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INSERATE 
as prlmeso la Admlnlstrațluns în 

Qrnțov și Ia următorele 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în Viena: la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld& Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek, A. Op- 
polik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. Gold- 
bergor. Ekstein Bemat, Iuliu 
Leopold (VTI Erzaâbet-korut).

PREȚUL 1NSERȚIU NILOR: 
o seria garmond pe o colină 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

„gazeta" iese în fi&tarc jl, 
Aîjoaaaieate jsnmi Austro-Uaaarta: 
Pe un an 24 oor., pe ș6ae luni 

12 oor., pe trei luni G oor.
N-rii de Ztamttiio? 5 jt, pe an. 

Benin Romsala si străinătate: 
Pa un an 40 franol, po șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 0 franol.
8e prenumera la tote ofi

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

ADODamentul pentru Breșei
Admniistrațiunca, Piața ncre, 

Târgul Inului Nr. 30, etafciu 
I.: Pe un an 20 oor.. pe șâee 
lunii 10 cor.j pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe un an 
24 car., pe 6 luni 12 o,, pe trei 
luni 6 oorâne. — Un esomplur 
10 bani. — Atât abcnamentole 
cât și inserțiunile ount a se 
plăti înainte.
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Ce pretind Austrîaciî?
(Negocierile asupra pactului austro-ungar.)

fa) După o pausă destul de în
delungată, în care timp numai cei 
doi miniștri-președințî Koerber și 
Szell confereau asupra liniamentelor 
generale ale pactului economic, în 
sfîrșit pare că s’a făcut totuși o 
apropiere între cabinetul austriac și 
ungar.

Acâsta credem, că se pote de
duce din faptul, că la conferența 
comună, ce s’a ținut săptămâna tre
cută în Budapesta, n’au participat 
numai cei doi miniștri-președințî, ci | 
și miniștrii de resort și anume cei 
de finanțe, de comerciu și de agri
cultură.

Tratativele, din săptămâna tre
cută, întrerupte din causa, că minis- 
trul-președinte austriac a trebuit să 
se întorcă la Viena, și reluate Luni, 
în 26 Maiii, se vor fi încheiat, după 
prevederile nostre în momentul când 
scriem aceste rânduri.

Care este esența pretensiunilor 
diDtr’o parte și din alta?

Etă o cestiune, care merită a fi 
luminată, căci ea intereseză pe toți 
cetățenii, cari fiind consumenți, na
tural, că nu le pote fi indiferent, 
decă cutare său cutare articol indus
trial se va vinde mai scump său mai 
ieftin, adecă după cum vor reuși 
domnii dela guvern a-se convinge 
unii pe alții, ca să facă concesiuni 
într’o privință seu alta.

In tratativele, despre care e 
vorba între cele două cabinete, nu 
se discută numai basele fundamen
tale vecinie litigiose ale pactului va
mal și comercial, nici numai tari
ful vamal autonom, ci și o serie de 
alte cestiunl relative la imposite.

Se scie, că Austria doresce se 
introducă o moderată urcare a va- 
mei pe articolele industriale, pentru 
a ave o pavăză pentru timpul, când 
se va discuta convențiunea cu Ger
mania. Pe de altă parte Austria do
resce, ca productele brute, pentru 
cari pănă acuma nu se plătia vamă, 
cum e lâna, bumbacul, cânepa inul, 
să nu fie supuse nici de acuma îna
inte la vamă.

Ungaria la rândul său nu vre 
să admită cererea Austriei relativă 
la urcarea vămei pe articolele in
dustriale, er de altă parte stăruie 
pentru introducerea vămei pe numi
tele articole brute și mai ales pe 
lână, prin care ea crede, că se va 
ridica în mod considerabil prăsirea 
oilor în Ungaria

Inzadar se obiecteză din partea 
austriacă, că pentru anumite industrii, 
lâna ungară nu pote înlocui pe cea 
din Australia și America-de-sud. Așa 
este și cu cânepa și inul, care pen
tru vastele stabilimente de industrie 
textilă din Austria, se importeză în 
cea mai mare parte din Rusia. Decă 
acum s’ar pune vamă pe aceste ar
ticole brute, este evident, că indus
tria austriacă ar suferi o lovitură 
mortală, fabricile diu Briinn și Rei- 
chenberg s’ar închide, sute de mii de 
lucrători ar ajunge pe drumuri, ceea- 
ce — c|ic Austriacii — ar fi tot în 

paguba Ungariei, fiind-că sărăcind 
provinciile austriace, consumenții s’ar 
împuțina er Ungaria și-ar pierde 
piețele atât de avantagiose, ce le 
are în acele țări pentru esportarea 
cerealelor și vitelor sale.

Se pote însă, ca din partea un- 
gurescă să se admită cererile aus
triace relative la urcarea vămei pe 
articolele industriale, în schimbul 
unei urcări a tarifului vamal pentru 
productele agrare, ceea-ce este o do
rință a guvernului ungar. In acest 
cas apoi din partea ungurescă ar re
nunța la vama pe productele brute: 
lână, cânepă etc.

Din partea Austriei se mai pune 
condițiunea, ca Ungaria să revoce 
favorurile secrete tarifale, ce le-a 
acordat unor branșe industriale, nu 
pentru-că acâsta ar jigni întrucâtva 
industria austriacă, ci pentru-că sunt 
în contradicție cu disposițiile con- 
vențiunei căilor ferate din Europa 
centrală, căreia aparține și Ungaria 
și s’ar pută întâmpla, ca alte state 
să introducă și ele măsuri de retor
siune.

In privința duratei pactului va
mal și comercial, din partea Austriei 
nu se- cere nici o schimbare. Koer
ber e de părere să rămână tot pe 
c]ece ani.

Mai sunt și alte cestiunl, din 
cari amintim cestiunea veterinară, 
care constă în aceea, că agrarii aus
triac! cer esaminarea vitelor impor
tate din Ungaria de cătră veterinari 
austriac!.

Din tote acestea reiese, că ces
tiunea pactului este destul de com
plicată, de unde se și esplică durata 
îndelungată a tratativelor. Și mai 
resultă încă un lucru : Anume, că în 
tdtă cestiunea pactului, Austria este 
aceea, care pune mai multe condi- 
țiunl și că Ungaria este aceea, care 
nu cedeză.

Situația parlamentară austriacă. 
„Reichsrath“-ul austriac a sfîrșit desbate- 
rea budgetului. De-odată cu acesta a es- 
pirat și armistițiul, ce l’au fost încheiat 
tinerii Cehi cu rainistru-președinte Koer
ber. Foile cehice presentă deja lui Koer
ber contul, ce trebue să-l plătescă, decă 
vre să încheie pactul cu Ungaria. Tinerii 
cehi conteză la unirea vechei drepte par
lamentare, ceea-ce abia decă se va pute 
realisa, cât timp delicata cestiune a națio
nalităților nu va fi resolvată. O resolvare 
a acestei cestiunl însă e greu de aștep
tat tocmai acum, când șefiii partidelor ger
mane duc o campanie înverșunată unii 
contra altora, compromițând astfel vada 
și autoritatea partidelor proprii. Unele din 
diarele cehice discută deja interesele lor 
naționale, cărând dela guvern garantarea 
lor. La cas contrar, ele amenință cu o ac
țiune obstrucționistă din cele mai estreme. 
C’un cuvânt Cehii sunt deciși de a face 
în parlament obstmețiune contra pactului.

„Panslavii din Ungaria de-Nord“. 
Este un „usus loquendP permanent lașo- 
viniștii noștri de-a timbra de „panslavism" 
ori-ce luptă legală din partea Slovacilor 
îndreptată spre asigurarea drepturilor na- | 
ționale în patria lor străbună, tot așa precum 
este timbrată de ndacoromanism“ lupta

legală a Românilor și de „pangermanismA 
lupta tot așa de legală a Sașilor și Șva
bilor din Ungaria. Gu acestea fiind deja 
deprinși ca Țiganul cu scânteile, putem 
trece la ordinea dilei. Cea mai nouă crimă 
a „panslaviștilor" din Ungaria-de-Nord 
este—după „E-s“— că ei ("adecă Slovacii) 
se adună mereu la băile „Stubnia", unde 
țin dese conferențe. Au hotărît în timpul 
din urmă, să înființeze o nouă tipografie 
panslavistă în Tirnavia (Nagy-Szombat). 
Cu mișcările „panslaviste" se ocupă și vice- 
șpanul comitatului Neutra în raportul său 
de primăvară, dicând: „Autoritățile nostre 
cu tote sforțările lor patriotice, față cu 
cuceririle propagandei panslaviste — nu 
pot oferi ideii de stat maghiar un sprijin 
eficace". In congregația comitatului Lipto, 
ținută alaltăeri — spune „E-s“ — s’a res
pins cu 90 voturi contra 24 propunerea 
făcută în sensul, ca fie-cine se potă vorbi 
în congregație slovăcesce și s’a primit o 
altă propunere, care admite se vorbâscă 
slovăcesce numai pe aceia, cari nu sciu 
unguresce. Conform acestei decisiuni, fiș- 
panul Szmrecsanyi a luat cuvântul dela 
preotul „panslav" Chabrda, care cu tote 
că sciea unguresce, n’a vrut se vorbescă, 
decât slovăcesce. — O, idee de stat! Câți 
apărători îți mai trebuesc, pănă te vei 
vede realisată (!)...

Italia si România. Tote diarele 
italiene din Roma au publicat telegrame 
lungi din Bucuresci despre serbarea na
țională a României.

Ministrul Baccelli a telegrafat urări 
primului ministru român Sturdza.

Diarele au publicat cu bucurie răs
punsul, ce l’a dat d-l Sturdza și care este 
următorul:

„Românii sunt conscienți de ilustra 
lor origină și de frățescile legături, cari îi 
unesc cu Italia.

„însuflețiți de aceste sentimente și 
de admirațiunea, ce inspiră nobila și cava- 
leresca vostră dinastie, rog pe Escelența 
Vostră să primescă cele mai calde urări 
pentru gloria și prosperitatea Italiei".

Alegerile din Belgia. In diua de 
25 Maiu s’au făcut alegerile în Belgia 
pentru jumătate din scaunele din cameră 
și pentru senat. Din resultatul alegerilor 
vedem, că guvernul va ave majoritate de 
22 voturi. După datele de pănă acuma, în 
cameră vor fi 94 catolici guvernamentali, 
g creștini-democrați, 35 liberali, 34 socia
liști, unul înafară de partide, total 72 opo- 
siționali. înfrângerea socialiștilor și a libe
ralilor este trecută de cătră organele ji- 
dovesci-liberale sub silențiu. Abia se pu
blică despre resultatul alegerilor câte o 
telegramă de câte-va rânduri.

Pacea anglo-bură. Din Londra se 
telegrafeză următorele cu data de 26 Maiu: 
Guvernul n’a primit încă răspuns la ho- 
tărîrea, ce a luat’o în consiliul ministerial 
de Vineri. Aici se crede, că delegații buri 
s’au reîntors la Pretoria, despre acâsta 
însă n’a sosit nici un fel de scire oficiosă. 
Sâmbătă se adunase pe stradele princi
pale ale Pretoriei o mare mulțime de 
lume, așteptând proclamarea păcii. Din 

ce a trimis’o ministrul-preșe- 
al Zeelandei-nouă, care se 

află actualmente în Africa-de-Sud, și care 

telegrama, 
dinte Sedson

spune, că nu mai e necesar să se trimită 
trupe nouă, aici se conchide, că pacea va 
fi cât mai curând proclamată. — „Timesu 
dice, că notificarea acesta pare a fi de 
mare însemnătate, căci Sedzon crede, că 
pacea se va face pe basa condițiilor puse 
de Anglia. Pressa doresce unanim înche
ierea păcii. însuși regele doresce, ca pacea 
să se facă odată și dorința acesta și-a es- 
primat’o cu multă hotărîre în fața miniș
trilor.

„N. Fr. Pr.u publică o lungă cores
pondență originală din Londra, al cărui 
scurt conținut este, că în cercurile engle- 
zescl nu vor se scie nimica de indepen- 
dențaBurilor, chiar de ar fi nevoiți Englesii 
să-și verse sângele pănă la ultima picătură. 
Bani și avantaje materiale, dice corespon
dentul, le dă AngliaBurilor câte le trebue, 
independență însă nu.

Cuvântarea Regelui Carol
la distribuirea nouâlor drapele.

Etă textul cuvântării, ce a rostit’o Regele 
Carol după terminarea solemnității distribuirei 
celor 43 drapele nouă, avend în jurul său pe ve
teranii, cari au făcut campania neatârnării:

„Serbăm a două-decl și cincea ani
versară a neatârnărei României, consfin
țită de armată prin isbândi strălucite.

„Cu steguri desfășurate în frunte, 
„vitejii voștri tovarăși au întrat cu hotă- 
„rîre în luptă și au cules lauri neperitori, 
„din cari Regatul a răsărit.

„Un sfert de veac aceste steguri au 
„fâlfâit în rândurile văstre, arătând dru- 
„mul biruinței și ca simbol al credinței, 
„jurat de ostași Patriei și Regelui.

„Sfâșiate de gldnțe, ploi, furtuni și 
„stropite cu sângele eroilor noștri, ve- 
„chile stâguri și-au împlinit datoria lor; 
„ele vor fi depuse în sala Tronului ală- 
„turea cu Corona de Oțel, spre a-le păs- 
„tra generațiunilor viitore, ca semne vă- 
„dite ale faptelor răsboinice, cari au în- 
„temeiat Statul român.

„Am încredințat regimentelor și ba- 
„talidnelor, cari au luptat pe câmpiile Bul
gariei, steguri nouă, bine-cuvântate de 
„biserică și împodobite de „Steua Româ
niei", „Virtutea Militară", „Crucea Dună- 
„rei", ca falnică răsplată a vitejiei armatei 
„și ca vecinică amintire a timpurilor glo- 
„riăse.

„Stegul este pentru ostaș cel mai 
„sfânt odor, dinaintea căruia trebue să ne 
„închinăm cu dragoste și venerație, cea 
„mai înaltă espresiune a cinstei și a re- 
„numelui; în câsuri de primejdie, însă, el 
„va fi călăuzul nostru, conducându-ne dela 
luptă la isbândă.

„Ferbintele Mele urări însoțesc 
„aceste steguri, fiind-că cu dânsele v’am 
„încredințat onorul Patriei, pentru care 
„toți trebue să fim gata a jertfi vieța 
„nostră.

„Să trăescă scumpa Mea armată!“

Voci despre România.
Oficiosul „FremdenblatP, din Viena 

vorbind de jubileul de 25 de ani al inde
pendenței României, relevă, că Regele Carol 
este creatorul armatei române, așa cum ea a 
fost organisată și a luat parte în răsboiu 1 
din 1877. Succesele repurtate atunci de 
armata română au contribuit la ridicarea 
României la rangul de Regat, ast-fel că 
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de fapt, armata română pote fi privită ca 
creatdrea stărei actuale de lucruri din Ro
mânia. Regele Carol, care a început acestă 
organisare și într’un mod atât de strălucit, 
a armatei, a continuat’o fără preget pănă 
astădi.

România dispune astădi de-o armată 
de 4 corpuri și de-o divisiune, adecă de 
5 ori mai mare de cum era în anul 1877. 
De asemenea, ea dispune de-o artilerie 
de 400 tunuri, din cele mai moderne. Spo
rirea efectivelor armatei merge de alt-fel 
mână în mână cu ridicarea spiritului mi
litar. Corpul ofițeresc român este astădi 
unul din cele mai bune din Europa.

In același timp diarul vienes rele
vând spiritul modern în care este conce
put ordinul de di adresat de cătră Regele 
Carol, armatei, cu ocasiunea acestui jubi
leu, face se reiasă manifestațiile de pro
fundă recunoscință și venerațiune, pe care 
armata a arătat-o cu acestă ocasiune Re
gelui Carol.

*
„N. Fr. Presse" vorbind de ordinul de 

di dat de regele Carol la 10 Maid scrie, că 
regele României e nu numai gloriosul birui
tor dela Plevna, ci și o autoritate de primul 
rang în cestiuni militare, și România îi 
datoreză lui, că posedă o armată, care in 
privința disciplinei și a tacticei se pote 
compara cu ori-ce mare armată europenă. 
Ordinul de di al regelui Carol onoreză 
armata română și-i arată nou<5 direcțiuni, 
pentru-ca s6 ajungă la înălțimea moder
nității. Instrucțiunile regelui Carol dove
desc, că el a apreciat și studiat ca nimeni 
altul resboiul din Africa-de-Sud. Sfaturile 
regelui Carol în privința disciplinei și a 
tratamentului soldaților, ar trebui se fie 
înscrise cu litere de aur in regulamentele 
tuturor armatelor. Sunt sfaturi umanitare 
în cel mai înalt grad, cari ar trebui s6 fie 
ascultate în totă lumea.

Serbarea dela teatrul din 
Bucuresci.

Sâmbătă sera s’a dat la Teatrul Na
țional o representație de serbătdre cu piesa 
„Peneș Curcanul" a d-lor T. Duțu-Duțescu 
și V. Leonescu. Au asistat la representa
ție Altețele Lor Regale Principele și Prin
cipesa moștenitori, cătră cari, după actul 
al doilea, artistul 1. Petrescu a rostit o 
frumdsă și românescă cuvântare alcătuită 
de d-1. T. Duțescu-Duțu, unul din autorii 
piesei „Peneș Curcanul".

Sala, literalmente plină, cu mare parte 
de public din provincie, a aplaudat cu mult 
entusiasm piesa, ca și discursul, isbucnind 
în ovațiunl cum rar s’a vâdut la Teatrul 
Național, mai ales la acele pasagii în cari 
se cuprindeau omagii la adresa Regelui, 
Reginei, Dinastiei.

£
Etă partea finală a frumdsei cuvân

tări :
Măriile Vostre,,

Precum dicea Măria Sa Vodă Carol 
acum două-decî și cinci de ani în Sfatul 
țerii, a fost rînduială cerescă în alegerea 
Măriei Sale ca Voevod al nemului roinâ- 
mânesc.

Ursit a fost se se nască la isvorul 
Dunării; și când i-a venit vremea de dom
nie, aidoma ca Fât-frumos din basme, s’a 
coborît de-alungul apei la vale, cătră sdre 
resare, și și-a statorit scaun domnesc la 
gurile rîului ce-1 scăldase la obârșia lui.

A venit în mândra țeră 
Unde cum dă ’n primă-vară, 
De cti zori într’asfințit, 
Sună codru întinerit 
Și de doine și de dor 
Și de ropot de ișvor.
A venit în mândra țeră 
Unde ’n ori-ce primă-vară 
Peste holde aurii
Cântă stol de ciocârlii, 
Și prin luncile cu fiori 
Stoluri de priveghetori.
Er de dragul Lui și-al țării, 
înălțată ’n slava zării, 
Ne-a sosit voios în tdmnă 
Mângăiosa nostră Domnă, 
Se ne tdrcă doine dragi 
Pe sub bolțile de. fagi.
Der când lumea huzuresce 
Celui Vodă nu-i tihnesee, 
Căci ar vrâ moșia Lui 
Se rernâe nemului 
Neatârnată, mântuită, 
Căci o scie străjuită
Tot de piepturi oțelite, 
Tot de flinte ghintuite.
Și pe gând s’așterne: — „Ore, 
„Fomenitu' s’a sub sore 
„Nem fruntaș se stea’n robie 
„Rușinosă pe vecie?" 
... Și-a sunat din corn odată 
Și-i răspunse țera totă.
Și-al robiei blestemate ruginit de vre

muri lanț
L’-a svîrlit de pe grumajii falnicului 

dorobanț.
Er norodul ce-atinsese al menirei 

sale țel
A ’ncins fruntea lui regescă cu co

ronă de oțel.
*

* *

Și-acum, dați îngăduire, sâ-I aducem 
închinare,

Cum se cade Celui, caro ne e Vodă 
Bun și Mare;

Se trăiescă ’n cinstea țerii 
El, Voivodul Neatârnării!
Verse Pronia asupră’I har se’i iasă 

tote în plin
Lui și Vouă Urmași mândri—pururea, 

și ’n veci—Amin!
După dorința exprimată de Altețele 

Lor Regale, piesa „Peneș Curcanul" se va 
mai representa în matineu Duminecă 19 
1. c., A. S. R. Principele Carol dorind să 
vadă cu deosebire frumosul tablou al 
asaltului dela Grivița din actul al 3-lea.

SOIRILE DILEI.
— 15 (28) Maid.

Societatea „Alldeutscher Verband" 
contra politicei de maghiarisare. Din 
Eisenach se depeseză cu data de eri, că 
la congresul anual ținut în acel oraș din 
partea societății „Alldeutscher Verb an d“ 
au participat peste 200 de delegați, precum 
și dspeți din Austria, Transilvania și Bel
gia. In numele Austriacilor a vorbit Dr. 
Beurle, accentuând în aplause generale so
lidaritatea Germanilor din Austria cu Ger
manii din imperiu. S’a votat cu unanimi
tate următorea resoluțiune: „Societatea 
„Alldeutscher Verband“ apeleză la guver
nul imperial, se protesteze prin o declara
ție energică în potriva abusidui făcut cu 
unele pretinse enunciațiuni ale împăratu
lui german, cari portă de altfel pe frunte 
timbrul invențiunei libere, abus făcut de po- 
liticianii maghiar cri scop de a stîrpi cul
tura și limba germană și de a asupri un 
număr de două milione de conaționali din 
Ungaria."

Inmrnientarea monarhului Cosma. 
Cetim în „Universul" de Marți: Vitezul între 
viteji, sergentul Gherasim Cosma, astădi 
monachul Cosma, va fi îngropat de cătră 
popor cu cele mai mari onoruri. El șî-a 
făcut datoria de sacrificiu cătră țeră și 
poporul țărei își face la rându-i datoria, 
îngropând pe acela a cărui memorie va fi 
neștersă. La asaltul dela Grivița, Gherasim 
Cosma, ciuruit de gldnțe, rămăsese singur 
cu vieță, căci toți &i săi muriseră. Și el 
lupta înainte, lupta pentru patrie și lege. 
Suveranul l’a decorat atunci pe câmpul 
de luptă cu „Steua României", decorație, 
care nu se dă decât forte rar gradelor 
interiore. După răsboifi, Cosma s’a făcut 
călugăr, pentru-ca să se roge și să mul- 
țămescă lui Dumnedeu, pentru-că și-a vădut 
țera independentă.

înmormântarea se va face mâne, 
Miercuri, la oreele 2 după amiadl. Serviciul 
divin va fi oficiat de P. S. S. Episcopul 
Dunărei-de-jos, înconjurat de preoți. Corte
giul va porni la orele 2, dela biserica sf. 
George Nou, er înmormântarea se va face 
la mănăstirea Cernica. Ministrul de făsboifi 
a dat ordin să se facă sergentului Cosma 
onorurile militare, dându-i-se musica mili
tară și o companie din regimentul în care 
luase parte pe câmpul de luptă. Dricul 
va fi tras de 12 cai.

Despărțământul Sibiiu al „Asocia- 
țiunei" și-a ținut adunarea anuală la 25 
Maiiî în comuna Cristian. A fost o adu
nare din cele mai succese. Membrii comi
tetului din Sibiiu al desp. au fost pri
miți sărbătoresce. In decursul serviciului 
divin săvîrșit în biserica gr. or., d-I ase
sor consistorial Dr. Elie Cristea a ținut o 
predică despre beție, combătând acest vi- 

țiu cu argumente puternice. După prând 
săvârșindu-se vecernia, d-1 asesor consist. 
Nic. Ivan a ținut o disertație despre „Icone 
din vieța poporului nostru". Sau distri
buit vre-o 80 de broșuri de diferit cuprins 
poporului adunat.

-J- Profesorul loan Bumbacu. Din 
Gleichenberg se scrie, că loan Bumbacu, 
profesor al filialei gimnasiului I de stat 
din Cernăuți, a repausat acolo Dumineca 
trecută în etate de 59 ani. I. Bumbacu s’a 
născut în Costina (Bucovina) la 31 Ianua
rie 1843. Studiile gimnasiale le-a făcut în 
Cernăuți și Suceva, filosofia în Viena. La 
1872 fu numit profesor la Suceva, 1877 
—1884 profesor de preparandia din Cer
năuți, 1884 profesor definitiv la gimnastul 
de stat. Bumbacu a scris și poesii lirice și 
traduceri în limba românescă. înmormân
tarea s’a făcut în 27 Maifl în Gleichen
berg.

încercare criminală contra suve
ranilor Italiei. Alaltăeri, 26 Maid, Re
gele și Regina Italiei mergând spre Pa
lermo, unde vor inaugura esposiția de 
agricultură, au sosit la orele 7 sera în 
Neapol. In momentul oprirei trenului un 
individ anume Vicenzo Guerriero, neapo- 
litan, în vârstă ca de 35 ani, om pericu
los supus supraveghierii poliției, a arun
cat mai întâifi o mână de pământ, apoi o 
piatră asupra trenului regal, lovind feres- 
trile vagonului în care se aflau suveranii. 
Imediat individul a fost arestat. El e anar
chist. Mulțimea voia să-l smulgă din ma
nile carabinierilor. Când trenul a sosit la 
Neapole, s’au făcut suveranilor manifes
tații de simpatie, strigând: „Trăescă re
gele". Incidentului nu i-se atribue nici o 
importanță.

Notificare. Consistorul archidiecesan 
din Sibiiu aduce la cunoscință, că judecă
toria administrativă supremă din Buda
pesta a adus la 20 Septemvrie 1901 oho- 
tărire principiară, conform căreia donațiu- 
nile făcute pe sema bisericelor pentru sco
puri religiose, sunt scutite de competența 
erarială, decretând, că disposițiile din ar
ticolul de lege XXIII din 1868 § 21 asu
pra donațiunilor făcute pentru scopurile 
instrucțiunei, se estind și asupra dăruiri
lor făcute pentru zidiri de biserici și ad- 
jlistarea internă a acestora cu icdne.

Atentatul din Vilna și cestiunea 
evreescă. Se scrie din Petersburg: Aten
tatul comis de Evreul Hirș Lekiert con
tra guvernorului din Vilna, generalul 
Wahl, va servi ca punct de plecare pen
tru resolvirea energică a cestiunei evreesci 
în Rusia. Cercetările de pănă acuma au 
scos la ivelă un material bogat, din care 
reiese neîndoios, că Evreii jocă un rol 
principal în mișcarea revoluționară din 
Rusia și că totă Rusia este împânzită de-o
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Bibliografia vechiă.
(Dili secolil 17 18.)

— Continuare. —

Intre cărțile, ce se află în biblioteca 
ndstră privată, merită s§ nu fie trecută 
cu tăcerea o carte, care nu întru atâta 
pentru meritul ei literar și filologic, cât 
pentru varietatea cuprinsului ei caracte
ristic, pentru curiositatea ideilor depuse 
în ea, precum le-a desfășurat scriitorul,— 
o atingem aci, reproducând puțin din con
ținutul ei.

Pe cât de curidsă e cartea în sine, 
pe atât de variată este și seria obiectelor 
și a ideilor. E un manuscris cu caractere 
cirilice, însâ nu scrisore cursivă (cum e 
bună-dră manuscrisul lui Nagy Bernâd de 
szek, alias Candid Petru despre care am 
fost scris în nr. 235 al „Gazetei" din 1898), 
ci este scrisă cu caractere ca în tipar dela 
început pănă în capât, precum se află și 
pănă astădi cărți bisericesci pe la unele 
beseric-T încă din dilele înainte de lățirea I 
tipariului. |

Formatul e în octav mare (mijlociu) 
ca și edițiunea Euchologiului s. molitev- 
nicului tipărit la Blașitî cu cirilice înainte 
de edițiunea modernă cu litere, e legat în 
păreți tari cu piele și cu destulă eleganță, 
precum a fost arta compacturei pe acel 
timpjformeză un volum mai gros decât 
Euchologiul și afară de 4 foi dela înce
put și 6 foi dela capăt, se estinde pe 400 
de foi paginate pe partea întâia. Hârtia 
se pare a fi ca satinată și e bine con
servată.

Simetria și regularitatea grafică încă 
e observată cu mare scrupulositate, fără 
de corecture și fără de macule, se află 
însă unele abreviaturi în numele proprii 

| și în cuvintele stereotip usitate în cărțile 
de rugăciuni și în s. scriptură, der aceste 
se pot înțelege ușor din context. Orto
grafia și fonetica diferă în unele cuvinte 
de cea de acuma. — Scrisorea în partea 
întâia e mai desă, în partea a doua mai 
rară și mai marcată.

Atâta despre forma esternă. — Foia 
titulară se vede, că său ța lipsit dela în
ceput, seu a fost suplinită prin alta, care 
e pusă în locul ei cu următorea scrisore, 

’ pe care o reproducem aci așa precum 
I urmâză:

„Regen Mosest Isten Horeb liegye melol 
Szolitâs azutân Gedeont szeriibfi'l 
Dâvidot es A most sereg juhok elfii 
Azert, bogy ki vinnek Nepeket a tfirbfil 
Nem ugy gondolkodom jollehet magamrol 
Mind Davidrol avagy vitez Gedeonrol 
Megis engemet is az Isten a szenâtol 
Hivott e dologra, nem jottem magamtol".

După aceste urmeză românesce cu 
cirilice ;
„Domnul Dumnedeu în legea vechie a chiă- 

mat pre Moise 
proroc de lângă muntele Horebului se porte 

gândul 
norodului israelitenilor, după aceea pe 

Ghedeon dela 
aria îmblătitului, pe David proroc și pe 

Amos i-au 
chiăraat Dumnedeu de lângă turme de oi, 
nu gândesc așa despre mine ca despre 

David 
și despre cel vitez Ghedeon, dâră și pe 

mine m’au 
chiămat dela adunatul fânului pe acest 

lucru nani 
venit eu-mi de sine".

După-ce spune scriitorul, precum se 
vede din cele produse, chiămarea sa, con
tinuă apoi erăși cu scrisdrea în limba ma
ghiară pe aceași față modul cum fii aju
tat la împlinirea chiămărei sale, cu urmă- 
torele cuvinte:

„FelneVeltetdsemnek telyes napjai. 
Idveziilt Losontzi Bânfi Dienes Ur. a ki 
Erdely fejedelemnek boldog emlekezetii 
Apafi Mihălynak vala Tanâcsos Ur hive, 
Nemes Kolosvârnak, Szainosujvârnak, Som- 
lyo Vârănak es Praesidiumânak fbkapi- 
tânya, Nemes Kolosvârmegyenek es Do- 
boka Vârmegyenek foispănya ezen megem- 
litett meltosăgos Ur vett volt el engem 
mint tiz esztendos koromban mezd Or- 
menyesrol az en edes atyâmtol s nevelt 
es tartott fel boldog emlâkezetiî Groff 
La... [nelegibil) Gyorgy Gubernător urunk 
mellett mig naggyâ nbttein es mâr hat- 
van egy esztendeje a mellyert a Jehova... 
(nelegibil).... sa meg az orok eletben O 
nagysăgokat. Amen.

prm. en Ormenyesi Nemes Gyermân 
Filep".

Cu aceste termină scriitoriul cele ce 
le spune despre sine pe foia titulară, a 
căreia față a doua este golă; pe fața 
3—5 urmeză ca formă de introducere, 
seu mai bine dis invocare cătră Dumnedeu 
la începerea lucrărei scrisă, firesce cu ci
rilice și după închiarea cu „Amin" ur
meză :

„Aceste cuvinte sfinte sunt tălmă
cite de pe ungurie pe limba românescă de 
German Filep".

Fața următore ârăși e albă.
(Va urma). 
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mreje de societăți secrete jidovescl, cari 
lucreză pentru revoluțiune. Evreii sciu 
fdrte bine, că Rusia autocrată nici-odată 
țiu le va acorda egala îndreptățire poli
tică și de aceea tind din tote puterile a 
provoca revoluțiunea, pentru-că spereză, 
că în starea de lucruri, ce va urma nece- 
sarminte revoluțiunei vor pute scutura 
jugul restrîngerilor actuale. Ministerial de 
interne a ordonat tuturor guvernorilor de-a 
supraveghia riguros comunitățile evreesci 
și sinagogele și de-a pune tote societățile 
evreesci sub controlă polițienescă. De-ase- 
menea sunt de a-se supraveghia sever și 
tipografiile jidovesci, fiind-că în timpul din 
urmă s’au sesizat numerose foi volante 
tipărite cu litere evreice.

Institutul de credit și economii 
„Cliișodana". Se scie, că „Ohișodana“ din 
comuna Ohisoda, de lângă Timișora, era 
aprope se dea faliment, în urma manipu- 
lațiunilor necorecte ale direcțiunei de mai 
înainte. Cei interesați au ținut în diua de 
26 Maiu o adunare generală estra-ordinară, 
în care s’a hotărît cu unanimitate a-se 
salva cu ori-ce preț institutul. In acesta 
adunare s’a ales direcțiunea și censorii. 
Membrii în direcțiune sunt: Iuliu Stoisici, 
Iosif Șeii și Iosif Volkmann, censorii: Ata- 
nasie Raicu, Paul Blajica, Ilie Gezilia și 
Ioan Bobu. Director fu ales Iuliu Stoisici.

Luptă înverșunată între Albanesi 
și Muntenegreni. Din Oetinje (Munte- 
negru) se depeșeză, că o bandă de Albanesi 
a atacat lângă Zetta pe hotarul Munte- 
negrului, o cetă de păstori muntenegreni. 
Lupta a fost înverșunată. S’ail tras glonțe 
de revolver și lovituri de pumnal. Cinci 
Albanesi și 5 Muntenegreni au fost uciși. 
Din ambele părți au cădut două-deci de 
răniți. Trupele turcesci s’au dus la fața 
locului pentru a împedeca nouă conflicte.

Causa întorcerei fiolei lui Tolstoi. 
„Lolialameigeru- află din Petersburg, că 
starea lui Tolstoi se înreutățesce. Slăbi- 
biciunea îi sporesce. Doctorii Oltschuler 
și Nikitin stau într’una la căpătâiul lui. 
Intorcerea bdlei a fost pricinuită de ne
supunere la sfaturile medicilor. Tolstoi 
a voit să stea la aer deschis și se mă
nânce ori-ce poftea. El sufere de tifos 
abdomenal.

Banffy citat la judecătorie. Parti
dul lui Almâsy, protejat la alegerile tre
cute de faimosul Banffy contra lui Ap- 
■ponyi, a rămas dator unui birtaș din Jâsz- 
bereny cu 6000 porții de „gulaș“ și 50 
hectolitri de vin. Birtașul a dat în jude
cată pe Tordk Aladăr, primul agent elec
toral al lui Almâsy. Acesta însă a depus 
ila judecătorie o scrisdre a lui Banffy, în 
•care Torok este însărcinat a cheltui pen
tru partid, er cheltuelile i-le va întorce 
Banffy. Astfel va ajunge fostul ministru- 
:președinte în fața judecătoriei.

O negligent?! pedagogică. Diarul 
.„Die Ostschweigu, ce apare în St. Gallen 
publică următdrea adresă a unui cetitor 
al său : „Ain întrebat dilele acestea pe mai 

’nmlțî elevi și eleve din oraș, decă li-s’a 
spus ceva în școlă despre îngrozitorea ca
tastrofă din insulele Antile? Spre uimi
rea mea tote răspunsurile au fost negative. 
Nimic nu ilustreză mai bine stările nostre 
școlare, decât faptul, că tinerimei nu i-se 
comunică catastrofele, ce nu se întâmplă, 
-decât după secole, și ai căror contimpo
rani au fost acești școlari, fără să fi audit 
-ceva despre ele. Școla trebue se comunice 
•elevilor și evenimentele estraordinare din 
actualitate și se nu se lege ca orbul de 
gard de litera mortă a planului de învă
țământ, care „trebue să se facă, chiar și 

■ decă jumătate din lume ar căde în hâr- 
■buri.“ — Observația acesta a Helvețianu- 
lui ar ave pote trecere și la noi.

Rusificarea școlilor baltice, hotărîtă 
■nu de mult, se esecută cu mare energie. 
’Toți învățătorii, cari nu se bucură de fa- 
•vorul inspectorilor școlari, sunt concediați 
•fie pe motiv, că nu cunosc limba ru- 
:sescă, fie-că se dice, că n’au cualificațiunea 
suficientă. Numeroși învățători mai vechi 
;au rămas pe drumuri.

Teatru sârbesc în Timișora. Direc
torul unei trupe teatrale a înaintat o pe
tiție la primăria din Timișora, cerând au- 
torisația de a pute da 12 representațiuni 
în teatrul „Franz-Josef“ din acel oraș. Au- 
torisația s’a dat și trupa își va începe 
representațiunile în cursul septemânei 
acesteia.

Concert militar. Duminecă, în 1 Iu
nie, musica miltară va da un mare concert 
în grădina hotelui „Pomul verde." înce
putul la orele 8 s. Intrarea 60 b.

Catastrofa din Martinica.
Dilnic sosesc scirî nouă și tot mai 

înfiorătore despre marea catastrofă din 
insula Martinica, întâmplată la 8 Maiu n. 
De atunci vulcanul Mont Petec și alți vul
cani sunt în acțiune constantă, amenin
țând cu nimicire și cele-lalte părți ale in
sulei. După o telegramă din Newyork, 
Duminecă noptea a fost în insulă o mare 
furtună și 5 erupțiuni vulcanice. Tote in
sulele din India-vestică sunt acoperite de 
nouri groși de fum. Șese localități, cu 
16,000 locuitori, sunt inundate de lavă.

Guvernatorul provisor al insulei, 
L'Heure, a trimis ministeriului frances de 
marină un raport 'oficios despre erupțiu- 
nea vulcanului Pelee. Raportul confirmă 
tot ce s’a vestit pană acum în privința 
catastrofei.

Un membru al consiliului municipal 
din Fort-de-Prance s’a refugiat în Cas
tries (St. Lucia) și a istorisit tirmătorele 
unui diarist:

Sâmbătă de-asupra orașului Fort-de- 
France firmamentul era întunecat prin 
ploie de cenușă, er ora la 5 d. a. întu
necimea era completă. Vuetul continuu 
al muntelui neliniștea pe toți. Luni la 5’/2 
s’a vădut un fenomen estra-ordinar. Spre 
nord-ost se aglomerară nori, cari aveau 
forma unor uriașe pene de struț albe. 
Marginele lor erau luminose și punctele 
luminose produse de radele solare, se cre
deau a fi flăcări. Fenomenul acesta a îns
păimântat în mare măsură populația. Gă- 
tră amiadi marea a avut un reflux puter
nic. De atunci ploia de cenușă începu se 
fie mai vehementă. Cădeau pietri grele de 
câte 3—12 funți. Omenii părăsiră locuin
țele, căutând refugiu pe munți, seu pe 
corăbii. Familii întregi îngenunchiau la 
țărmul mării, rugând pe omenii din bărci 
să-i ducă la corăbii.

Pe muntele Pelee s’a urcat dilele tre
cute un om cutezător, Clerc, unul din 
membrii guvernului coloniilor. El aplecat 
Vineri din Fort-de-France de-alungul li
toralului. Era însoțit de un alt individ. 
Cei doi omeni au putut se străbată pănă 
la înălțime de 123 metri și au constatat, 
că diametrul craterului este cam de 300 
metri. Clerc spune, că a simțit un șir în
treg de lovituri electrice și ghetele au 
început să le ardă de căldura cea mare. 
Un lac, în apropiere de Morne La Croix, 
a secat cu totul. Muntele avea o influență 
colosală asupra lor. In jur de ei cădea 
zăpadă și culegeau mari cantități de pu- 
ciosă de pe pământ. Muntele întreg era 
cuprins de electricitate, care i-a silit să se 
retragă. Scoborîrea li-a fost mult mai grea, 
decât urcarea.

Giulgiul lui Christos.
De Henri de Parville.

Este în adevăr o istorie forte curiosă 
aceea, care domineză în acest moment 
tdte conversațiunile.

Să se'fi regăsit positivamente giulgiul, 
în care a fost învelit Christos, înainte de 
asta cu douădeci de vecuri. Și însuși giul
giul este acela, care ar afirma faptul chiar 
și față cu cei mai sceptici.

Totă lumea a audit vorbindu-se de 
sfântul sudariu din Turin. Nu se cunosce 
bine originea lui: se scie numai atâta, că 
a fost adus din Orient în Europa, pe tim
pul Cruciadelor, cam pe la 1353. Trecu la 
casa de Savoia, care îi atribue cel mai 
mare preț. Numai în cursul secolului al 
nouă-spre-decelea aautorisat Victor Ema
nuel pe episcopul din Turin, să scotă pânza 
din cofretul său de fer, închis cu cheia, 
— spre a-1 arăta mulțimei. De atunci ară
tarea în public nu s’a făcut, decât de pa

tru ori. Ultima arătare fii cea făcută în 
cursul esposițiunei sacrate din Turin, în 1898.

Atunci, cavalerul Pia făcu după lin- 
țol o frumdsă fotografie, pe care însă nu 
se( puteau distinge, decât nisce imprimări 
bizare, pete dispuse în mod simetric, cari 
nu atrăgeau de altfel atențiunea. S’a ad
mis în mod destul de general, că acestă 
bucată de pânză, a cărei autenticitate era 
forte discutată, a fost zugrăvită de cătră 
un artist <5re-care din evul mediu. Se re
marcau de asemenea și urme de arsuri și 
alte semne, cari nu spuneau nimica spiri
tului. O veche reliquie, pdte; der cine să 
potă proba valorea sa și interesul său? Nu 
mai esistau în lume și alte sfinte giulgiuri?

întâmplarea făcu, ca fotografia suda
nului din Turin să vină la vederea unui 
Frances, d-1 Vignon, doctor în sciințe, ata
șat la Sorbonna.

— Der, esclamă el, acestă veche 
pânză portă imprimări singulare, acesta se- 
mănă, ca două picături de apă, cu o probă 
negativă de fotografie, cu o imagine in
versă, în care ceea-ce este în negru se re- 
presintă în alb, er albul în negru. Nu se 
putea nimica observa la prima vedere; 
însă totul se lămuri, când se esamină de 
aprope. Este un negativ.

Și d-1 Vignon făcu fotografia aces
tui negativ. El obținu un positiv.

Ce minune! In mijlocul părților moi 
el descoperi pe însuși Christos, capul ad
mirabil prin majestateași blândeța sa, cor
pul cu brațele încrucișate, membrele supe- 
riore și inferiore în mod fin desem
nate, cu tdte detailurile anatomice, țe
săturile, picăturile de sânge, mai cu semă 
pe piept, în costă o împunsătură de lance 
etc. Pânza este de o lungime de 4 m. 10 
și de o lățime de 1 ni. 40, îngălbenită de 
timp, pe ici pe colo ruptă, și arsă într’un 
incendiu. Pe pânza bine desfăcută, se dis
tinge, din jos, un cadavru întins în față; 
din sus, același cadavru, vădut pe dindă
răt. Capul apare fdrte curat între cele 
două imagini. Ai dice absolutamente, că 
este un cadavru, care și-ar fi imprimat ur
mele pe fie-care regiune a pânzei de in, 
care îl înfășură.

Avem de a face cu un miracol ? Avem 
de a face cu un fenomen natural, care a 
făcut, într’un chip, să reînvie pe țesătură 
acest cadavru, în care se pot urmări pe 
fotografie tdte liniile și tdte detailurile?

— Der nu, clic anumiți erudiți, este 
un pictor, care a reprodus cu talent acestă 
dublă și admirabilă imagine. Se scie chiar 
și numele pictorului. El a mărturisit înșe
lăciunea, spovedindu-se episcopului de 
Troyes, în secolul al cinci-spre-decelea, și 
pentru-ca frauda să devină publică, epis
copul o revelă ori cui a vrut să o audă. 
Este așa-der un fals.

Un falș chiar, asta e o legendă, re
plică d-1 Vignon. Nici un pictor nu era 
capabil, în evul mediu, de a esecuta un 
asemenea desemn. Apoi de ce să fi făcut 
el o imagine negativă, aprope imposibilă 
de realisat? Pe urmă, se disting pretutin- 
denea, pe pânză, detailin'! anatomice ne
cunoscute în acea epocă. Nimeni n’ar fi 
putut zugrăvi, seu imprima prin contact un 
desemn așa de perfect.

Atunci? Atunci nu este nici o îndo
ială: deore-ce nimeni n’a putut esecuta o 
imagine de asemenea natură, trebue că 
ea s’a produs în mod natural pe lințol.

Der cum? Aici începe o serie întregă 
de cercetări, întreprinse de d-1 Vignon și 
colaboratorul său d-1 comandant Golson, 
repetitorul de fisică la școla politechnică. 
Se pdte, ca un cadavru să marcheze im
primări așa de curat reușite pe pânza, în 
care este învălit? Nu se pot admite im
primări făcute prin contact cu pânza: im
primările — și cercetătorii s’au asigurat — 
sunt atunci grosiere și fără continuitate. 
E necesar, să presupunem, pentru a-le es- 
plica, că au eșit emanațiuni din cadavru, 
pentru a merge, la distanță, a imprima 
imaginea pe pânză, cam așa, cum un corp 
luminos, vădut la distanță, impresioneză 
placa sensibilă. Și unele părți ale corpu
lui ar fi mai vecine de țesătură.

(Va urma) Tiad. de On iță

0 nonă, bancă, românescă.
In Sân-Miclăușztl-mare se va înființa 

un nou institut de credit și economii, so
cietate pe acții sub numele de „Viitorul".

Etă prospectul pentru înființarea aces
tui institut:

1. Subscrișii fundatori luăm iniția
tiva pentru întemeierea unui institut de 
bani pe timp nedeterminat, sub firma: 
„Viitorul^, institut de credit și economii, 
societate pe acții în Sân-Miclăușul-mare 
(Nagyszentmiklos). Scopul societății este 
a deștepta spiritul de economie în tdte 
clasele societății, dându-le îndemn la de
puneri spre fructificare ; și prin deschide

rea de credite solide, a înlesni ori-ce lu
crare onestă pe terenul agriculturei, in
dustriei, cornerciului și altor afaceri eco
nomice.

Societatea se înființeză cu un capi
tal de 400,000 cor.

3. Capitalul social de 400,000 co
rone se împarte în 2000 acții de câte 200 
corone.

4. Subscrierea acțiilor se încheie cu 
diua de 30 Iunie 1902 st. n.

5. La subscrierea acțiilor sunt a se 
solvi 2 corone de fie-care acție ca spese 
de fondare și 10% din valorea nominală 
a acției: adecă după fie-care acție câte 
20 cor.

Pănă la 1 Octomvrie 1902 st. n. sunt 
a se solvi din valorea nominală a acțiilor 
încă 10%, er la 1 Decemvrie 1902 st n. 
alte 10%, adecă 20 cordne după fie-care 
acție. După solvirea a 30% acționarul 
primesce un titlu provisor.

Restul de 70% va fi a se solvi la 
provocările direcțiunii; însă direcțiunea 
nu va pute pretinde solvirea în rate mai 
mari de 10% și în termini mai scurți de 
3 luni.

6. Acționarului, care va plăti întrega 
acțiune, pentru plusul solvit i-se com- 
pută 5%.

7. Fondatorii în sensul §-lui 183 din 
legea comercială își susțin dreptul de a 
alege prima direcțiune pe trei ani.

8. In cașul când nu s’ar subscrie tdte 
acțiile, reducerea capitalului se vaefeptui 
în proporțiune cu acțiile subscrise, er în 
cas că s’ar subscrie mai mult de 2000 de 
acții, reducerea se face prin sortare.

9. Direcțiunea institutului pdte inac
tiva afacerile băncii îndată ce vor fi sol
vite 30% din capitalul social și se va îm- 
protocola firma institutului la trib. reg. 
competent.

Sân-Miclăusul-mare, la 1 (14) Apri
lie 1892.

Paul Miulescu, protopresb. în Nagy- 
Komlos; Dr. Nestor Oprean, advocat în 
N.-Szt.-Miklos; Dr. Epaminonda Lucaciu, 
preot în Cenadul-sârb.; Paul Tempea, pa
roch în N.-Torâk; V. Petrovici, paroch în 
Toracul mic; Terenție Oprean, paroch în 
Cenadul-sârb.; Constantin Băilă, of. dom. 
Cenadul-sârb.; loan Popovici, parochul Sân- 
Miclăușulul-mare; Dimitriu Petrovici, înv. 
pens, și propr.; Petru Băran, învăț. în 
Nyero, și numeroși alți preoți, învățători 
și proprietari. *

O listă de subscripții se află și la 
redacția foiei nostre.ULTIME SC1RL

Budapesta, 27 Maiti. Oonferen- 
țele dintre Szell și Koerber n’au 
avut pănă acum vr’un resultat mai 
de semă. Și unul și altul își apără 
constant punctul lor de vedere. Cu 
tote acestea situația nu pare a fi 
tocmai critică.

Bucurescî, 27 Maiu O telegramă 
sosită din Galați la ministerul de 
interne anunță, că astă ndpte la 
orele 1 și jumătate un incendiu vio
lent a isbucnit la arsenalul flotilei. 
Din causa vântului și a lipsei de 
apă. incendiul a consumat tote ate
lierele de construcțiune, afară de 
atelierele de cazangerie și topitorie, 
casarma și depositele de materiale, 
în urma ajutorului dat de pompieri, 
trupa arsenalului, reg. XI Șiret, ba
talionul de vânători, escadronul de 
tren și ecliipagiul crucișătorului „Eli- 
sabeta“, focul a fost localisat la 
orele 4 și jumătate dimineța. Pagu
bele sunt însemnate.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 27 Maiu 1902.

Hotel Europa: Mayerffy B , funcț. privat 
Budapesta, Eisenfels S., voiagior, Budapesta, Zack- 
vara L., voiagior, Budapesta, Stern S., voiagior, 
Jâszbereny, Herskovils| J., arendaș, Mezozâlion, 
Ronbrteek G., comerciant. Praga, Weiss S., vOia- 
gior, Praga, Kovâcs 1., voiagior, Arad, Mihaly F., 
soție de notar, O.-Szereda, Dichtrichstein M., vo- 
iagior, ClușiCi, Weiss S., voiagior, Praga.

Hotel BucurescI: MunkL., voiagior Bu
dapest Kovâcs G. comerciant Budapesta, Elek 
I., voiagior, Budapesta, Heimann V, voiagior, Bu
dapest’.', Kellen I., voiagior. Budapesta, Grunwald 
A., voiagior. Budapesta, Brenner M., voiagior, 
Viona, Bondy I., voiagior, Viena, Schriltwieser H., 
major de manutanță, Sibiiu, Benvenisti D., librar, 
Craiova.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
«liu IBrașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

je lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Buchete de flori, culesa diu grădina 
lim^i române pentru copil, fascicol» III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sexti" 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Disseseu la 27 
Februarie 1886, prețul 50 b. plus porto 5 
bani

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului său glume și petrecere de 
ajuns. Manual luorat după biblia țîgănes ă 
de Aron Boca Velchereanu 50 baoi plus 
5 b. p< rto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentiu ce am rămas

flăcău bătrân.................................. 16 b.
Nr 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut.......................................08 b.
Nr 5. O pățanie....................08 b.

Tote la ola'tă 48 b. plus 10 b. porto.
Asucra situați unei, artico'i și foișore de 

Ionii A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Influmța francesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|— 5 b- porto.

Pribeag, ediția I ă de loan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Macedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumoși 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri fabule de Gr. M. 
Alexsndrescu prețul 30 b. plus 5 b porto.

Istoria lu,i Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. T< m 
Totan învățător, preț, 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plu3 5 b porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

MonologurI în versuri seria a2-ad'pă 
Auguste Vacquerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne de Nicol e Țincu 1 cor 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. —5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Ionel edueațiunea unui l uci copil. Carte 
pentru părinți și alți educatori. „Principele 
morale și oreșiineșei“ de care frebue să se 
conducă părinții m edueațiunea copiilor 
lor. Copiii b ne crescuți sunt cea mai scumpă 
visterie a părinților și cal mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Borgovanu 
profesor de filosofic și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 20 b porto.

Poesii de Vas le Rauta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus -a preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-Iulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escursiunl pe munții Țerei Bâtsei și 
ai Făgărașului diu punctul „La omu de pe 

I „Buceclu păuă dincolo de „NegoiuK Des
coperii-', întregite cu schițe istorice despre 
Cas ekle și țâra. Făgărașului de I. Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 27 Maiu n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0......................120.75
Renta de corone ung. 4% . . . 98.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0- 100.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii................... 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 20 
Renta de argint austr......................101.65
Renta de hârtie austr....................... 101.50
Renta de aur austr...........................120.75
LosurI din 1860.................................  153. —
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 710.52 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 688.— 
NapoleondorI.................................. 19 09
Mărci imperiale germane . . . .117.27'/2
Londou vista..................................  240.25
Paris vista........................................95,27'/.,
Rente austr. 4n/0 de corone . . . 98.8(5
Note italiene.................................. 93.45

Cursul pieței Brașov.
a Din 28 Maiu n. 1902

Bancnot rom. Cump.
Argint român.
Napoleond’orl.
Galbeni
Ruble R sescl
Mărci germane
Lire turcescl
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

n 
n 
n 

n

19.-
18.40
19.-
11.30

126.-
58.50
10.72

Vend.
n
n
n
75

n

n

19 04
18.44
19.10
11.40

127.—

101.-

Plecarea și sosirea trenurilor de stal reg. uns. în Brașov.
Valabil din £ ffilaiă st. n. £002.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-40 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la bra 7-48 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 10-26 m. sera.

Dala Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

II. T ren accel. la orele 5-15 m. dim.
III. Trenul mixt la orele ll-40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
V. Tr. mixt, la ora 6-— min. sera.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora &.19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad la ora U.1B, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

If. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3T5 m. p. m.

Eela Brașov la Zernesci (gar. Bartolcmeiu).
I. Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3-44 min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6'14 m. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9-42 m. săra.

Oe’a Brașov la Ciuc-Gyiraes."
I Trenul de pers, la ora 6-19 min. dim.

II. Trenul mixt la bre 8-50 mim. a. ro.
III. Treimi de pers, la ora 3~15 min. p. m. 

are legătură eu 'inia Tușnad-Ciuc-Gyimes).

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5-7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste Olușiă la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 7 min sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9-23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— m. p. nV-
IV. Tren, da pers, la ora 7-49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
V. Tren accel. la orele 10-14 na. sera.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la bre 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda ora 3-20)
II. Trenul de pers, la ora 1-53 m. p. m.

(are leg. dela Ciiic-G-vimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la bra 6-50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8 54 dim.)

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartoh me'u.)
I. Trenul mixt la bra 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la bra 1’12 min. p. m.
III. Tren mixt la bra 8'18 m. sere.

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

II. Trenul de pers, la ora 1-63 m. p. m.
III. Trenul mixt la bra 6’50 min. sbra.

i IV. Tren mixt la bra 10-5 m. sbra.
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Deschiderea Stabilimentului

d. e

«HYDROTERAPIE»
din băile de aburi ale Eforiei șcdlelor române din Brașov 

(Strada FriAiidtahii Rfr. 41.) 
va ave loc în I (84) i^aiu a. c. Orele de consultațiune me
dicală sunt în fie care di dela 7—9 a. m. și dela 4—5 p. m.

Brospecte și informațiuni se pot lua dela administrația băilor. 
521,4—5 Administratliinea.
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—™ AVIS. =—-
Din causa renovărei prăvăliei vend tote mărfurile ce 

află în mare asortiment de stofe de haine pentru 
bărbați și dame, și Covdre, pânzărie, perdele, bluse,
Jupone, Umbrele etc. etc. marfă de tot nouă, cu prețuri 
t căcjute.

Sffîumai timp scurt!
Se nu întârdie nimeni Ce a profita de acosta favorabilă ocas'e.

ZZans
Strada Vămei hi*. 13.3—10.(536)

Sz. 2316—19C2, 
ukvi. ,

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jtbirâsâg, mint telekl-bnyvi hatdsâg, kozhirrd teszi,- 

hogy Popa Zamfir George vâgrehajtatdnak Popa Zamfir Bucur vegre- 
hajtâst szenvedd elleni 152 korona 50 tiller tdkekbveteles es jârulekai 
irânti vdgrehajtâsi iigyeben a brassdi kir. tbrvdnyszdk (a fogarasi kir. 
jârâsbirosâg) teriileten fekvd a gridi 176. sz tljkvben foglalt Popa Pa- 
raschiva sziil. Popa, bzv. Comanițiu Ritira sztil Oopa, Potecu George 
Nutza, Boer Mâria s/.l. Csicseraea, Csicsernea Juon es Modorcsa Marta
szl. Popa neven âllo A j-
324, 325 hrsz. âgesz ingtlra 330 kor. 6929 hrsz. egâsz ingtlnra 26 kor.

615 n 7? 57 10 71 6941 ■ 75 77 1’ 11 TT
694 n 7? 15 06 1? 6955 77 7? 17 21 1?

1047 n 71 55 26 75 6967,6968 „■ 15 11 31 5T

1131 77 5? 55 30 77 7021,7022 „ 57 1? 20 1?

1970,1941 11 11 71 26 7033 11 51 Ii 06 55

2230 3) 17 7) 07 71 7064 77 55 1? 02 55
2254 Y) 77 15 13 77 7350 5) 57 5? 60 rr
2324/1 57 n 7? 02 7? 8272 57 17 42 n
2324/3 n 55 77 02 77 8282 W n 17 15 rr
2427 n 77 n 26 51 8552 77 55 28 n
2433, 2434 5? 71 71 10 n 8661 71 77 77 18 71
2442 n 77 57 09 77 9034, 9035 „ 71 77 38 51

2448 n 5? 01 r 9207/2 77 57 51 03 57

2476 n 77 V 09 75 9200/1 77 77 15 03 15
4476/2 n 7? r 15 55 9272/1 1? 77 77 03 55

5045 77 71 55 103 75 9474 TI 71 55 09 7?

5045/1 77 57 51 02 71 9482 7? 17 15 53 75’

5045/2 55 15 77 09 75 10 56 n 17 55 39 77

5313 77 n 77 24 77 10174, 10297 „ 51 57 29 n
5350,5351 n 71 55 40 77 10376, 10377 „ W 12 n
5367 *1 n 55 12 7? 10583 77 15 57 18 55

5381/1 75 15 5? 05 n 10930 *1 77 17 18 n
5389/1 77 11 75 11124, 11125,, 57 11 04 15

6534 71 55 55 03 17 11133, 1U34„ 71 77 14 17

6571 17 57 )) 02 75 11466 17 17 r 04 w
Osszesen 1248 k < r.

ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelblt ingatlanuk az 1902 evi Junius lio 17-ik napjân deleliitt 9 orakor 
Gridrn megtartandd nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Arverezni szânddkozok tartoznak az ingatlanok beo-sârânak 10<!/0-ât 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § âbau jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881. evi november 1-dn 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelolt bvadekkepes drtdkpapirban a kikuldott 
kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmdben a bânat- 
penznek a birosâgnâl eloleges elhelyezesârol kiâllitott szabâlyszerii elis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Fogaras, 1902 evi mârezius ho 19 ik napjân.
Â. kir jărăsbirosăg mint tlkbnvvi hatosâg. Schupiter

(3 3.) kir. aljbirb-

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

„Gazeta Transilvaniei^ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la i remias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


