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Slovacii și era lui Szell.
Intre multele dovedi, ce le-a 

dat era lui Szell, prin fapte, că nici 
nu se gândesce la o înțelegere se- 
ridsă cu naționalitățile asuprite și 
nemulțămite, este fără îndoială una 
din cele mai puternice judecata, 
ce s’a făcut fruntașilor naționaliști 
slovaci din Turoț-St.-Mărtin într’un 
proces, care se datâză de acum doi 
ani, și care cu t6tă liniștea pote fi ca- 
racterisat ca un proces de prigonire 
națională.

In Iunie 1898 s’a intentat pro
ces de pressă clarului național slovac 
„Narodnie Noviny" pentru nisce ar- 
ticule, între cari unul a sbicluit 
maghiarisarea numelor comunelor 
slovace. Redactorul acestei foi, d-1 
A. Pietor, a fost condamnat la pe- 
dâpsa de tot aspră de 8 luni în- 
chisdre de stat și 600 fl. amendă.

Când s’a întors dela proces, re
dactorul Pietor a fost așteptat la 
gară de rudele, amicii și colegii săi, 
între cari și cunoscuții naționaliști 
slovaci, advocatul Dula, Hurban, 
Vajansky, Mudron, Halassa etc. Nu 
s’a întâmplat cu acesta ocasiune nici 
o demonstrațiune. Cu tdte acestea 
autoritățile ungurescl s’au grăbit a-i 
prigoni, folosindu-se de paragraful 
legii penale, care urmaresce „prea
mărirea" celor condamnați pentru 
delicte, ca se intenteze proces tu
turor, cari au întâmpinat la gară pe 
amintitul redactor.

Procesul a durat, cum am cțis, 
în tâte trei instanțele judecătoresc!, 
peste doi ani. In prima instanță acu- 
sații au fost condamnați la pedepse 
destul de aspre. Tabla regâscă sâu 
Curtea de apel, le a mai micșorat, 
ba pe unii i-a achitat. In fine Curia 
reg. a ridicat pedepsele, dictate de 
tribunalul din Beszterczebanya, în- 
doindu-le, și astfel s’a produs sen
tința definitivă de-o asprime ne mai 
pomenită, cu condamnări la 6, 5, 3 
și 2 luni închisore ordinară și cu 
amende grele impuse damelor, cari 
au fost presente.

Despre acâstă sentință de-o ri- 
gore monstrudsă ni-au trimis o infor- 
mațiune telegrafică confrații dela 
foia naționala slovacă, din care reiese, 
că au fost condamnați în total 21 
de inși.

Natura acestei condamnări n’are 
lipsă de esplicare. împrejurările, în 
care s’a adus o ilustrâză destul de 
viu și convingător.

In interval de doi ani pănă-ce 
s’a copt acâstă sentință vrednică de 
liberalismul fals, agresiv și fățarnic, 
ce domnesce acți în țâră, s’a întâm
plat, că a căcjut sistemul brutal al 
lui Banffy și a resărit sistemul „blând" 
al lui Szell. Și nu fără motiv se va 
întreba fiă-care, cum vine, că sub 
acest din urmă sistem, cu „împă
ciuirea" naționalităților pe buze și 
cu eticheta de „drept și dreptate" 
în spinare, s’au îndoit pedepsele dic
tate naționaliștilor slovaci în proce
sul amintit, tras de per? Așa înțe
leg cei dela Curiă spiritul și direc

țiunea „adevăratului liberalismdin 
era lui Szell ?

Așa îl înțeleg și așa ’1 tălmă
cesc ! Și sentința din cestiune este 
un punct de orientare sigur pentru 
ori și cine, care vrâ să scie la ce se 
pot aștepta naționalitățile dela gu
vernul Szell.

Au apelat agenții acestui gu
vern și la Slovaci să-și desfășure 
activitatea la viitorele alegeri pentru 
întărirea și înmulțirea taberei ma- 
melucilor guvernamentali. Dâcă gu
vernul Szell nu ar ținti printr’asta 
numai să nimicâscă nisuințele na
ționale ale Slovacilor, dâcă în ade
văr ar voi să le facă dreptate, fiă și 
numai între marginele legilor vitrege 
esistente, atnnci mintea sănătdsă o 
spune, că ar trebui să caute a-se 
apropia de adevărații conducători 
ai poporului slovac, cari sunt toc
mai cei grupați în jurul organului 
național „ Narodnie Noviny “. Și 
atunci i-ar fi fost ușor a afla o mo
dalitate, de a face ca resultatul 
procesului, despre care vorbim, să 
nu apară atât de tendențios și duș
mănos față cu îndreptățitele nisuințe 
naționaliste slovace.

Prigonirea elementelor sănătose 
naționale, manifeste-se ea în orl-ce 
formă, nu este decât o dovadă de 
slăbiciune și de lipsă de prevedere 
a sistemului domnitor maghiar. Pe 
acâstă cale el nu va produce, decât 
numai reacțiune.

Slovacii la rândul lor se vor 
convinge și ei, că n’au s’aștepte nici 
un bine dela un astfel de sistem, 
care măsură cu mai multe măsuri și 
ceea-ce la Maghiari privesce ca o 
virtute, urmăresce la nemaghiari cu 
pedepse ne mai pomenite.

Astfel de sentințe vor avâ și acel 
efect îmbucurător pentru cei asupriți, 
că vor contribui puternic la cimen
tarea solidarității între ei, care sin
gură pâte să încoroneze cu succes 
lupta lor pentru dreptate și libertate.

Crisa austriacă. După cum se te- 
legrafeză din Viena, în situația politică in- 
terioră vor urma în ourând mari schimbări 
pilele acestea ministru-președinte Koerber 
a avut consfătuiri ou oonducătoril Cehilor 
și a ajuns la oonvingerea, că nu se p6te 
aștepta o îmbunătățire in raporturile parla
mentare. Pe diua de ieri Koerber a fost 
primit în audiență la ourte, având să ra
porteze Majestăței Sale despre resultatul 
conferențelor. In cercurile apropiate de 
guvern se vorbesce chiar, că Koerber va pro
pune dizolvarea „Reichsrathu-ului, disolvare 
ou care împăratul ar fi învoit. La oas con
trar cabinetul îșî va da dimisia.

Conducătorul Cehilor din Moravia Dr. 
Stranshi comunică în organul său din Briinn, 
oă crisa a isbucnit deja, deore-oe, sorie Stran- 
ski, Koerber n’a putut să afle o ușiță de 
scăpare din situația de față; el îșl va da 
acjl mâne dimisia. Ca urmaș al său se amin- 
tesce printre cei dintâiă marohisul Balcque- 
hem, Gautsch și contele Schdnborn.

Studenții români și unguri la Paris.
Foia ungurâsoă „Ujsdg“ din Clușiii 

publică în numărul său dela 1 Septemvrie 
o lungă și interesantă sorisâre a d-lui loan 
Scurtu, student în drept, despre oare se 
scie, oă a reprezentat tinerimea academioă 
română din Transilvania și Ungaria la 
oongresul internațional studențeso din Paris. 
Sorisârea d-lui Sourtu dă lămuriri asupra 
atitudinei studenților români și maghiari la 
aoel congres și în mod sdrobitor confirmă 
comanioatul „Agenției de Paris" despre în
frângerea ce au îndurai'o Maghiarii. Lămuririle 
d-lui Scurtu ouprinse în 10 puncte, dărîmă 
și nimioesc cu desăvârșire încercările a doi 
studențl maghiari în foile „Ujag" și „El- 
lenzek" din Clușiii, de a seduce opiniunea 
publică maghiară și a-o faoe să crâdă, că 
nu Românii, ci Maghiarii au raportat vic
toria. Etă, în resumat, cuprinsul celor 10 
puncte din sorisârea d-lui Sourtu:

1. In urma inițiativei studenților ro
mâni s’a dobândit oonstituirea Congresului 
pe basă de naționalitate, în oontra proiectu
lui maghiar, oare țintea la constituirea Con
gresului după state.

2. Cu ocasia alegerei vice-președintelui 
român al congresului, I. Sourtu a fost ales 
de președinte, respective vice-președinte, 
representând atât pe studenții români din 
patriă, cât și pe cei din România, și congre
sul a recunoscut ast-fel pe Românii din pa
triă de membri ai grupului român, tocmai 
așa cum a recunosout pe studenții acade
mici irancesl din Germania ca membri ai 
grupului trances, pe Italienii austriac! ca 
membri ai grupului italian. C’un cuvânt 
congresul a recunoscut pe toți studenții 
universitari români, fără considerare la pa
tria lor, de membri unei națiuni. De aici 
reese, <fiee d-1 Scurtu, că n’aveam lipsă să 
’ml neg cetățenia pentru ca să-mi susțin 
posiția de președinte al grupului român. 
Asta am și esplicat’o deja atunci îndată, 
când fără de niol o oausă seriâsă mi-s’a 
împutat tradare de patriă, fiind-că purtam 
pautlică triooloră română. Am declarat 
dâr: „Nu pot trada patria maghiară, care 
politicesoe nu esistă, fiind numai o patriă 
ungară, al cărei cel mai oredinoios supus 
sunt și voiîi fi“.

3. Insâmnă 6re victoriă sâu înfrângere 
oând filialele române dela scâlele superidre 
din Ardeal și Budapesta au fost recunos
cute de „Corda fratres“ ca ale sale proprii?

4. In afacerea eliminării lui L. Bolcaș 
studenții maghiari încă au fost urît bătuți, 
căol în lipsa de argumente, au strigat: „nu 
stau lucrurile așa"; că adecă Bolcaș n’a 
fost eliminat pentru atitudinea lui dove
dită în Congresul din Turin. Noi am cetit, 
în traducere francesă, ordinul ministrului 
Wlassics în care eliminarea se motiveză cu 
„atitudinea antipatriotică manifestată ta Con
gresul din Turin11.

5. Nu corespund adevărului cele ce 
s’au cfis privitor la cestiunea ovreiscă. Ade
vărat însă este, că 3 studențl jidovi din 
România au cerut să fiă luațl în secțiunea 
română, der noi, conform punctului de ve
dere accentuat mai sus, am propus, ca 
Jidovii să formeze o secția separată, ceea-ce 
s’a și întâmplat.

6. Se afirmă, că ași fi cântat la un 
banchet împreună cu Maghiarii „Hazâdnak 
renduletleniil legy hive oh magyar". Asta 
este o mistificare. Nu pot fraternisa cu 
aceia, cu cari acasă stau pe picior de 
luptă.

In punctele din urmă d-1 Scurtu ni- 
micesce aserțiunea contrarilor, cari susțin, că 
dânsul n’ar fi „student universitar maghiar;" 
reduce la adevărată valore măgulirile, ce 
și-le fac Maghiarii, că viitorul congres se 
va țină în Budapesta; desminte, că Ro
mânii ar fi luat parte la Congres în nu
măr de 45, căci au fost de fapt numai 22; 
și în fine încheie așa:

Cu astfel de victorii noi nune lăudăm. 
Der nu ne lăudăm nici cu aceea, că am câști
gat simpatiile diferitelor popore, căci aceste 
simpatii ni-le-am garantat de mult, ca popor, 
care luptă pentru libertate. Nu ne mândrim 
nici cu înființarea congresului latin, la care au 
luat parte pe lângă noi: Francesii, Ita
lienii, Spaniolii, Portughesii, Brasilienii... 
Nu ne lăudăm nici cu aceea, că am fra- 
ternisat serios cu Cehii și Polonii, ne-am 
decis pentru luptă unitară pentru drep
turile naționale și din simpatiă am fost in
vitați la concertul, ce l’a aranjat colonia 
polonă, la care pe concetățenii mei ma
ghiari n’am avut norocire să-i văd. C’un 
cuvânt, nu ne lăudăm, căci ne laudă alții,, 
de pildă pressa maghiară — studenții ma
ghiari însă trebue să se laude, fiind-că pe 
ei nimeni nu-i laudă...

In memoria Metropolitului Atanasie.

Alba-Iulia, 31 August.
In cjiua de 28 August n. (Adormirea 

Maioei Domnului) s’a săvîrșit la mormântul 
archiepisoopului și Metropolitului Atanasie- 
I. de Ciugud din' Alba-Iulia un aot de pie
tate religidsă, care a format așa-<jioând pre
ludiul sărbărilor bieerioei române unite în 
amintirea unirei cu biserica Romei, săvîr- 
șită acum 200 de ani.

Pentru a da o splendâre și mai mare 
aoeetei aniversări, însuși I. P. S. Sa Metropo- 
litul Dr. V. Mihalyi a presidat aceste ser
bări religiâse. Metropolitul a pleoat din 
Blașiii Marți diminâța cu trăsura. Pănă la 
Alba-Iulia a fost întîmpinat și salutat ou 
dragoste și venerațiune de clerul și poporul 
de prin comunele, prin cari a trecut.

Intrarea în Alba-Iulia, reședința veohii 
Metropolii, șl-a făcut’o I. P. S. Sa în su
netul olopotelor celor două biserici române 
unite. La pârta din suburbiul Maierl era 
ridicat un frumos aro de triumf. Sosind 
aici archiereul a fost salutat de paroohul 
Luca, după care Metropolitul se duse spre 
biserioă. Pe pârta de intrare se vedea in- 
scripțiunea „Lâgănul Sf. Uniri".

Curând se înoepu serviciul divin, la 
oare a pontificat Esoel. Sa Metropolitul, asis
tat de oanonicul Dr. V. Hossu, protopopii 
Miou și Bărbat, secretarul metrop. Dr. Isid. 
Marcu, .preoții Luoa și Frânou și diaconii 
A. O. Domșa și I. Brut Miou.

După cetirea evangeliei Metropolitul 
Mihalyi rostesce un pre$ frumos cuvânt fes
tiv în amintirea Metropolitului Atanasie.

In decursul predioei apăru în biserică 
episcopul rom. cat. de Alba-Iulia Majlath 
însoțit de secretarul său, care după ce se 
închină înaintea Metropolitului, îșl ocupă 
scaunul reservat.

După liturgiă, întreg publicul asistent 
ou praporii în frunte și în sunetul clopo
telor, merg în procesiune la mormântul în
tâiului metropolit unit Atanasie, de-asupra 
oăruia se ridică un frumos monument de 
marmură cu insoripțiunea: „Peregrine! stai 
aid și venerâză osămintele apostolului Ro
mânilor Atanasiu I. Angel, născut în Ciu
gud lângă Bălgrad, carele în 22 Ianuarie 
1698 consacrat de Arohiepiscop și metropo
lit, a continuat actul Sântei uniri cu S. bi
serică romană, început de Teofil anteoeso- 
rul său, și l’a complinit în Sinodul mare 
oelebrat la 4 Septemvrie 1700, după aceea 
ca Metropolit unit șl-a gubernat biserioă 
sa ou zel apostolic pănă la anul 1714, oând 
plin de merit pentru Sânta Unire și Bise
rioă, pentru națiune și patriă, repausând 
în Domnul fu îmormântat aici, unde îșl aș- 
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tâptă gloriâsa înviere11. Acest monument a 
fost ridicat de Metropolitul Vanoea.

In fața monumentului se celebrâză un 
parastas, se binecuvânta ooliva și se cetesc 
deslegările morților.

După tdte acestea Metropolitul Mi
halyi se retrage la casa parochială, de unde 
peste puțin a plecat să facă visite prin oraș 
pe la credincioși. Reîntorcendu-se, primesoe 
omagiul preoțimei și mai multe visite par
ticulare.

La ora 2 d. a. s’a dat un banchet în 
otelul „Hungaria“ la care au partioipat vr’o 
90 persone. Șirul toastelor l’a deschis I. P. 
S. Sa Metropolitul pentru Majestatea Sa 
și pentru Pontificele roman. A vorbit apoi 
oanonicul Dr. V. Hossu pentru Metropoli
tul, apoi d-nii protopop Micu, adv. Veli- 
can, seoretarul Marcu și alții.

La ora 5. d. a. I. P. S. Sa Metropo
litul s’a reîntors cu trăsura la Blașiii.

Puterile și China.
Mai ourend decât s’ar fi crezut, pare 

a-se împlini aoum precjioerea, că solidari
tatea marilor puteri în acțiunea contra 
Chinei, — se va frânge.

Soim, oă deja înainte de intrarea 
aliaților în Peking, împăratul Chinei s’a 
adresat cabinetului din Petersburg să in
tervină în interesul păcii, promițând Rusiei 
în schimb Mandsuria.

Bună bucurâsă, oă fără vărsare de 
sânge pote să fiă stăpână pe un teritoriu 
atât de însemnat, Rusia s’a și decis a in
terveni în favorea „păcii14. In soopul acesta 
s’a adresat puterilor interesate cu „sfatul14, 
să-și retragă trupele din Peking, după-ce 
ambasadorii au fost liberați, curtea și gu
vernul ohines să se reîntbroă în Peking, 
pentru-oa negooierile de paoe să-și ia în
ceputul.

*

Fâia oficială din Petersburg publică 
în întregul ei nota guvernului rusesc adre
sată puterilor. In nota acâsta se <ji°e între 
altele, că Rusia dela începtul isbuonirei 
conflictului a fost pe lângă susținerea în
țelegerii între puteri; că ea dela început 
a nisuit să se evite împărțirea Chinei; oă 
ea doresoe restabilirea vechii ordine în 
China; oă, în fine, doresce instituirea în 
Peking a unui guvern central legal, oare 
singur ar fi în stare să susțină ordinea și 
liniștea. Asupra acestor punote s’au învoit 
aprâpe tdte puterile.

Cursul evenimentelor, continuă nota, 
și numărâsele fapte ostile ale Chinesilor la 
granița rusâscă, au silit pe Rusia să ooupe 
Niucivang și să între în Mandsuria, însă 
soopul aoestor măsuri n’a fost deoât res
pingerea agresiuniei răsoulaților, er niol 
deoât urmărire de planuri egoiste, cari stau 
departe de politioa guvernului imperial ru
sesc. Indată-oe în Mandsuria se va fi res
tabilit ordinea și se va fi garantat măsu
rile pentru apărarea oăii ferate, Rusia nu 
va întârzia de ași retrage trupele din impe
riul chiues, presupunând, că atitudinea 
celorlalte puteri nu o vor împedeoa în aoâsta.

Nota spune mai departe, că prin ocu
parea Pekinguiui prima problemă s’a atins, 
respective ambasadorii puterilor și străinii 
din Pek ng au, fost liberețl.

A doua problemă, reîntârcerea în Pe
king a curții imperiale și a Clung-li-yame- 
nului, prin cari să se restabilâscă ordinea, 
este încă împedecată. In astfel de împre
jurări, guvernul ruseso nu mai află moti- 
tivat, ca ambasadorii puterilor să rămână 
și pe mai departe în Peking. Guvernul 
imperial ruseso are intenția sâ recheme pe 
ambasadorul său la Tien-Cin, unde îl vor 
urma și trupele rusescl, a câror presență în 
Peking nu pare a avă de aici încolo nici 
un scop.

La fine nota cjice, oă îndată-ce gu
vernul legal ohines va lua în miinile sale 
frânele și va numi representanțl autorisațl, 
cari să negooieze ou puterile, Rusia este 
gata de a-șl trimite representanții săi ca 
s& începă negocierile.

*

Propunerea Rusiei a fost primită de 
Statele-Unite nord-americane și guvernul 
din Washington a trimis o notă guver

nelor, în oare oere încheiarea păcii cu China. 
Se cjice, că și Francia a primit propunerea 
Rusiei. „Newyork-Herald44 afirmă însă, oă 
Germania n’ar fi învoită. „Kfiln. Ztg.“, pe 
basa unui raport telegrafie din Berlin, de
clară, că Germania va refusa evaouarea 
Pekinguiui și propunerea Rusiei privitore 
la inițiarea negocierilor de paoe.

Dâr nu numai în Germania, oi și în 
Anglia și Japonia a produs sânge rău 
proieotul ruseso. In Londra se esplioă
proiectul Rusiei ca țintind la scopuri
egoiste, 6r Japonia înoepe a ridica deja 
de pe aoum pretensiunl la Corea.

Totul apare dâr oa începutul începu
tului și va trece mult timp, pănă când pacea 
se va putâ face.

Nota rusâsoă formâză acum obiect de 
disousiune a guvernelor.

Conflictul României cu Bulgaria.
Cetim în „Constit.14 de Duminecă:
Cu începere de erl, măsurile luate de au

toritățile bulgare, cari au impedecat un mo
ment la Rusciuc buna funcționare a serviciului 
român de navigațiune fluvială au fost ridicate.

#
Vineri a fost arestat un bulgar, Vasile 

Ivanov din strada Sabinelor Nr. 69. La 
perohisiția făcută la Ivanov s’a seovestrat 
o mulțime de sorisorl și diferite hârtiuțe, 
pe cari 6rau însemnări bulgărescl. Acest 
Vasile Ivanov a fost semnalat, oă era în 
relație cu membrii din comitetul secret 
bulgar din capitală. El a fost dus la poli
ție, unde a fost supus unei oercetărl. 
Ivanov va fi înaintat judelui de instrucție.

♦

In gara Chitila a fost arestat un Bul
gar Danen Maxim, la care s’au găsit nu- 
mărâse sorisorl, jurnale bulgărescl și un 
revolver. El a fost dus în Capitală alalta- 
seră spre a fi cercetat.

De asemenea a fost dus în Capitală 
din Roman un Bulgar, oare îșl asounde 
numele și oare 4'ce> că nu are pasport, 
deși e venit în țâră de abia de oâte-va flile.

*
D-l judecător de instrucție Floresou 

șl-a dat Vineri ordonanța introduotivă în 
afacerea asasinatului lui Mihăileanu și a 
complotului bulgar.

— Ordonanța definitivă va fi dată 
pănă Merourea viitâre.

*
O serie de espulsărl de Bulgari, aflațl 

fără căpătâie prin țâră, s’a făcut Sâmbătă. 
Opt Bulgari vor fi trimiși adl diminâță la 
Giurgiu, pentru a fi treouțl peste graniță.

Jubileul Sultanului.
Vaporul „Regele Carol14 cu misiunea 

română, care representă pe M. S. Regele 
la jubileul M. S. Sultanului, a sosit Vineri 
diminâță, la ârele 9, la portul Kavak, dela 
intrarea Bosforului.

Aici d-nii Alex. Marghiloman și looot. 
oolonel N. Georgesou, adjutant regal, au 
fost salutați pe „Regele Carol14 de gene
ralul otoman Djelah-Pașa atașat la persâna 
d-lui ministru Marghilomau și de persona
lul legațiunei țârei din Constantinopole, în 
frunte ou ministru român, d-l Alex. Ghica- 
Bragadiru, cari s’au îmbarcat pe „Regele 
Car'ol“.

La ârele 10 vaporul român a ajuns la 
Terapia, unde s’a făcut misiunei române o 
primire strălucită.

D-nii Marghiloman și locot.-oolonel 
Georgescu, au mers la orele 12 la Se- 
lamlâc.

Peste di d-nul ministru al afacerilor 
străine a făcut visitele obicinuite la Ex. Sa 
Halio Rifad-Pașa, marele vizir, la Ex. Sa 
Tevfic Pașa, ministru afacerilor străine al 
Turciei, și ambasadorilor.

ErI fiind serbarea jubileului M. S. 
Sultanului, misiunile străine au fost primite 
de M. S. Sultanul Abdul Hamid al Il-lea.

21 August v.

Archiducele Iosif avu erl un acci
dent grav în Alosuth. — Ca de obiceih 
făou o preumblare spre pădurea din apro
piere și la întârcere Alteța Sa, oăloând în- 
tr’o grâpă, se împiedeca și oăc|u. Adus la 
oastel și culoat în pat, medicul constata o 
fractură la glâsna piciorului stâng. Noptea 
o petrecu înaltul pacient fără friguri. As
tăzi fik adus medicul spitalului Rohus, Dr. 
Iosef Boros, la Alosuth, care îi aplioâ un 
al doilea bandagiîi și oonstatâ, că, decănu 
se vor isca alte complioațiunl, fractura sa 
înoepe în șâse pănă în șâpte cjule să se vin
dece, vindecarea definitivă însă tot va 
dura oâte-va săptămâni, în care timp ar- 
ohiducele va trebui să stea în pat. Astădi 
la 6ra 7 sosi arohiducele Iosef August din 
Tapolozanu-mio în Budapesta și pleca în
dată la Alosuth spre a vedâ pe tatăl său, 
Archiducele Iosif.

Din Blașiii se scrie, oă d-nii profe
sori gimnasiall loan German și Nic. Popescu, 
după un servicii! de 30 de ani ca profe
sori la gimnasiul de-acolo, ou c|1Ha de 1 
Septemvrie au fost pensionați și cu aoest 
prilej li-s’a conferit titlu de protopl onorari. 
Aceeași distinoțiune i-s’a conferit și direc
torului preparandial G. Munteanu. — D-l 
Dr. Elie Dăianu e numit profesor suplent 
la Seminariul teologic, Emil Sabo profesor 
suplent la gimnasiu, Teod. Vandor profesor 
la preparandia și șoola superioră de fete 
în locul prof. Dr. I. Rațiu, oare a trecut 
la gimnasiu și a fost numit tot-odată pre
fect la Internatul de băețl.

Dela Ghimbav la Kronstadt. Nu
mai de ourend s’a oonstatat în represen- 
tanța oomunală din loc, că din vechime 
numele ofioial al orașului nostru este 
„Kronstadt14. Se vede, că la posta de aiol 
nu toți funcționarii țin semă de aoâsta, 
căci âtă ce a pățit un om din satul Ghim
bav, veoin ou Brașovul. Având adeoă în 
cjilele aceste să-și reguleze o afaoere oam- 
bială în Brașov, trimite polița într’o epis
tolă recomandată, adresând’o în limba ger
mană la „Kronstadt*. Dela posta din ioo 
însă acâstă sorisore s’a espedat de-a drep
tul la „Kronstadt14 în Rusia. Respectivul 
funoționar âre să nu fi sciut, că esistă și 
lângă Ghimbav un Kronstadt și că cu acesta, 
âr nu ou orașul de port al mărei Negre 
obiclnueso a coresponda cei din Ghimbav? 
In orl-oe oas astfel de confundări nu pot fi 
agreabile pentru publicul din Ghimbav, 
oare are afaoerl cambiale cu Brașovul.

Fundațiune. „Unirea scrie: D-navăd. 
protopopâsă Maria Hossu a depus la Ven. 
Capitlu din Blașiii suma de 3000 cor., oa 
fundațiune pentru biserica și parochul din 
M. Oșorheiii în amintirea răposatului său 
soț Vasile Hossu, fost protopop la Oșor- 
heiîi.

Dela Societatea „Petru Maior11 din 
Budapesta primim următorul avis : Socie
tatea de lectură „Petru Maior14, oa îu toți 
anii de pănă aoum, aduoe și în anul acesta 
la ounoscința tuturor universitarilor români, 
cari pentru prima-dată vin în capitală, — 
fiind espușl mai multor calamități — că 
pot primi în looalitățile ei (IV Molnâr u. 
20 II 10/a) informațiun! esacte referitore la 
tdte agendele de lipsă cu ocasiunea în- 
sorierii. — loan Fruma, v.-preș.; George C. 
Lăbonțiu, secretar.

Furt la fabrica de tutun din Fiu- 
me. Din Fiume se anunță, că la fabrioa de 
tutun de-acolo s’a dat de urma unei mari 
și răspândite bande de tâlhari, oarl cărau 
cu sacii tutunul din magazinul fabricei și 
apoi în locuri ascunse fabricau țigări de 
foi și țigarete, pe cari le vindeau ou aju
torul trafioelor și a unor indivizi. Banda 
era bine organisată. Pănă aoum au fost 
prinși dintre munoitorl patru femei și trei 
bărbați, pe lângă aoeștia un inspector și 
un scriitor de-ai fabricei, un oârciumar 
ou fiiul său, cari figurâză ca ocrotitori de 
tâlhari. Conducătorul bandei, Marsanioh, 
funcționar al fabrioei, a fugit. S’a adeverit 
despre mai multe trafiol, oă au cumpărat 

țigarete dela bandă, oare fabrica câte 20,000 
de țigarete pe săptămână.

Un rămășag: de 3000 lei. Ni-se sorie 
din Bucuresol: D-l Constant Cantilli, re
numitul biciclist buouresoeap, îu urma unei 
prinsorl (matciu) ou fa^riița^ „Gladiator14 din 
Paris în suma de 3000 lei!, va pleca din 
Buouresoi (piața teatrului) pe o bieioletă 
„ Gladiator* spre a perourge distanța 
dintre Buourescî-Paris în 10 cjde- D-nul 
Cantilli va sosi Joi săra în Brașov și 
ar ti de dorit, să fiă întâmpinat de bioicliștii 
locali. Se 6016,“ oă un alt biciolist buou- 
resoean, d-l Pucher, a fost tot în vara 
aoesta la Paris, pe bicicletă, dâr a stat 19 
cjile pe drum, și calculând numai orele de 
mers a întrebuințat totuși 11 cjd0 i/rL- 
Matciul d-lui Cantilli este cu totul intere
sant, pentru-oă d-sa îșl propune să sosâscă 
în Paris în 10 cple de mers consecutiv, âr 
reușita, îl va pune în primul rând al bioi- 
oliștilor europeni. D-l Cantilli este tot-odată 
și un distins poet din generația nouă.

Deraiai'e. Trenul de porsână de ac]I 
diminâță, ce venea dela Budapesta spre 
Brașov, a deraiat la gara dela Copșa-mică. 
Trei vagone au soăpat de pe șine, dâr nu 
s’a întâmplat altă nenorocire. Trenul a so
sit aiol numai la 12 ore.

Duel. Erl după prân4 la ora 5, în 
pădurea dela Rakos-Palota de lângă Buda
pesta, se duelară ou pistolul oandidatul de 
advocat Dr. Iszo Horn și jurnalistul Georg 
Bigi junior. La a doua schimbare deglonțe, 
Bigi primi în piept între oâsta a oincia și a 
șesa un glonț. Răuitul fu dus într’o stare 
gravă în locuința părinților săi.

Un călăreț „sprinten11, pilele aces
tea s’a întâmplat ceva ourios în târgul de 
vite dela Clușifl. Un țăran ținea de oăpăs- 
tru un cal tînăr, frumos și ager; la un 
timp se apropiă de el un Țigan, care-1 în
trebă de prețul mânzului. Țiganul oferi un 
preț convenabil țăranului și oaru ca îna
inte de a-i plăti prețul să-l lase să înoerce 
calul cum merge. Țăranul credul se ’nvoi. 
îndată oe-șl văcju Țiganul oăpăstrul în 
mână, sări pe cal și-i dădu pinteni, tre
când Someșul, o luă spre Cântău. Pe aoele 
locuri nu era nimeni, oare să prindă pe 
călărețul îndrăsneț. Din întâmplare față în 
față cu călărețul venia un țăran ou oarul 
dela câmp, care părendu-i-se oam ouriâsă 
alergarea Țiganului, l’a oprit lângă podul 
Nadeșului. In scurt după acâsta sosi și pă
gubașul, care începu o’un bastonaș să pră- 
fuiâscă oojooul oălărețului. Aoesta, oa să 
soape de starea neplăcută, în oare se afla, 
<}ise țăranului, oă fiind el (Țiganul) om prea 
ușor, mânzul „buestru“ simțindu-l pe spate 
a alergat cu el așa, îuoât, pe lângă tdte 
sforțările, nu l’a putut opri. Pe lângă tâte 
aoestea, țăranul, acum neoredul, l’a mai 
cinstit ou câte-va de drum și l’a făout soă
pat pe Țigan, ca să-și oeroe airea norocul.

Deputatul Georg Schănerer, oare de 
mult s’a lăpădat de biserica romano-oato- 
lioă, treou erl la religia oalvină.

Andree trăesce. Din Stokholm se 
telegrafeză următârele: Autoritățile din 
Grendali (un district din Norvegia) anunță 
lui „Aftonbladet11 din Skjervoe ou data de 
31 August n.: „Boja Nr. 4 a lui Andree 
s’a aflat aici. Conținutul bojei este urmă
torul: Boja Nr. 4 este prima, pe care am 
aruncat’o și încă în 4'ua de 1 Iulie după 
amia4l. Calea nâstră a fost norocosă pănă 
acum. Ne aflăm la o înălțime oam de 260 
metri. Direcțiunea era la început spre nord, 
10 grade ne-a dus spre Ost. Busola nu 
arată abatere. După amia4l 4 âre 4b min. 
timpul mediu de Greenwich. Porumbii de 
postă i-am trimis, ei sbâră spre apus. 
Acum ne aflăm de-asupra gheței, care e 
forte crepată. Timpul frumos. Disposiția 
esoelentă. Andreâ, Strindberg, Frănkel.

0 fainiliă oniorîtă. In comitatul Bi
horului s’a întâmplat ârășl o crimă oribilă. 
O soire din Oradea-mare spune, oă în nâp- 
tea de 26 August, oinol âmenl înarmați in
trară în bucătăria casei marelui arendator 
jidan al pustei din hotarul comunei Paka, 
Adolf Grunbaum și pe servitorii, cari erau
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înoă deștepțl, îi legară. Să tăceți 1 le di- 
8eră boții, oă altfel și pe voi vă omorîm, 
ca pe Jidani! Apoi au intrat în odaia lui 
Griinbaum, pe care împreună ou soția sa 
îi tooară cu săourile. După spusele servi
torilor, un oopil de 10 ani al lui Grun- 
baum s’a rugat plângând, să-l lase ’n pace. 
Atunol unul dintre bandiți <jlse oătră un 
ortac al său. „Prăpădescs-1, ca să nu ră
mână nimeni din vița lui Griinbaum44. După 
oe întrâgă familia a fost uoisă, bandiții 
scotociră prin casă și aflară 670 fior, bani 
și fârte multe obiecte de valâre, pe cari 
le-au dus cu ei. In cjiua a doua se porni 
cercetare, în decursul oăreia s’a dat de mai 
multe semne, din cari se conchide, că ser
vitorii au sciut dinainte de crimă și de 
aceea intenționat au lăsat ferestrile des
chise. Gendarmeria a arestat pe două ser- 
vitbre, pe vizitiul lui Griinbaum și pe doi 
simbriașl. ,

Musica orășenescă, începând de 
mâne, 4 Septemvrie n., va începe ooncertele 
dela 6 bre d. a.

Constituirea „Chioranei?
Șomcuta-mare, 31 Aug. n. 1900.

On. Redacțiune! In 30 1. c. Românii 
din Chior au avut o mare bucuriă, căci în 
acâstă cji s’a făcut un pas important întru 
ajungerea și împlinirea unei fierbinte și de 
mult simțite dorințe, anume înființarea proiec
tatului institut de bani „Chiorana", sooietate 
pe acții.

In scopul aoesta s’a ținut adunarea 
constituantă a „Ohioranei44 la care adunare 
au participat 30 de acționari, represen- 
tând mai bine de 900 din numărul de 1000 
acții proieotate a se emite.

Adunarea însuflețită a fost presidată 
de d-1 George Pop de Băsesci, oare a des- 
chis’o cu o vorbire frumosă, plină de tact 
bărbătesc și entusiasm tineresc.

După-oe d-1 protopop al Șomoutei 
marl Ioan Serb a salutat prin cuvinte fru- 
mâse pe cei adunați, s’a oonstatat, că ca
pitalul social proiectat la 100,000 corâne, 
prin subscrieri și 3olvirea primei rate și a 
speselor de fundare este asigurat; socie
tatea s’a deolarat de constituită, primin- 
-du-se cu puține modificări proiectul de 
statute presentat îu teost româneso și ma
ghiar de d-1 Nicolau Nilvan.

Apoi s’a ales cu unanimitatea votu
rilor seorete: în direcțiune d-nii: George 
Pop de Basesol, Andreiu Cosma, loan 
Serbu, Nioolau Nilvan, loan Nistor, Gavril 
Barbul, Gavril Dragoș, Isidor B. Hangea, 
Ioan Andreica și Teodor Blaga; âr comi
tetul de revisiune d-nii: Demetriu Suciu, 
Dr. Vasiliu Gyuroo, loan Gheție, Dr. Teofil 
Dragoș și Eliă Pop.

La orele 2 p. m., după oe s’a finit 
adunarea, partea cea mai mare a âspeților 
au fost invitați la ospitala masă a d-lui 
Nicolae Nilvan, âr oeilalțl la d-1 loan 
Serbu.

După prând s’a constituit direoțiunea 
alegându-se : președinte d-1 George Pop de 
Băsesci; vice-preș. d-1 loan Serbu; director 
eseoutiv d-1 Nicolau Nilvan. Tot atunol s’a 
constituit și comitetul de revisiune, ale
gându-se de preș, d-1 Demetriu Suciu dir. la 
banca „Sălăgiana44.

Deorece îu sensul legei comerciale 
înregistrarea firmei numai- după aceea se 
pâte înainta tribunalului competent, dâcă 
după fiă-care acție vor fi solvite 30% din 
valorea ei nominală, este de dorit, oa fiă- 
care din d-nii acționari să trimită cu ur- 
gință cele 20% prescrise în prospect, după 
adunarea constituantă cel mult în 30, res
pective 60 de (j'le la- banca „Silvania" în 
Șimleu (Szilâgy-Somlyo.) Să grăbim cu 
solvirile pentru-oa institutul cât mai cu
rând să-și încâpă activitatea sa!

i.

IS «i i* 1 io
Luptele dela Belfast s’au sfirșit cu 

retragerea Burilor. Aoăsta însă nu pâte fi 
considerat ca un succes estraordinar al En- 
glesilor. Burii s’au retras fără de pierderi 
însemnate, dâr nu spre Lydenburg, oum se 

oredea, oi spre răsărit, de-alungul căii fe
rate oătră baia Delagoa. Ei s’au așecjat în 
Nelspruit, un punot strategic forte însem
nat. Aici se pregătesc ei a resista din nou 
armatei lui Roberts, pe care, oa și la Bel
fast, vor s’o ocupe și s’o obosâsoă ârășl 
câte-va (jfle-

Terenul pe care se vor da viitârele 
lupte, este princios taoticei de răsboifi a Bu
rilor, pe oând pentru EoglesI este forte di
ficil și neacomodat, cum reounoso înșiși.

Lord Roberts telegrafâză din Belfast, 
că Burii au lăsat liberi 1500 prisonierl en- 
glesî, însă pe ofițeri i-au dus în Barberton. 
Prisonierii aceștia spun, că KiUger, Steyn, 
Boiha, SchaTk-Burger și Mayer Lukas au că
lătorit în 29 Aug. spre Nelspruit.

„Asociațiunea“ la Mehadia.
Ni-se scrie din Mehadia (Băile-Herou- 

lane), că comitetul arangiator, instituit de 
despărțământul Severinean al Asociațiunii), 
s’a întrunit Duminecă la 26 August a. o. 
la o nouă ședință, in care s’au luat dispo- 
sițiunile neoesare, pentru a asigura festi
vităților proiectate un succes cât se pâte 
de mulțămitor.

Programul detailat și definitiv al aces
tor festivități se va stabili în ședința ple
nară a comitetului arangiator, oare se va 
întruni Dumineoă la 2 Septemvrie n. și se 
va publica apoi în foile românesci.

Și până atunol suntem autorisațl a 
da publicității următorele detailurl:

Primirea dspeților se va faoe prin sec
țiunea de încortelare a comitetului aran
giator, care ou începere de Vineri, 7 Sep
temvrie dimineța, pănă Duminecă, 9 Sep
temvrie la amiatjr, va fi representat la gara 
„Herkulesfiirdb44 prin oâțl-va membrii la so
sirea tuturor trenurilor.

Comitetul arangiator, natural, se va 
pute îngriji de trăsuri și cuartire numai 
pentru acei participant!, oarl vor anunța 
sosirea lor înainte la vice-președintele co
mitetului, d-i Dr. George Vuia medic în 
Băile-Heroulane.

Primirea obicinuită a comitetului cen
tral de astă dată nu se va face la gară, 
din causă, că membrii aceluia în cea mai 
mare parte vor sosi nâptea cu trenul ac
celerat. Comitetul Central va fi bineventat 
în mod festiv de conducătorii despărțămân
tului și de comitetul arangiator Dumineoă 
diminâța la cuartirul președintelui Asocia- 
țiunii.

Sara de cunoștință va avâ loc Sâmbătă 
la orele 8 în localurile restaurațiunei dela 
„Cursalon44 și anume, atât în sala de mân
care și pe terasă, cât și în berăria mare 
din subsol.

In aceste stabilimente, precum și în 
restaurațiunea poporală, numită „La Ba
racă44, membrii Asociațiunii și familiile lor 
vor beneficia de o reducere de 25% 1» con- 
sumațiunl. Tarifele mâncărilor și beuturilor 
sunt stabilite și anume, vor fi mai ieftine 
în „Berărie14 și „La Baracă14, decâtla„Cur- 
salon44. Plata se va face cu cupâne, oe se 
vor pută cumpăra în biroul comitetului 
arangiator și la restauratori ou 25% mai 
ieftin, decât valorea nominală. Cuponelese 
vor pute folosi numai pentru plata mâncă
rilor și beuturilor (nu și pentru țigări, bac
șiș etc.) și oele neîntrebuințate se vor res- 
cumpăra in prețul de cumpărare.

Ședințele adunării generale se vor țină 
în sala teatrului, o localitate frumosă și 
epațiosă, cu galerii, unde desbaterile vor fi 
scutite de orl-oe conturbare și vor găsi loc 
atât membri Asociațiunii, cât și publicul 
asistent.

Deschiderea adunării se va face Du
mineoă la orele 11 a. m. după liturgia cu 
ohemarea Duhului sânt, care se va celebra 
în frumosa, dâr micuța biserioă rom. gr. 
orientală din BăiJe-Heroulane.

După prâncj (â la carte) la orele 3 
se vor ceti disertațiunile tot în sala tea
trului. Anume va ceti d-1 Dr. G. Vuia 
un interesant discurs despre istoria Băilor- 
Herculane, prin care se va atrage atențiu
nea parțicipanților la părțile mai remarca
bile ale frumosului stabiliment balnear; 
apoi va ceti d-1 profesor Patriciu Drăgă- 
lina din Caransebeș o interesantă diserta- 
țiune din istoria Bănatului.

Ședința ultimă a adunării generale se 
va țină în aceeași looalitate Luni la orele 
10 a. m.

O petrecere poporală se va aranja Du
minecă. la orele 4 p. m. (după asoultarea 
disertațiunilor) în grădina de eoonomiă 
(Meierhof), unde se va întruni multă țără
nime din tâte părțile Bănatului și se vor 
dansa jocuri poporale.

Tot ou acâstă ooasiune se vor premia 
costumele țărănescl mai frumose și mai 

originale,! partioipând în juriu, prin bilete 
de votare, tâte damele presente si apoi se 
vor împărți gratuit aprope 1000 esemplare 
de diferite scrieri poporale printre parti
cipant țărani dăruite de Asociațiune.

Grădina, în care va avâ loo acâstă 
petrecere, este frumosă și largă, ou multe 
terase și promenade, ast-fel, oă partieipanții 
vor avâ un aspeot 1 înoântător asupra m&s- 
selor poporului adunat.

La oas, dâcă timpul ar fi nefavorabil, 
petrecerea poporală va trebui se se țină în 
localitățile teatrului.

Concertul va avâ loc în splenditul sa
lon de cură, Duminecă sera la ârele 9. 
Anume, va concerta harnicul oor român din 
Lugoș. condus de cunoscutul măestru loan 
Vidu, precum și alte puteri artistice, între 
cari putem aminti pe d-șorele : Virginia 
Gall și Dora Vuia.

La acest oonoert va conlucra și mu
sica militară dela regimentul Nr. 33 din 
Arad și anume atât prin acompaniarea co
rului, cât și cu câte-va piese de ooncert ale 
orchestrei.

Pentru a înlesni asistarea la acest 
conoert tuturor partioipanților, comitetul 
arangiator a îngrijit, ca să se vândă și bi
lete eftine (de 1 coronă) pentru spațiosa 
galeriă a salonului de cură.

Banchetul festiv se va aranja Luni la 
ârele 2 p. m. după ședința de încheere în 
salonul de oură. — Prețul ouvertului va fi 
oel obicinuit la banchetele Asociațiunii, 
adecă 5 oorâne (inolusive vin) de persona. 
— Cei oe vor să participe la banchet, au 
să se înscrie înainte, de-odată ou anunța
rea sosirei. In cjiua banohetulni nu se mai 
liberâză bilete, de dre-ce la Băile-Hercu- 
lane în ultimul moment restauratorii nu 
se mai pot aprovisiona, ci tote trebuesc 
aduse de timpuriu din afară și parte din 
depărtări mari.

Balul va avâ lor în salonul de oură, 
Luni sâra la orele 9. Musica de dane o va 
îngriji oapela militară și un taraf de lău
tari din Bănat. Prețul de intrare va fi 3 
corone de persână. Venitul curat cade în 
favorul Asociațiunii.

JEscursiunea pe Dunărea de jos va fi, 
fără îndoâlă, oea mai interesantă parte a 
festivităților proieotate. Ea va avâ loc Marți, 
la 11 Sept. nou. Anume partieipanții vor 
pleca la ârele 91/2 p- m. cu un tren spe
cial la Orșova (bilet de ol- II 60 filerl de 
persână), unde după visitarea „Capelei Co- 
rânei14, publicul se va îmbarca la orele 10’/2 
pe un vapor speoial, care va merge pe Du
năre în sus la defileul „Cazan44 și la „tabula 
Traiană44 (pe malul Serbiei), âr de acolo 
se va întârce în jos, și după prânzul, ce 
se va lua pe vapor, va ancora la insula 
Ada-Kaleh, unde partieipanții vor putâ vi- 
sita acâstă interesantă ooloniă turcâscă, 
ocupată dela 1877 de Austro-Ungaria. După 
ședere de 1 âră vaporul va pleca spre 
Verciorova, și după trecerea „Porților de 
Fier14 va anoora sâra la Turnu-Severin, unde 
societatea va sta peste nopte. Partieipanții 
se vor încvartira la casele Severinenilor! și 
se vor întruni sâra în grădinile din oraș.

Rentârcerea se va faoe Miercuri de 
diminâță pentru a ajunge trenul, oare 
plâcă din Orșova la orele 7 a. m. spre Băile- 
Heroulune, Timișâra, etc.

Ast-fel în timp de puține ore parti- 
cipanții escursiunii vor atinge țermurii a 
trei țări, vor putâ (damele) arunca o pri
vire în oasele și viâța poporului turc, vor 
vedâ cea mai imposantă minune a naturii 
în cursul Dunărei, se vor închina înaintea 
oolui mai vechili și falnio monument al 
istoriei poporului nostru și vor putâ petrece 
oâte-va bre plăcute în mijlooul fraților noș
tri din România.

Biletul pentru vapor, tour și retour, 
va costa numai 4- 5 corone, după oum 
se vor găsi mai rnulțl seu mai puțini 
partioipanțl. Anunțarea inomis trebue fă
cută înainte, pentru a putâ îngriji de pa- 
șapârte și a comanda la timp trenul și va
porul special.

Comitetul arangiator va institui pen
tru comoditatea parțicipanților un Birou în 
bazarul de lângă salonul de cura, unde s« vor 
da tâte iuformațiunile trebuiucidse și se 
vor vinde semnele distinctive ala membri
lor Asociațiunii, biletele pentru concert, 
bal și escursiuue, precum și cuponele p-.-n- 
tru plata oonsumațiunilor îu cele 3 restau- 
rațiunl, cari au acordat participariților re
ducerea de 25%.

Din aoeste se vede, că comitetul aran
jator îșl dă tâte silințele pentru a satisface 
pe toți, oâțl vor participa la acâstă adu
nare generală și pentru a asigura sărbă
torii nostre oulturale un succes cât se pote 
de splendid. Rămâne numai, oa și cerul să 
ne dee <jile cu sâre, și partieipanții în pro
priul lor interes să ușureze munca grea a 
aranjatorilor prin observarea strictă și punc
tuală a modalităților pentru anunțarea so
sirei și comandarea cuartirelor și biletelor.

In fine mai amintim, oă Direcțiunea 
stabilimentului balnear a acordat membri
lor Asociațiunii și familiilor lor la ouartire 
o reduoere de 50% după tariful deja re
dus al sesonului de tâmnă. Prețul oamere- 
lor sunt stabilite în prospectul stabilimen
tului, care se dă gratuit la biroul Direcțiunii.

Peutru orientare dăm un mio tablou 
al prețurilor camerelor din diferitele hote
luri, și anume indioăm prețul original fără 
reducere de 50%, invitând pe toți partici- 
panții, ca cu ooasiunea comandării cvarti- 
relor să designeze aproximativ prețul în 
care doresc să li-se reserve oamerile și even
tual și hotelul, în care vor voi săloouâscă.

Hotel „Franzenshof14, parter, dela 
2’40 pănă la 4'40 cor.; etag. I 2-60—4'40, 
etag. II 2’20—3’60.

Hotel „Franz Iosefshof14 parter 2'80 
— 6'40, etag. I 2 80—6-40, etag. II 2.40— 
4-80, subsol 80—1 cor.

Hotel „Stefania44 parter 3-20 — 420, 
etag. I 1'60 -5.—, etag. II 1’60—4'20, sub 
sol 1 00-1-20.

Hotel. „Ferdinandshof parter 1—4, 
etag. I 1—4-80, etag. II 1—3-60.

Hotel „Rudolfshof" parter 3-20 — 8, 
etag. I 3'20 — 8, etag. II 2‘20—5, subsol 
1—1-60.

Villa Elisabeta 2-60-12-50.
Aceste prețuri sunt socotite pentru 

câte 1 pat. Pentru patul al doilea eto. par- 
ticipanții vor mai avâ să plătâscă câte 80 
filări apoi pentru servicl 30 — 60 filerl de o 
persână și maximum 1 oorână de mai multe 
și pentru lumina electrică 10—60 filerl de 
cameră (tâte socotite pe câte o cji).

Calitatea de membru se legitimâză 
simplu numai printr’un semn distinctiv, care 
se pârtă în butonieră și se vinde pentru 1 
corână în biroul comitetului arangiator. — 
Acest semn ăste de asemenea suficient pen
tru a putâ oumpăra cupâne pentru plata 
oonsumațiunilor în cele 3 restaurațiunl, 
oarl au aoordat reducerea de 25%.

Ce privesce în fine cu preț redus pe 
căile ferate amintim, că cererea Asooiațiu- 
nii cătră Ministerul de comerciîl cu tâte 
ursoriile ulteriâre, pănă astăcjl a rămas ne- 
resolvită. Dâcă beneficiul cerut se va încu
viința de aci înainte oomitetul arangiator 
nu va întârzia a anunța acâsta în cjiare.

NECROLOG. Gavril Buzura, preot 
român gr. or. și membru comitateus, după 
scurte suferințe a răposat în 31 August în 
etate de 67 ani ai etății și 49 ai preoției, 
înmormântarea ’i s’a făcut la2 Sept. încirni- 
teriul din Poiana Blenohil. Pe răposatul 
îl jălesc fiii și fioele sale: Petru, Maria, 
Ana, loan preot, Dr. Gavriil advocat; văd. 
Ana Oupșa ca soră, văd. Teodosia Buzura 
afină, loan Georgiu oanonio afin, Vasilie 
Contiș și I. Oniga gineri.

(JLTÎME SC1BI.
Turoț-St. Martin*), 2 Septemvrie.

1 6ră 5 min. p. m. In 23 Iunie 1898 re
dactorul cjlarului „Narodnie Noviny* 
Pietor — într’un proces de pressă, 
ce l’a avut pentru nisce articuli în 
cari a sbiciuit esploatarea lucrătorilor 
dela fabricile de cărămidi din Buda
pesta și maghiarisarea numelor lo
calităților slovace — a fost condam
nat la 8 luni închisbre de stat. La 
reîutorcerea sa, l’au așteptat rude, 
amici și colegi la gară. Din causa 
acâsta au fost condamnați de ins
tanța superioră judecătorescă advo
catul Dula ia 6 luni, colegul bou Hur- 
ban Ia 5 luni; cumnații sei Mudron 
și Ealassa, architectul Bulla la câte 3 
luni; colegii Cajda și Skuletky, Capko 
Ștefan și Joan, Cdbik, Soltes, Sabri, 
Cipar, Sokolik, Kuchalilc, Constantin Hur- 
ban, Kompis, Turzo, Branecky, Novak, 
Bielek L câte 2 luni închisore ordinară; 
er damele Adela Cablik, Elena Swehla 
ia câte '00 corone amendă.

Bucurescî, 2 Sept, piarele aduc 
soirea, că Bulgarii Trifanoff și Bog- 
danoff ar fi mărturisit, că Sarafoff a 
dat ordm in scris de a se atenta la viața 
regelui Carol în primăvară, și că acest 
ordin ar sta în legătură eu rescdla, 
ce era plănuită in Macedonia.

*) Acesta telegramă am primit’o numai acj-l 
la 10 6re dim. cu observarea că s’a întârejiat din 
causa intremperei liniei telegragafice. — Red.

Proprietar: Dr. Aure!
Redactor responsabil: Sregoriu Maior.
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Dela „Tipografia A. Mureșianir 
«lin SSe-jișww, 

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 șcblă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fi. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul vechiă) costă 25 cr., 
6r partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul in șcâla poporală de Iuliu 
Pov, învățător în Năsăud. Teoria, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basăiu 
Batiu, profesor Ja seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea Ill. (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 loan Papin. 
Partea ,[. Etimologia. Edițtunea 11. Prețul 
50 bani.

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 681.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664.—
NapoleondorI...................................... 19.29
Mărci imperiale........................ 118.20
London vista................................. 252.15
Paris vista.................................. 9 6.22’/2
Rente de corone austr. 4% • • • 97.70
Note italiene.............................   . 90.45

Din 3 Septembre 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.60
18.80
19.26
11.24

127.—
59.-
10.78

100.—

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

19.10
18.90
19.30
11.30

101.-

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Instrucțiunea în
ZF T ZbT O -xx- la Domna LeODtillfi și Domnișora Julifi HeSShaimer 

se începe la S-a Septemvre n. c. informațiuni mai de-aprope: Strada Orfanilor nr. 43.

J3£flES!£jCI1, z.tT^£.

Cursssl la bursa sSân^Beîsa.
Pjn 2 Septemb. 1900.

ftehta ung. de aur 4%. « : • • 115,— 
Renta de corone ung. 4%. , . . 90.60 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 120.10 
Impr. oăil. fer. ung. înargint. 4I/2°/o 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 90.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.— 
Impr. ung. cu premii ...... 1'60.— 
LosurIpentrureg. Tis'ăi și Seghâdin . 139.50 
Renta de argint austr. ...... 97.70 
Renta de hârtie aUstr........................... 97.25

\X
*

IWSTBWCT1E
în CUSUT, CROIT și DESEMNUE 

a tot felul de tipare pentru 
HAINE de DAME 

se dă cu preț moderat.

Brașov (Sciieiîi), Strada Căpitaiclul nr. 19

Renta de aur austr.............................. 116.25
LosurI din 1860.................................  133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02

O OCHIRI 
taarțiimi și reclame)

SMirat a se adresa ssstescFssss 
adKMmss'ftM.trarea» ha tssassaB gstfi- 
hliîffiiăiwâ tsmaă anunciu swnsss sebksB 
de adtată se face sscădemerat; 
oare CB^esaCte c&a cât gsaaMiicta'r'sssa 
s® face mai dc

Administr. „Gazetei Trans/
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Struguri de Oporto

CM

CM

îxx oosixlețe c5_e 5
fL 1.20.’

fL 0.20

Cm 8Clgr,^O cr.

Strngnri muscatei aW fi wi
tot în coșnlețe de S KJgir.

Cu Klgr*. 45 cr.
tHHEEBACS

magazin de coloniale, vinuri, delicatese și ape minerale,
1017,3—.* Brașov,'Strada Vămii Wr. 3®.

Deschidere de magazin. i 
lis 

Am onore a aduce la cunoscința ou. public, că amcSesctîis 
piața aceeta, Vămiă nr» fl9, sub firma protocolată li#

Kirăly Lajos I
magazBua. de medie pentru Dame și Domni de pi

Ftaiitai fi ăJMtwL. |
Ounoscințe și esperiențe suficiente în ramura acesta me S 

pune în plăcuta posiție de a corespunde tuturor cerințelor în 
/i consonanță cu spiritul timpului.

Recomand întreprinderea mea bunăvoinței on. public, 
ry Cu totă stima |E
pl io7i.‘2-3 Hirâfy ILajos. g
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mRAGEREĂ ULTIMĂ
1 a Loteriei de clasă ungară

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

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

L000,000 (un milion) Cerea® 
Premia 000,000 [șese sute ie mii) corfine.

Alte câștiguri principale:
Corone

99

99

>9
99

99

99

9)

99

Pr>ețaai BoSMriEor*!
Un los întreg SBO corone, o jnmetate SO corone,
Un sfert . . 40 „ o optime 20 „

șă se pot căpeta m marea alegere la

Jacob L Adler & Fratele
societate de Itaiucă. oa c®BBiandită,.

B R A Ș 0 V.

ă
â
â

Câștigul cel mai mic

1009,2-5

2
3

20

400,000
200,000
100,000

60,000
40,000
30-000
20,000
10,000

200

Plecarea ?i sosirea morilor Oii stat ros. mu. ia Brașov.
Valahii dim fi Maiîi st. n. SSMM).

Plecarea trenurilor din Brașov.
Belii Brașov Ia Budapest^ :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. acoel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sera.
IV. Tr. ace. la bra 10-26 min. sera. (Arad)

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

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

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

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

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

D. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers. Ia ora 3-15 m. p. m.

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

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

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

Dela Brașov la Ciuc-Gyinies:
I. Trenul de pers. Ia bra 5-19 min. dim.

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

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tr. acc. peste Arad la ora 5-7 m. dim, 
II. Trenul de persone la bra 8 dim.

III. Tr. accel. peste Ulușiii la o. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10-25 min. sbra.

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

(ca: e circulă numai Vinerea dela Predeal'.
II. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m.

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

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

(din 1 Iulie, Joia și în 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. săra

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

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

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la bra 8-18 min. sbra.

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

III. Trenul de pers, la bra 1-51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6'48 min. sbra
V. Tr. mixt la bra 10’04 min. sbra.

(din Palanca dela 1 Iulie— 15 Sept. în tote- 
săi bătorile).

Ă' „Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălfi fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


