era la început 1 fl., acum (cu porto 35 cr.)

Vivia, seu Biserica, din Carta 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș. Prețul 70 cr. 
(4- 5 cr. porto).

„Preotul din NoieuP, narațiune is
torică din văcul nos ru, scrisă de Arghiro- 
barbu. Prețul 10 cr. (-{- 2 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Simit. Pr. 30 cr. 4~ 3 cr- porto).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 1 fl. 20 cr., acum numai 60 cr. 
(cu posta 70 cr.)

Felicitări în poesii și prosă la anul 
nou, diua nascerei și diua numelui, precum 
și vorbiri la diferite ocasiunl școlastice, de 
G. Simu. Prețul 20 cr. (cu posta 22 cr.).

Cartea Săteanului, de Emanuel Pă- 
răeanu. Conține mai multe novele poporale, 
scrise în stil forte ușor, și printre ele mai 
multe poesii, mai ales satirice. Prețul 45 cr. 
(cu posta 50 cr.)

Suspin și zimbire, poesii și prosă, 
de A. Pop. Prețul 40 cr. (cu porto 43 cr.)

Rîsete și zîmbete, de T. V. Gheaja. 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 30 cr. (cu posta 35 cr.)

„Considerațiunl istorice asupra 
asociațiunii popbrelor și aplicațiunea 
lor la națiunea nostră de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 1 fl.,(4— prt. 5 cr.)

„Amicul bun", colecțiune de lectură 
solidătore de caracter în direcțiune reli- 
giosă-morală, tradusă do prepositul capitu
lar Ioan Papiu. Prețul 10 cr. (4- 2 cr. porto.)

Dietetica poporală, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe 
ranului român, de Simeon Stoica, medio 
pensionat. Conține vre-o 25 figuri în text. 
Se vinde acum în loo de 80 or. cu 50 cr. 
(4- 5 cr. porto)

Cugete și considerațiunl din es- 
periența vieții lui Argirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scose din pățania 
vieții. Prețul 10 cr. (cu posta 12 cr.)

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

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

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

Cur>sui Sa bursa cSânVâena.
Din 16 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur k'jfh . 120.40 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.20 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.80 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii........................ 158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr.............................97.75
Renta de hârtie austr............................. 97.25
Renta de aur austr................................ 116.20
LosurI din 1860............................. 123.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.06
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 682.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.25
NapoleondorI................................ 19.32
Mărci imperiale............... 118.35
London vista........................ 242.50
Paris vista......................................96.35
Rente de corone austr. 4% . . . 97.40
Note italiene . .  90.40

19.28
11.40

Cursui psețeî Bpațov.
Din 17 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.12
Vend. 18.90
Vend. 19.33
Vend. 11.50
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.-

Plicirm sosirea Imurilor Se stol rag. he. îi Brașov
Valabil clin t ItEaiii st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45m. p.m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7-48 min. săra.
IV. Tr. aoc. la ora 10’26 min. săra. (Arad)

Dela Brașov Ia Bucurescl:

I. Trenul de persone la 6ra 3’55 m. dim.
II. Trenul mixt la drele 11 a. m.

III. Trenul accel. la ora 2*19 min. p. m.
(ce vine pe la Clușiu).

IV. Tr. acc. la 6ra 5T4 m. dim. (dela Arad).

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers. Ia ora 5T9 min. dim. 

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

II. Trenul mixt la 6ra 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3T5 m. p. m.

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

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

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.
III. Tr. mixt, la 6ra 9’30 min. s6ra.

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

II. Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 3T5 min. p. m.

De închiriat
imediat seu cu începerea dela Sân-
Mihai 4 Iacale frumose mari 
seu mai mici pentru

în casele lui ffiJSartm Oopony, 
colțul din Str. Vămei și Mihail-Weiss.

Informațiunl tot în aceași casă, 
etagiul I. 1055.2—5.

7.70
7.70
8.70

11.80
11 20 
10 80
13 20

C. A direct din Hamburg 
ar LA Kil0 garaiKw

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

1010.7—10. prețului;
Afrik. Mocca, perlbohn. . .
Santos, extra fină.............
Salvador, flf. verde, cu tărie 
Ceylon, venătă verde, extraf.
Goidjava, gălbuie................
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .

0.
n
n
n
n 
n 
n

Prețuri curente și tarifa vamală g atis.

ETTLINGER &Co, Hamburg.

5 PE MINEBALE 

H umplutură prospetă
o- cu prețuri de tot ieftine, o 
5^ se tapetă

în tote farmaciile din Brașov.
1017.8-6.

A I U îi C I U B I
(iiiseîțtam și reclame) 

safit a se adresa subscresei
«dnramsstra.tiiunî. In cașul 

bSEtUfflr-eo mneti amsswăes msss 
«ie edaîă se face scâde.ment. 
csaiBe srssce cu câS publicarea 
se face mai d® mufite-ari.

Admin istr. „Gazetei Trans.“

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

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

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

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10’14 m. sera.
V. Tren de pers, la 6ra 2.10 min. p. m.. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).
Dela Kezdi-Oșorheiu la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8’25 m. dim., 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6 48 m. sbra

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

(pl. deia St.-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. îns 
tote sărbătorile).

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

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tr. mixt la ora 8’18 min. sdra.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
1. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sera
V. Tr. mixt la 6ra 10’04 min. sera.

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

Tipografia A. MtireșiaDu, Brașov.

inr.ru

