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Pecateie administrațiunei.
Cetitorii români, cari cunosc 

atât de bine din propria esperiență, 
ce va se cjică administrația ungu- 
rescă, de sigur, că nu. vor remâne 
surprinși de oribilele constatări, ce 
se vede constrîns a-le face însu-șt 
ministrul unguresc de interne cu 
privire la administrata comitatului 
Hont și pe cari constatări le reasu- 
măm și noi mai jos. Dăcă însă ele 
ar ajunge la cunoscința bărbaților 
pricepători și nepreocupatl din sta
tele culte ale Europei, fără îndoâlă, 
că aceștia ar remână surprinși și 
mai că nu li-ar veni să credă, că 
un stat cu-o administrațiă atât de 
coruptă și pecătosă ca cea din Un
garia s’ar pute afla în centrul „Eu 
ropei culte".

In adevăr, tabloul presentat de 
ministrul de interne Szell, din care 
datele, ce le reproducem la alt loc 
constitue numai o parte, formăză un 
tablou pote că întru nimic mai pu
țin trist și posomorit, de cum ar fi 
tabloul administrațiunei unui pașalic 
turcesc.

In deci de comune s’a consta
tat, că primarii împreună cu notarii 
și notarii împreună cu fisolgăbireii 
și dela aceștia în sus pănă la vice-șpa- 
nul, au risipit averile publice ale co
munelor parte direct, înstreinându-le 
ei înși-și, parte prin negligența cea 
mai condamnabilă și prin totala 
lipsă de consciențiositate în împlini
rea datorinței lor, și acest sistem de 
administrare s’a Continuat de ani în
delungați.

Etă urmările triste ale stăpâni- 
rei de clică și ale sistemului șovi- 
nist-terorist Tisza-Banffy. Și în co
mitatul Hont omeni din acea clică 
au fost, cari au adus administrația 
în starea decăzută, unde se află acji.

D6r comitatul Hont tot a mai 
avut ore-care noroc, căci cam jumă
tate din locuitori sunt Maghiari, cari 
tot mai întâmpină cruțare din partea 
celor dela cârmă, âr numai partea 
cealaltă sunt Slovaci și Germani. 
Ce se va petrece însă în alte co
mitate, cari în total, seu în majo
ritate sunt locuite, de esemplu, de 
urgisiții „Valahi?" Pentru nisce ase
menea „trădători de patria", cum 
sunt flilnic tratați „Valahii" de cătră 
turbații șoviniști, firesce, cănuesistă 
cruțare și îndurare. Ei sunt dați 
fără milă pe mâna vice-șpanilor, sol- 
găbirăilor, notarilor și a întregei 
cete de funcționari jidano-maghiari 
aduși printre ei înadins de pe pus 
tele și din orașele Ungariei, ca să-i 
învețe „patriotism."

In aceste comitate, dâcă ar dis
pune d-1 ministru Szell a se face cer
cetări, cum s’au făcut în comitatul 
Hont, ar trebui, credem, să rămână 
neasemănat mai surprins, de cum va 
fi rămas de descoperirile dela Hont.

Nu înzadar a spus’o încă înainte 
cu mai bine de douăzeci de ani 
conservativul baron Sennyey, că ad
ministrația ungurescă e „asiatică". 
De atunci nu numai, că nu s’a în
dreptat întru nimic, dâr răul a 
prins tot mai mari rădăcini, căci 

nimeni nu s’a aflat, care se aibă și 
capacitatea și energia de a-1 stîrpi, 
fiă și numai cu încetul, dâcă nu era 
cu putință de-odată.

Mare curaj are ministrul-preșe- 
dinte Szell, decă crede, că-i va suc
cede a delătura relele, ce s’au în
cuibat de 4eci de ani în adminis
trațiă, fără ca mai întâia să com
bată și să nimicescă adevăratele 
cause, din cari isvorăsc. Și aceste 
cause nenorocite culminăză în faptul, 
că întregul sistem de guvernare este 
întemeiat pe base nedrepte, pe ne- 
sinceritate și pe falsitate. Acest sis
tem a dat nascere șovinismului și 
terorismului, ce domnesce acji în 
țâră și căruia trebue 'să ’i-se închine 
și să-i aducă smirnă și tămâiă și 
guvernul Szell, precum ne-am putut 
convinge de repețite-ori.

Cum o să încâpă d-1 Szell asă- 
vîrși acea minune, ca să combată 
și nimicâscă șovinismul îngâmfat, 
nedisciplinabil și inmoral, în același 
timp, când se face însu-și sluga și 
unâlta lui?

Noul lui secretar de stat pare 
că simte și el acest contrast, ce se 
ivesce față cu țînta, ce o urmăresc 
cei ce și-au propus a purifica și îm
bunătăți administrația și moravurile 
în țâră, căci în discursul său pro
gram el cjise între altele, că func
ționarii administrativi trebue, pentru 
ca să se schimbe situațiunea spre 
bine, să se gândâscă înainte de tote, 
că ei nu sunt stăpânii, ci servitori 
ai causei publice și ai poporațiunei 
țărei, și că chiămarea lor nu e, ca 
sub scutul legei să concâdă fiă-căruia 
a-se ferici, dâr să-i ajute a se ferici.

Frumâse vorbe și principii, dâr 
dela principii pănă la fapte este, 
cum ne arată esperiență, o cale forte 
lungă.

Lupta dintre Cehi și Germani.
Iu ședința dela 23 Aprilie n. a dietei 

din Praga s’a desbătut în prima cetire 
propunerea deputatului Pacak și soți pri- 
vitore la egala îndreptățire a limbei oehioe 
ou limba germanA la judecătoriile din 
Boemia și la autoritățile de stat.

Cu ocasia acâsta Pacak a ținut un 
disours remarcabil, în care a arAtat, cât de 
necesar este, ca cârta pentru limbă să în
ceteze odată. Dieta provincială, cjise el, 
este în primul rend competentă a se pro
nunța în cestiunea acbsta. Guvernul a do
vedit în conferențele de înțelegere, oă 
n’are energia suficientă pentru a face să 
înceteze neînțelegerile. Dâr Germanii trebue 
să renunțe odată la aspirațiunile lor de supe
rioritate și supremațiă limbistică și trebue 
să recuuosoă valorea egală a ambelor na
ționalități.

Noi Cehii vrem — dise Pacak — să 
se recunosoă și să se aplice în fine starea 
de drept, ce ni-se garant.âză în legile fun
damentale provinciale și de stat, în vir
tutea oăreia cele două limbi sunt egal în
dreptățite în regatul boem. Cestiunea de 
limbă nu se pbte resolva, decât așa, dâcă 
tot funcționarul va trebui să ounoscă amân
două limbile. Introducerea limbei oficiale 
germane în afacerile interibre se opune 
stării legale și nici un Ceh nu va reeu- 
nosce împărțirea provinciei în două teritorii 

de limbă, ceh și german, cum pretind Ger
manii. Dâcă Germanii pretind limba de stat 
germană, nu mai pote fi vorba despre o îm
păcare. Dâcă însă funcționarii tribunalelor 
ar cunosce limba cehioă, cestiunea întrâgă 
ar fi curând resolvată. De vor cjice Ger
manii, că funcționarii lor nu cunosc limba 
oehică, atunci numai un mod de soluțiune 
pote să fiă : provisoriu pe 15 ani. Un astfel 
de provisoriu ar fi posibil, dâr noi nici
odată n’am primi tâlmaci. Pacak îșl sfîrși 
discursul așa:

„ Ori ni se va reda, ce ni-s'a luat pe 
nedreptul, ori nu va fi pace.u

La discursul lui Pacak, a răspuns din 
partea germană Dr. Funke. El declară mai 
întâii!, că singur Reichsrathul e competent 
pentru resolvarea și regularea cestiunei de 
limbă. Și Germanii formâză parte consti
tutivă a Boemiei, și ei doreso înțelegerea, 
însă' numai ou scutirea drepturilor națio
nale. Nu se pbte însă primi un provisoriu, 
cum l’a propus Pacak Dâcă înțelegerea nu 
se va realisa și ar urma absolutismul, 
atunci nu numai popbrele Boemiei, ci tbte 
poporele imperiului austriac ar fi bătute 
Noi, declară Funke, nu vom lăsa să fim ie- 
rorisațl și respingem propunerea lui Pacak 
atât oa formă, cât și ca fond, căci în lupta 
pentru drepturile Germanilor boemi, nu 
vom obosi nicl-odată.

*

Desbaterea asupra propunerei lui Pa
cak și soți s’a continuat și în ședința dela 
24 Aprilie. Fort, oratorul Cehilor, a de- 
olarat, oă dâcă li-se nimioesoe și aceea ce 
bătrânii Cehi au câștigat după 15 ani de 
luptă, ar însemna o sinuoidere. Cehii ti
neri nu se tem de absolutism. Ei tot-dâuna 
au stat pe basa parității și a legilor esis- 
tente. Trebue să se găsâscă un modus vi- 
vendi pe basa împlinirei dreptelor pos
tulate oehice. Poporul cehie e destul de tare 
de a lupta cu statul întreg și de a dovedi, 
că fără de poporul oehic statul nu pbte 
să-și susțină posiția sa de mare putere.

Oratorul făcu apoi alusiune la espan- 
siunea Germaniei și d’se, că trebue create 
raporturi, cari să fiă bastionele de apărare 
ale Austriei în viitor. Cehii vor fi solidari 
și de va fi de lipsă, ei vor merge în lupta, 
care nu e de loc lipsită de speranțe pen
tru ei, fiind-că pe un popor de 6 milibne, cu 
cultură înaintată, nici Austria, niol Europa 
nu-1 pbte ignora.

*

O telegramă din Viena cjioe, oă în 
urma acestor remarcabile discursuri din 
dieta boemă, conferența de înțelegere pbte 
fi privită ca înmormântată. Cu tbte 
acestea guvernul nu a renunțat la ideia 
de-a convoca erășl conferența și dâcă nu 
vor reuși planurile lui în parlament, el va 
trebui să disolve camera.

*

Atitudinea acbsta intrasigentă a Ce
hilor în lupta pentru drepturile lor națio
nale, a produs consternare la guvern și par
tidele din stânga. Unii caută să esplice 
atitudinea acâsta prin împrejurarea, că oă- 
lătoria monarchului la Berlin ar fi favora
bilă Germanilor austriacl. Deși combinațiu- 
nile de felul acesta merg cevașl prea de
parte, nu se pbte nega totuși, că e ceva în 
lucru și că Cehii văd sosit momentul de-a 
dovedi, că nu vor odată cu oapul să sufere 
o reînviere a supremației germane.

Noul secretar de stat Gulner 
despre funcționari. Inliu Gulner, noul 
secretar de stat în ministeriul de interne, 
șl-a ocupat alaltăerl postul. In răspunsul 
său, ce l’a dat consilierului ministerial Be- 
zeredj, a desfășurat programul activității 
sale. Vorbind dejadministrațiă, Gulner cjise

„...Nu pbte fi binecuvântată o ad
ministrațiă, nici în ministeriu, nici în mu
nicipii, niol în comune, dâcă aceia, cari 
administrâză puterea publică nu sunt pă
trunși de cugetul, că ei nu sunt stăpânii, ci 
slugitorii afacerilor publice și ai poporațiunei 
țării; dâcă funoționarul nu simte, că el, ca 
depositarul puterii publice, nu e pus la 
postul său să fiă piedecă în calea fericirii 
spirituale și materiale a poporațiunei, ci e 
pus, ca sub scutul legilor și a ordinei nu 
numai să lase a-se ferici, dăr să ajute la 
bunăstarea fiu-căruia. Cel-oa n’are inimă sim- 
țitore pentru interesele poporului, cel-ce nu 
iubesce poporul, nu păte fi bun funcționar, 
fiind-că puterea pusă în mâna lui devine 
o vargă primejdiăsă și atunci, când ar trebui 
să fiă sprijin și ajutor celor slabi. Noi, cari 
representăm în administrația țării autori
tatea cea mai înaltă, nu trebue numai să 
simțim și gândim astfel, oi să premergent cu 
esemplu', activitatea nbstră numai atunol 
va fi și pbte fi binefăcătbre și demnă de 
marile prebleme, ce ni sunt înoredințate, 
dâcă autoritățile municipale, oorporațiunile 
și privații priveso la noi cu încredere, la 
care titlu de drept nu dă decât consciența, 
că aici fiă-care cetațăn al patriei fără deo
sebire, ajlă dreptate și apărarea dreptului 
săuu.

Autonomia catolică.
„Magyarorszâg" este informat, că co- 

misiunea de trei a episcopatului catolic a 
pregătit deja răspunsul la întrebările, ce 
i-s’au adresat în sensul proiectului de sta
tut, pe care îl primise adunarea regnico- 
lară a autonomiei. Răspunsul se va aduce 
la cunosoința comisiunei de 27 a adunării, 
comisiune, ce este în permanență.

In partea introductivă răspunsul — 
<jice numita foiă — face istorioul mișcări
lor pentru autonomiă dela 1848 înobce și 
arată căușele pentru oarl nu. s’a ajuns pănă 
acum launresultat. Arată mai departe asupra 
autonomiei statului romano-catolio din Ar
deal și organismul acestuia, indicând asu
pra împrejurării, că este fbrte oorect, dâcă 
autonomia bisericbscă din Ardeai să ia ca 
esemplu pentru organismul catolio ma
ghiar al autonomiei regnioolare; ceea-ce 
se pbte în Ardeal, se pbte și aici, ceea-oe 
s’a realisat acolo, va corăspunde și aici.

In afacerea fondurilor și fundațiuni- 
lor, răspunsul ia posițiă hotărît pentru ee- 
tradarea lor de cătră stat pe sâma autono
miei, cu atât mai vârtos, oă, în virtutea 
destinațiunei lor, fondurile și fundațiunile 
sunt de oaracter ourat catolic; așa sunt și 
în virtutea originei, deore-ce partea cea 
mai mare din ele au isvorît din averile ca- 
tolioe, cari în decursul timpului au încetat, 
său au fost desființate. In urma acâsta răs
punsul episcopatului pretinde și estradarea 
fondurilor din cari se susțin aoademiile de 
drept catolice și fondul Universității de 
soiințe catolice din Budapesta. Acâsta cu 
atât mai vîrtos, cu cât guvernul de față, 
pe lângă cea mai mare bună-voință, nu este 
în stare de-a îngriji, în fața actualelor direc
țiuni religionare, de universitatea catolică. 
In interesul religiunei răspunsul cere, ca
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autonomia și afaoerea fondurilor să se re
solve ca în Ardeal. Scopul guvernului încă 
nu pote fi altul, căci altmintrelea n’ar fi 
convocat congresul. Din pricina acâsta, co
legiul episcopilor nici nu dă vre-o impor
tanță memoriului, care, ocupându-se cu 
punctul de vedere al guvernului, nu voesoe 
să garanteze catolicilor influență satisfă- 
cătore.

Cu deosebire combate răspunsul ideia 
guvernului de-a amplifica proiectul hierar
chic printr’un organism, ce constă din ele
mentul mirean și din oierul inferior. Epis
copatul este contra acestei instituții, ce nu 
se pote uni cu constituția hierarchică a bi- 
sericei, care este o operă divină și nu se 
pote dismembra. Biserica, cjice răspunsul, 
stă în episcopl și episcopii sunt în bise
rică, a lor este întrâga răspundere. Insă 
administrația și supra-inspecțiunea nu se 
pot mărgini numai la afacerile spirituale, 
ci lor le aparțin și acele afaceri scolastice 
și fundaționale, cari în virtutea scopului 
lor spiritual sunt de caracter religios. In 
acest organism hierarchic al bisericei cato
lice nu se pdt-e întroduoe o instituțiă, care 
posedă influență de drept autonomie, și în 
care episcopii n’ar avă decât drept de pre- 
sidiu și dreptul de a eseouta hotărîrile.

Colegiul episcopilor îșl esprimă în fine 
mulțămita, oă credincioșii mireni voeso să-l 
sprijinâsci în resolvarea afacerilor, însă de
clară categoric, că problema conlucrării 
mirenilor nu se pote deslega, decât dăoă 
principiile bisericesol, nesohimbate, vor fi 
normative.

Isprăvile ,,Kulturegylet“-ulm prin
tre Slovaci.

Șovinismul maghiar ârășl se laudă cu 
isprăvile sale. De astă-dată cei dela con
ducerea „Kuliuregylet1*-ului din părțile nor
dice ale Ungariei, a acestei societăți de 
maghiarisare, ce stă sub patronagiul arebi- 
ducelui Iosif, nu se sfieso a-șl da arama pe 
față într’un apel adresat publicului ma
ghiar, oerându-i sprijinul oălduros pentru 
a pute să resiste, vecjl Domne, „espansiu- 
nei panslavismuluiu.

Apelul are aerul de a arăta la înce
put „nisuințele panslavistea, care tind la 
orearea unui „stat panslav“ pe teritoriul 
„sântei coroneu. Marii „patrioțlu din frun
tea reuniunei de maghiarisare însă s’au ju
rat, „să apere pe cei l'/2 milion de cetă
țeni cu limbă slovacă de influențele străineu, 
de aceea, s’au pus pe luoru. Și au ajuns la 
mari resultate: în timp de 17 ani au înfi
ințat 54 Jcisdedov-uri', reuniunea lor, „Kul- 
turegylet“-ul, susține și ac|I 38 de kisde- 
dov-url „din propria putere11; dă în fiă-care 
an educația maghiară la 2000 de copii 
slovaci, adeoă oresoe ieniceri maghiari', 
ajută școlele sărace și provede cu cărți 
gratuit pe școlarii lipsiți de mijloce; re- 
munerâză pe dasoălii, cari îșl fac merite în 
jurul propunerii lirnbei maghiare; provede 

tinerimea cu lectură poporală. In ținutu
rile slovace organisâză reuniuni de cântări 
maghiare, cari cultivă oântarea și musica 
maghiară; înființâză biblioteci poporale am
bulante în ținuturile locuite de Slovaci; 
urmăresce și pândesce pe „agitatorii slo
vaci14 și le contrabalansăză nisuințele prin 
„puterea culturii maghiare11. Are în3ă o 
avere numai de abia 200,000 corone, și 
are lipsă anual de 50,000 corone. Provocă 
deci maghiarimea să sară în ajutorul aces
tei reuniuni, ce urmăresce o misiune „pa- 
triotioă11 atât de însemnată.

Sediul acestui „Kulturegyleta este în 
inima slovăcimii, în Neutra. Evident dâr, 
că ea e alcătuit spre a desnaționolisa și 
maghiarisa pe Slovaci, după cum de altfel 
apare destul de clar din laudele, oe și le 
dau conducătorii lui.

Și totuși bmenii dela cârma țării au 
îndrăsnâla de a susține fără genă, că în 
Ungaria nu se maghiariseză, oă națiunilor 
nemaghiare li-se lasă teren liber de a-șl 
desvolta limba și cultura lor. Etă însă o 
dovadă din cele mai străluoite contra afir
mărilor de felul acesta. Nu oă nu se ma- 
ghiarisâză, dâr se face mai mult: sunt ră
piți cu miile oopiil dela vatra părinților lor 
— cum o spun cei din fruntea „Kultur- 
egylet“-ului din oestiune — și sunt duși 
în șoole și instituții ungurescl, unde sunt 
cresouțl numai unguresce, — și tote aces
tea sub falsul pretext, de a-i apăra de „in
fluențe panslave11. Unde mai pui cărțile 
ungurescl îmbibate de spirit șovinist, ce se 
împart printre Slovaci, unde bibliotecile, 
corurile și aplicarea a tot felul de mijldce 
medievale pentru a desnaționalisa și con
topi pe Slovaol în maghiarime?

De oe n’a spus faimosul Komjatby și 
acestea în discursurile bombastice și fana
tice contra naționalităților, său măcar 
vre unul dintre deputății din dietă să fi 
arătat, că de fapt se pun tote stăruințele 
pentru „edificarea statului national ma
ghiar11 — vorba ministrului-președinte Szell?

Dela tabla reg. din Clușiu. Procesul 
în afaoerea colectelor pentru monumentul lui 
Ianou a ajuns (jilele trecute înaintea tablei 
regesol din Clușiîi în urma apelațiunei pro
curorului din Alba-Iulia. Sa scie, că tribu
nalul din Alba-Iulia achitase pe acusatul 
T. L. Albini de deliotul pentru care a fost 
aousat, după-oe acesta timp de 14 luni a 
stat în închisdre preventivă. Tabla reg. din 
Clușiîi a modificat sentința și a condam
nat pe Liviu Albini la 10 luni închisăre or 
dinară, dâr aceste 10 luni i-le socotesce în 
timpul cât a stat în înehisore preventivă. 
Pe ce motive se baseză curidsa sen
tință a tablei nu se scie încă; se pdte con
chide însă din corectura forțată a sentin
ței primei instanțe, că sunt motive trase 
de păr. Aohitările fac sânge rău între șo- 

viniștl, ohiar și atunci când le-a premers o 
deținere preventivă de 14 luni!

Pentru alogetorii de deputațl die- 
tall din cercul de alegere brașovean I și II 
se aduoe la cunoscință din partea comite
tului central de alegere, oă conspeotele no
minale provisorie ale alegătorilor s’au com
pus pentru anul 1901 și se vor afla din 5 
pănă în 25 MaiG st. n. în biuroul prima
rului, unde 6e vor pute esamina în presența 
unui organ oficios dela 8—12 ore a. m. și 
dela 2—6 ore p. m , putendu-se și copia. 
OrI-cine pote să-și facă observațiunile sale 
cu privire la persona sa, seu să protesteze 
contra întroducerei, ori neîntroducerei unor 
persone fără drept în lista alegătorilor. 
Protestele au a-se înainta în scris, putând 
în același protest să fiă și mai multe sub
scrieri. Atât protestele, cât și observațiunile 
sunt a-se înainta oomitetului central de alegere 
în scris, la adresa d-lui primar, și anume : 
protestele din 5—15, âr observațiunile din 
16—25 Maid st. n.

Junii. ErI după amiatjl, pe uu timp 
favorabil, întreg Brașovul s’a pus în miș
care și mii de omeni, fără deosebire de 
naționalitate, se adunară pe pajiștea din 
Grover și pe promenada de sus. Deja la 
orele 4 p. m. musica militară atrăgea pu
blicul de tote clasele prin ariile, ce le in
tona. Publicul imens aștepta nerăbdător de
filarea junilor. Pe la drele 6 ei și apar venind 
prin strada Caterinci la vale. Era un lung con- 
voiîi, în fruntea oăruia mergea surlașul cu 
„sfânta surlă11, un taraf de lăutari și un 
vătaf. Urmau junii, doi câte doi, călări și ur
când încet der frumos Grâvărul. Convoiul l’au 
închis „junii albi11 îmbrăcațl în frumose și 
pitorescl costume românescl. Caii mai a 
tuturor au fost frumos împodobiți cu pan- 
tlicl aci roșii-galbene, aci vinete-galbene. 
Grup de grup se opreso înaintea capelei din 
Grdvăr, unde cântă de trei-orl Christos 
a înviat! După juni, cari în anul aoesta 
au fost în total mai puțin număroșî 
ca altă-dată, urma un lung șir de tră
suri cu bărbați, femei, fete și copii. Abia 
s’a sfîrșit defilarea, și mare parte din pu
blic s’a îndreptat în fața olădirei gimna- 
siului român, unde se adunară fete și flă- 
oăi la joc. Defilarea a succes bine și no
rocos, grațiă timpului minunat de care 
s’au bucurat atât junii noștri, cât și publi
cul, care eșise spre a-i vedâ și a-se des
făta la aspectul lor.

FalsificătorI de bancnote. Din Turda 
i-se scrie lui „Kr. Ztg.“ ou data de 24 
Aprilie: O arestare a produs acjl aici mare 
sensațiă. Poliția nostră orășenâsoă a ares
tat în hotelul „Central11 pe proprietarul 
din Tur, Aladâr Pasztohi, și pe culegătorul 
de tipografia Victor Fenyvesi din Clușiîi. 
In posesiunea aoestora s’au aflat 399 bu
căți de note false de câte 10 fl. Notele 
confiscate erau oâte 10 într’o cdlă; numai 
dela o colă lipsia o notă. Falsificatele sunt 
bine reușite și sâmănă mult ou bancnotele 

cele bune. De luni de cj'l® oirculă multe 
bancnote false și urmele lor au dus la 
Clușiîi și Turda. Pasztohi este proprietar, 
care a prăpădit o avere însemnată. Fami
lia lui loouesce în Cipău, comit. Ternavei 
mici, și este înrudită ou familia baronului 
Des. Banffy. Fenyvesi, se afirmă, oă e fiiul 
unui forestier din Clușiîi, oare, se <J^ce> o®1 
a locuit și în Sebeș. Se mai spune, că l’a 
chemat mai înainte Fuohs.

Reuniunea „Frăția11 a Românilor 
din comuna Cața (Transilvania), domioia- 
liațl în Bucurescl, va da Duminecă 16 
Aprilie c. în sala băilor Eforiei un mare 
bal popular sub înaltul patronagiu al d-lui 
ministru de culte și instrucțiune publică 
Dr. 0. I. Istrati, în folosul cantinelor șco
lare din capitală. Cu acestă ocasiune, la 
orele 3 p. m. se va face sfințirea drapelu
lui societății.

Grindină. Din Viena se sorie, că di- 
lele aceste în Austria de sus, Stiria și Salz
burg s’a deslănțuit o furtună grozavă îm
preunată cu grindină. Fulgerul a lovit în 
mai multe case țărăneecl, aprimjendu-le.

Societatea rom. de cântări și mu- 
sică în Caransebeș va da la Dumineca 
Tomii un concert cu produoțiune teatrală, 
oe se va arangia cu concursul d-relor: 
Anița și Marița Onițiu, Valeria Târziu, 
Ana Romanu și Anica Popovioiu. Intrarea: 
Loo I 2 cor., loo. II 1 cor. 60 bani, loc. 
III 1 cor. 20 bani, loc de stat 2 cor. O 
parte din venitul curat e destinat fondului 
pentru ridicarea monumetului „Marelui Șa- 
guDa11.

Dela Academia română.
Academia română a decis (să aedrde 

în viitor următorele premii:
I. premiul Anastasie Fătu se va da 

în 1901 pentru lucrarea cea mai bună a 
Harței agronomice a României.

Comisiunea pentru esaminarea lucră
rilor, ce se vor presents, se compune din 
d-nii: Sturdza, Aurelian și Kalinderu.

II. Premiul Neuschotz se va da la 
1901 luorărei celei mai bune ou subiect 
juridic. In oomisiune sunt d-nii: Maiorescu 
Negruzzi și Kalinderu.

III. Premiul Adamaki se va decerne în 
1901 pentru lucrarea asupra Istoriei litera- 
turei române, dela Cantemir pănă la 1821. 
Comisiunea esaminătdre se compune din 
d-nii Hașdeu, Xenopol și Urechiă.

IV. Premiul Alexandru Cuza, de 6000 
lei, se va acorda la 1901 pentru o lucrare 
asupra istoriei critice a chineziatelor. In oo
misiune sunt d-nii Hașdeu, Babeș.și Xe
nopol.

De asemenea s’au constituit și comi- 
siunile pentru esaminarea publicațiunilor, 
ce se vor presența pentru premiile: He- 
resou-Năsturel de 4000 lei, Lazăr de 5000 
lei și Adamaki de 5000 lei.

D-nii Naum, Tooilesou, Vulcan au fost 
aleși în secțiunea literară; S. Fior. Marian, 
Urechiă și Xenopol în secțiunea istorioă 
Aurelian, Saligny și Babeș, în secțiunea 
sciențifică.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8U.

Apostolii pe Olimp.
— Legendă de H. Sienkievicz. —

Era o ndpte lină, curată ca argintul 
și rourată de primăvară; aerul îmbalsamat 
de iasmin. Pe de-asupra muntelui Olimp 
plutea luna plină și în radele ei vîrful 
muntelui strălucia într’o lumină verde des
chisă, melancolioă.

Jos în valea Tempe era întunereo și 
în adâncul ei filomela cânta bucurându-se, 
întristându-se, plângând, implorând și re- 
vărsându-șl durerea de morte. Cântarea ei 
curgea ca sunetul harpei și a flautului, 
umplea cu ea noptea și oădea ca ploia 
dâsă, ca ra4a părăului din munte. Une-orI 
tăcea și atunol liniștea era atât de mare, 
încât mai că puteai să autjl oum se to- 
pesoe zăpada pe vîrful muntelui la suflarea 
caldă a vântului de Maid.

într’o astfel de nopte apostolii Petru 
și Pavel se scoborîră din oeriîl și se așe

zară pe costa înverzită a muntelui, ca să 
aducă judecată asupra deilor lumii vechi. 
Capetele lor străluoiau în lumina de gloriă, 
ce le lumina buolele argintii, barba orâță 
și ochii cu privire severă. Jos în umbra 
întunecdsă a fagilor, se tîrea grupul pă
răsit al cjeilor uitați, oarl ou frică și cu
tremur așteptau nimicitbrea sentință.

*
Petru a dat semn cu mâna. Atunci 

păși întâiașl-dată din mulțime Zeus cel oe 
aprinde norii, și se duse înaintea aposto
lilor. Era încă tot puternic și majestos, ca 
atunci când Fidias l’a cioplit din piatră; 
era însă bătrân și cu privire posomorită. 
Vulturul să sbătea cu aripe rupte la pi- 
oiorele lui și fulgerul vinețiu, mâncat de 
rugină și stîns, sta în drâpta obosită și 
cădută în jos a tatălui cailor și dmenilor.

Când însă Zeus sta înaintea aposto
lilor, pieptul lui puternic fu încă odată 
umplut de consciența atotputerniciei Iui 
străveohl. îșl ridica superbul cap și-și pi
roni privirea pe pesoarul din Galilea, o’o 
trufiă mănidsă, asemenea fulgerului în
spăimântător. Olimpul, care se temea încă 

de mânia domnului său, se cutremură 
odată din temelii la privirea aoâsta. Fagii 
îngroziți tremurau, cântecul fiilomelei în
ceta și luna, ce plutea pe deasupra pis- 
oului negru al muntelui, se făcu palidă, 
albă ca pânza Araohnei. La urmă se mișcă 
și ciocul strîmb al vulturului și fulgerul, 
oa și când ar fi căpătat viață nouă dela 
vechia putere, se puse înc’odstă în mișcare, 
șuerând și ridicându-șl capul cu trei limbi 
de foo, ca șârpele, când îșl arată colții 
veninoși.

Insă Petru apostolul călca pe șârpele 
de foc și-l turti la pământ, apoi se întârse 
oătră Zeus și cu glas tare i-a strigat:

— Blăstămat ești și blăstămat să fii 
în veci!

Și în momentul aoesta cădu puterea 
lui Zeus, tatăl cjeilor se nimici și cu buze 
înegrite șoptind „Ananke“ dispăru el în 
sînul pământului.

*

Veni aoum Pozei don cel ou bucle 
negre, în ochii lui era ndpte, în mână 
purta tridentul cel ascuțit.

Petru îi cjise:
— Nu tu vei mai turbura și vei mai 

liniști de aici înainte adâncul valurilor; nu 
vei mai conduce tu la liman corăbiile ră
tăcite, oi stâua celor ce umblă pe mare.

La auflul aoestora Pozei don țipă, ca 
și când o durere înțăpătore l’ar fi cuprins, 
apoi se nimici și dispăru ca negura mării.

*
Se ridică apoi cel cu oapul de ar

gint, în mână ou forminxul, și păși înain
tea âmenilor sânțl. In șir lung, cu pași 
rari, îl urmau cele nouă Muse, ca tot atâ
tea statue albe de marmoră. Virginele, în
spăimântate, Bteteau ca împietrite înaintea 
judecătorilor, în eînul lor nu era su
flare, în inima lor nu era speranță. Insă 
Strălucitorea se întdrse cătră Pavel și ou- 
vântă, ca și când ar oânta o harpă mi
nunată :

— Nu mă omorî, stăpâne, mai bine 
apără-mă, căci altfel va trebui să mă în- 
viezl ârășl. Eu sunt florea sufletului ome
nesc, sunt bucuria, lumina, sunt dorința 
oătră Dumnefleu. Tu soi mai bine, stăpâne, 
că cântarea nu ar mai putâ să se înalțe la
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D-nii Sturdza, Aurelian și Kalinderu 
au fost aleși în oomisiuuea pentru supra
vegherea fondului Oteteleșanu.

Subiectul pentru premiul Adamaki e 
cel următor: Poporul român din Ungaria și 
Transilvania, dela începutul secolului AVUI 
și pană astăcft.

Cum se admiuistr^ză la noi 
comitatele.

Un esemplu în privința ne mai po
menitei ușurințe, cu care se administrâză 
comitatele la noi, ni-1 dă oomitatul Hont. 
După-ce stările de corupțiune, abusurl și 
ilegalități au ajuns la un grad ne mai su
portabil, s’a dispus chiar din partea minis
terului o rigurosă cercetare a întregei ad- 
ministrațiunl a oomitatului Hont.

Resultatul cercetărei îl arată acum 
ministrul-președinte Szell printr’o ordina- 
țiune adresată publicului din comitatul nu
mit, precum și o altă ordinafiune adresată 
comitetului administrativ al comitatului 
Hont. Din nenumăratele abusurl și fărădelegi 
constatate prin aceste ordinațiunl ale mi- 
nistrului-președinte Szell, facem și cetito
rilor noștri cunoscute următorele:

înainte de tote ministrul constată, că 
în urma oeroetărilor s’a dovedit, că comu
nele sunt lăsate de capul lor, cei din frun
tea oomitatului nu le portă de grijă, ci 
sunt lăsate pradă despotismului notarilor 
comunali. Aoâsta o dovedesc esperiențele 
făcute în următorele oomune:

In Ipolysăg averea și banii comunei 
s’au aflat „în cea mai neregulată stare po
sibilă11 ; nici cele mai elementare disposi- 
țiunl ale rugulamentului privitor la admi
nistrarea averei comunale, nu s’au observat 
nici din partea autorităților comunei, nici 
a fisolgăbirăului, nici a autorităților comi- 
tatense; registrul venitelor și cheltuelilor 
s’a purtat neregulat, despre diferitele fon
duri nici nu s’au purtat socoteli, primarul 
și oassarul fac oheltuell necuvenite și după 
cum îi taie capul; s’a constatat și lipsa de 
bani, în urma cărora cassarii comunali au 
și fost suspendați din post.

In comuna Teszâr clădirile comunale 
s’au nimicit și mare parte din sumele în- 
cassate s’au spesat „pentru soopurl private, 
pentru acoperirea cheltuelilor făcute cu 
aldămașurl pe la cârciumea, notarul a făout 
chitanțe false prin cari erăta, că s’au chel
tuit sume de bani cu anumite clădiri, pe 
când în realitate nu s’a clădit nimic etc.

In comuna Berencsfalu administrarea 
averilor și a banilor comunali s’a găsit tot 
în asemenea stare neregulată. Cu ocasiunea 
cercetărei viceșpanul a suspendat pe notar 
și a dispus a se face cercetare disoiplinară 
contra lui. — In Szallca s’a constatat ca 
snesuferibilă starea administrărei banilor și 
afacerilor comunale. — In Nagymaros ve
nitele de 7000 fi. de dare de consum nu sunt 
puse în socotâlă. — In Bakabănya averea 
comunei depusă la bancă, e cu totul luată 
de sub orl-ce control, în administrația s’au

Dumnezeu, dâcă i-ar frânge aripele. Im
plorând Vă rog pe voi, omeni sfinți, nu 
omorîțl câuteoul.

Se făcu liniște, Petru îșl ridică oohii 
spre stele, er Pavel îșl prinse mânerul să
biei, îșl plecă capul și se gândi.

In fine se ridică, îșl făcu încet cruce 
de-asupra capului lui Apollo și cjise:

— Cântarea să rămână.
Apollo, cu forminxul în mână, se așâflă 

la pioiorele apostolilor. Ndptea se făcu mai 
luminosă, iasminul mirosia mai tare, pă- 
răul șerpuia mai vesel. Musele, ca o câtă 
de albe lebede, se ÎDșiruiră în jur de oon- 
duoătorul lor și în glasul lor tremura înoă 
■spaima, oând începură un cânteo minunat, 
cum înălțimile Olimpului nu aucjiseră încă:

Sub scutul tău ne punem, mama lui Dumnezeu, 
Ascultă-ne pe noi,
Scutesce-ne de păcat
Mama lui Dumnedeu, Maria.. ..

Așa oântau ele sub ramurele vercjl, 
cu ochii înălțațl spre cerih, ca nisce călu
gărițe blânde și smerite.

*

Se îufățișâză și oeilalțl <j9’- Bachus 

aflat mari neregularitățl și dreptele plân
geri ale locuitorilor n’au fost luate in sâmă 
din partea celor din fruntea comitatului.

Tot astfel de tâlhării, abusurl și ne
numărate fărădelegi mai înșiră ministrul, 
că s’au constatat în comunele Dalmad, Egeg, 
Szt.-Antal și Bad. Pricinuitorul tuturor aces
tora, <jice rescriptul ministerial, este negli- 
gearea controlului obligator, dâr mai cu semi 
și în primul loc faptul, oă oficiul de con
tabilitate al comitatului nu stă la înălțimea 
lui și-și împliui'soe agendele numai după 
nisee forme gole, fără pricepere și fără 
energiă. Ceroetările fisolgăbirăilor, de altă 
parte, sunt cât se pdte de primitive și nu 
se estind nici măcar asupra celor mai ne
cesare lucruri. Fisolgăbirăii cercurilor și-au 
împliuit datoria în mod fdrte negligent; acusă 
ministrul cu deosebire pe viceșpBn, oare 
nu controlâză administrarea, despre cerce
tarea comunelor nu se îngrijesce; chiar și 
abusurile descoperite în contra primăriilor 
și a notarilor le pedepsesce cât se pote mai 
ușor; singuraticele plângeri și recursuri 
arare-orl, fiind deja dela început conside
rate ca trecărl sociale și politioe, se supun 
cercetărei sub acest prejudiciu etc.

Alt rescript ministerial a fost adre
sat oomitetului administrativ al comitatului 
Hont. Prin aoesta ministrul de interne face 
cunoscut, că în contra prim-oontabilului 
comitatens, a șefului de birou, precum și 
a acelora dintre funcționarii dela conta
bilitate, cari în cercul lor de activitate au 
redactat, său controlat socotelile și budge
tele — ordonă a se face cercetare. Pe 
oassarul comunei lpolysag l’a suspendat din 
post, contra primarului și notarului aseme
nea a ordonat a se face cercetare discipli
nară. Cercetările au a se estinde pe un 
period de 16 aul înainte.

Mai ordonă a se pune sub cercetare 
disciplinară între alții primarul și notarul 
comunei Bat, apoi fisolgăbirăul cercului 
Bat ou numele Szlavy Pal, notarul acelui 
cerc, precum și fisolgăbirăul central de cerc.

Răsboiul din Africa sudicâ.
Pe teatrul de luptă din statul Oranje 

se dau de mai multe cjile lupte înverșunate 
în trei puncte principale: la Wepener, la 
Bushmankop și la Dewetsdorp. La Dewets- 
dorp lupta s’a început în 20 Aprilie, între 
cele două divizii englese de sub comanda 
generalului Rundle și între trupele genera
lului Be Wett. Lupta a durat întrâga <Jb 
fără a ave însă vr’un resultat bun pentru 
Englesl. In 21 Aprilie Burii s’au retras în 
înălțimile muntelui Zwartzkopje și s’au în
tărit acolo, oprind pe Rundle să înainteze 
nici spre Wepener, nici spre Ladybrand. 
Lui Rundle i-a mers în ajutor generalul 
Galacre cu 3000 de dmenl de cătră Red- 
dersburg, însă el a fost respins de Buri.

Duminecă în 22 Aprilie generalul 
Rundle a încercat, să încunjure posiția Bu
rilor în direcția Tabanchu-lui, der nici pla

veni jucând sălbateo, neînfrânat, încununat 
cu dafin și cu viță de viă, în mână având 
chitară și tirzus. Țipând furios și desperat, 
lunecă pe dinaintea apostolilor — adânca 
prăpastia îl înghiți.

înaintea apostolilor veni acum altă 
deitate. Trufașă și fără de a aștepta răs
puns ori cuvânt de osândă, cjise zimbind:

— Sunt Pallas Athene. Nu cer viață 
dela voi, căci sunt numai o visiune. Pe 
mine m’a adorat Odiseu, de mine a ascul
tat el, când îmbătrânise. Mie mi-s’a supus 
Telemach pănă când buzele lui nu erau 
cercuite de mustață. Chiar nici nemurirea 
nu mi-ațl putâ-o răpi, der îți spun, că am 
fost o umbră golă, sunt umbră golă și îu 
veci aoeeașl voiQ rămânâ.

♦
In fine sosi rândul ei, celei mai fru- 

mâse, celei pe care dintre cjeițe mai mult 
o adorau.

Blând și fermecător se apropia, cu 
oohl umedl de'lacrimi. Iu pieptul ei alb 
oa zăpada inima îi bătea ca unei pasări 
ajunse în robiă, buza ’i tremura ca a co

nul acesta nu i-a succes, căci Burii l’au for
țat să stea pe loc. S’a desfășurat o luptă 
vehementă, în oare Englesii au pierdut 120 
omeni, între cari 6 oficerl.

Cam tot așa a pățit’o și generalul 
Brabant la Bushmankop, depărtare de 20 
chim, dela Wepener. Și pe acesta Burii 
l’au oprit a înainta.

Intr’aceea Burii țin împresurat Wepe
ner și sunt cu mare băgare de semă, ca 
Englesii să nu le taie linia de retragere 
spre Nord.

*
Londonesii se tem aoum, oă aceste mici 

lupte vor slăbi ârășl mult forța armatei lui Ro
berts, care nu pote înainta mai înainte de ce 
trupele trimise spre Sud nu se vor reîn- 
torce cu vestea, că au înfrânt puterea Bu
rilor și le-au tăiat linia de retragere. Ca 
Roberts să înainteze din Bloemfontein, îi 
este acum aprope imposibil. Cât ce ar face 
primul pas, l’ar înhăța Burii din tote păr
țile și i ar slăbi în mod simțit flancurile 
prin lupta de guerillă, ce o continuă ei 
ou succes și la care Englesii nu sunt de- 
dațl.

*
Roberts telegrafâză la Londra, că în 

23 1. c. Brabant și Hart au încunjurat 
posiția Burilor și au împiedecat mișoarea 
lor spre Nord. Brabant și Hart au avut 
14 răniți. — Din Maseru se anunță, 
că Burii au făcut un atao energio asu
pra posiției lui Dalgety, dâr că au fost 
respinși. In direoția spre Dewetsdorp s’au 
aucjit erășl pușcăturl mari. Forțele englese 
n’au putut să înainteze alaltăerl.

*
Din Glencoe se vestesoe agenției „Reu

ter11, oă Sâmbătă în dori de fli trupele Bu
rilor de sub conducerea generalului Mayer 
Luoas au surprins ârășl pe Englesl și le-au 
bombardat din două părți tabăra dela 
Elandslaagte. Pierderile Englesilor nu sunt 
cunoscute încă.

*
în urma hotărîrei generalului Botha 

de a înarma pe Buri ou baionete, cele 
două arsenale din Pretoria și din Kroon- 
stad, precum și alte stabilimente particu
lare, lucrâză de mai multe săptămâni 45 
mii ba’onte cu lamă triunghiulară. Mode
lul ales să apropie mult de cel al infanteriei 
engleze. El are o lungime de 40 cm. și o 
greutate de 458 grame.

Cetinje, 25 Aprilie. F6ia „Ono- 
gost11 anunță, că Austro-Ungaria 
concentrâză trupe înseninate în Dal
mația, de-alungul frontierei monte- 
negrine.

Londra, 25 Aprilie. Partea a 
treia a campaniei din Transvaal s’a 
început. Mareșalul Roberts a pus în 
mișcare 5 divizii contra Burilor dela 
Wepener: pe Brabant cu 5000, pe

pilului, ce-și aștâptă aspra pedâpsă. Se tîrî 
înaintea piciorelor bătrânilor, îșl desohise 
brațele-i divine și cu umilință și frioă 
a cjis:

— Sunt păoătdsă! Sunt încărcată ou 
păcate! Insă eu sunt fericirea dmenilor! 
Fiă-vă milă de mine! Iertați-mă! Fără de 
mine nu este fericire pentru dmenl!

De plâns și’ de mișcată, ce era, nu 
mai putu vorbi. Petru o privi compătimi
tor, P&vel se plecă, rupse o fldre din câmp 
și atinse cu ea pe Afrodita:

— Fii de aici înainte ca fldrea 
aoâsta. Dâr să rămâi în viață, tu, care 
aduci omenilor fericirea.

Sorele se apropia. Purpura auroră 
zimbi de după Olimp. Filomela îșl curmâ 
cântarea și pitpalacul îșl ridică capu-i som- 
nuros de sub aripa strălucitore de rouă, 
souturâ picurii de pe pene și începu să 
îngâne dulce: „diminâța, diminâța!11 Pă
mântul se deștepta, zimbind și plin de fe
ricire, căci i-a rămas cântarea și iubirea.

P.

Rundle cu 8000, pe Polecarew cu 
9500, pe Hamilton și Coleville cu 
15,000 și alte 2500 de dmenl. Burii 
dela Wepener sunt cam 10,000. En
glesii au planul de a împresura pe 
Buri la Wepener și a-i prinde.

Maseru, 25 Aprilie. ErI Burii, 
cari s’au foșț retras dinaintea tru
pelor lui Brabant, au înaintat in 
decursul nopții mai multe mile en
glese și au ocupat posiții favorabile.

o 9 îs.
Esposițiă de pisici. In Berlin s’a 

arangiat de cătră societatea pentru îngri
jirea și scutirea pisicilor din Dresda, o espo
sițiă de pisici, care este unica în feliul sân 
pănă acum în capitala Germaniei. Peste 
tot în Berlin pisioile nu prea sunt iubite, 
cum sunt cânii, fiind oonsiderate ca false, 
ea infidele și de aceea sunt huiduite de 
cei mai mulțl; se află însă și în Berlin 
iubitori de pisici, mai ales femei și copii. 
Intr’o sală din „Grand Hotel11 de pe piața 
Alexandru sunt espuse în oolivii sute de 
pisiol de tâte rassele, mărimile și colorile. 
Premiul prim l’a câștigat un ootoifi sur de 
doi ani, soil! de Angora. Intr’o coliviă se 
află două pisici, cari locuesc împreună în 
pace cu nisce canari. In urma acestei es- 
posiții se dice, că în Germania se va forma 
o societate regnicolară, care se ia sub suot 
pisicele.

Postulanții orașului Paris. In 
raport cu numărul loounlor vaoante, numă
rul postulanților din Paris e uimitor. Pen
tru un număr de 250 măturători de stradă, 
s’au presentat 27,908 postulanțl, ceea ce 
revine la 54 inși pentru un loc, între oarl 
și unii indivieți cu o cultură mai înaintată, 
preoum meșteșugari, negustori, învățători, 
ba chiarl ingineri și doctori se îmbulzesc 
la o asemenea slujbă plătită cu 5 lei pe 
cji. Pentru 150 de locuri de ourățitorl de 
canalurl și couducte de apă s’au înscris 
9150 de iudivicjb Cele 8 locuri de copiști 
la muntele de pietate, au fost cerute de 
2400 inși. Pentru 20 locuri de aprocjl, din
tre oarl 15 sunt reservate foștilor militari, 
s’au presentat 6350 postulanțl. 0 astfel de 
cifră lasă de bănuit, că pentru ca cine-va 
să potă ocupa un post cât de mic, tre- 
bue să pună în mișoare proteoțiunile cele 
mai mari.

Evo, unde ești? Sub acest titlu un 
cjiar vienes povestesce o istoridră cu ade
vărat americană. Etă despre ce e vorba: 
Un bătrân holteii! din orășelul Connecticut, 
oare posede acolo o moșiâră forte frumosă, 
lucrâză ca să-și transforme aoâstă moșiă 
într’uu adevărat paradis, întocmai după 
desorierea din biblia. Totodată holteiul a 
cerut permisiunea de a-șl schimba numele 
în cel de Adam și în același timp a anun
țat prin diare, că tote fetele, oarl portă nu
mele de Eva să se adreseze lui,*- căci do- 
resce să-și alâgă dintre ele pe una, care 
să-i servâscă de tovarășă în paradisul său. 
Afacerea cea mai bună din tote acestea a 
fost pentru poșta de acolo, din oausa nenu
măratelor oferte adresate noului Adam. 
Dâcă și a ales deja ori nu pe Eva lui do
rită, nu se pote soi încă; ceea ce se soie 
însă e, oă atât oununia, oât și inaugurarea 
paradisului se vor face în cursul lunei 
viitâre.

Furt de case. Firesce, lucrul aoesta 
numai în America se întâmplă. Anume în 
orașul Yonkers din America de Nord, un 
proprietar de oase caută fliua pe la amâcjl 
ou luminarea pe hoțul, care i-a furat casa. 
Un alt proprietar a făcut arătare, că i-s’au 
furat doue oase. Intr’o casă de aoeste peste 
iârnă n’a locuit nimeni și proprietarul la 
începutul luDei a mers să-și mai vadă de 
casă, când colo, spre mirarea lui vede, că 
casa a dispărut. Un vecin i a povestit, că 
hoții au desoompus casa în bucăți și astfel 
rând pe rând au furat’o. Mai întâiă hoții 
au dus ușile, apoi ferestrile și pe urmă oo- 
perișul casei și cărămizile.

Proprietar: Dr. Âurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior,
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O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române clin Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne1*. Acestă carte, atât prin este- 
riorul s6u elegant, cât și prin cuprinsul seu 
bogat, de apropo 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
glisi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

Cursis! Sa bursa din Viena.
Rin 25 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4n/0.......................... 97.40
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 101.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4V2°/0 • 99.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 92.70 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii........................ 164.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.40
Renta de argint austr............................ 98.50
Renta de hârtie austr............................... 98.40
Renta de aur austr..................................98.25
LosurI din 1860....................................  135.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 125.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 229.90
NapoleondorI.......................................... 19.26
Mărci imperiale germane. . . . 118.32'/2
London vista.................................... 247.77'/2
Paris vista....................................................96.40
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.50
Note italiene............................................... 90.50

CursuB pieței EJrașov.
Din 26 Aprilie 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

18.94 Vend. 19.-
18.80 Vend. 18.86
19.16 Vend. 19.22
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.75 Vend. —.—

100.— Vend. 101.-

Annn| de vânzare.
Conform botărîrii comitetului 

și sinodului parochial gr. or. dm 
Brașov (Cetate), aprobată de Ven. 
CoDsistor archidiecesan, Epitropia 
parochială subsemnată face cunos 
cut, că se vor vinde prin licita- 
țiune cu oferte terenurile mai jos 
aiătate, situate în imediata apropiere 
a promenadei de sus din Brașov. 
Aceste parcele sunt fdrte potrivite 
pentiu clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Nr. casei 4 din 
Grhver, avend o suprafață totală de 
801 metri pătrat!, cu o casă de 
piatră cu 5 camere și cu grădină. 
Prețul vencjării va fi deia 5000 fl. 
său 4ec® mi! corone.

2) Parcela cu Nr. cssei 3 aven 1 
o suprafață de 855 metri pătrațî cu 
casă de lemn cu 3 camere și cu 
grădină Prețul ven4ării dela 2500 fl. 
seu cinci mii cordne în sus.

3) Parcela Nr. 3 din Bârdigas, 
avend o suprafață totală de 628 
mttri pătrațî cu o casă de lemn și 
eu grădină. Prețul venfiării dela 15C0 
fl. seu trei mii corone în sus.

4) Percela Nr. 4 în Bârdigas, 
avend o supiafață totală de 526 
metri pătrațî cu grădină. Prețul 
ven4ării dela 1300 fl. său două mii 
șăse sute corhne în sus.

Ofertele sigilate prove4ute cu 
vadiu de 5°/0 d n prețul ofertat, se 
vor adresa comitetului ; arochial 
român gr. or. dela St. Adormire 
din Brașov-cetate pănă sera în 8 
(21) Mai a. c., la cancelaria paro
chială. casa Nr. 5 din Târgul griu
lui. Planul de situațiune al parce
lelor, locul și ori-ce informațiune se 
phte arăta și se pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2 (14).

Epiti opia parochiaSă 
935,1-6.

OOOOOO o O O O O O O O O O O^. . x.

Avem onfra a recomanda on. public ■ 
fabricatele ndstre recunoscute ca fhite 

solide și du;abile pentru cOStuiIUlll Și pardiseui’i, 
lucrate forte fin și solid.

Postavurile și Stofele n6stre de Loden pentru spoit, 
e jonoml și țeranl.

qTOFE pentru uniforme de oficeri și amploiați, — 
O Pleduri pentru bărbați, plapdme, și Covdre,

îsî 4©te asorismesat bogat»
Invităm deci pe chenți noștri din oraș și din afară, 

cari pune preț pe un fabricat indigen buD, irumos și 
ieftin, a ne cerceta cât mai numeros.

Cu totă stima
WILHEXM SC'HERG «fe C®- 

fabrică de postavuri, Brașov.

ăȚHȚ

pentru scopuri filantropice din partea de dincolo a monarchiei.

DIRECȚIA LOTERIEI C. și R.
984.1-10. secția loteriei statului.

LosurI se capătă la Secția loteriei de stat în Viena, I. Riemergasse nr. 7, 
la Colectorii de loterie, TraficI, la Oficiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii ete. — Planul loteriei se dă gratis, cumpărătorilor de losurl.

—Losuriie sc trimit francate. --------

Acesta Loterie de bani, 
■unica îix Austria leg’ll concesionată. 

= conține câștiguri în bases guta, =====
în suma totală de 410,200 corâne»
Câsprincipal este de 

200,000 corăne bani gata. 
Tragerea urmeză irevocabil în ieinie 1900.
W Un los costă 4 cos’oewb "W

Sz. 329—1900. tlkvl.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jărâsbirdsâg, mint tlkonyvi hatăsâg kozhirre teszi, 

hogy a „Furnica41 fogarasi tak.-penztâr vegrehajtatonak Pasarariu Ge 
orge vegrehajtăst szenvedd elleni 190 kor. tokekd^etelăs âs jârulekai 
irânti văgrehajtăsi iigyăben a sârkâoyi kir. jârâsbirdsâg teriileten lev6
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8 ABONAMENTE «ABONAMENTE
A4s

Vâad kc csegeben fekvfi, a vyadi 255 sz. tljkvben Pasarariu Szamoila
Nicolai hs Pasarariu George al. Juon tulajdonât k6pez6 A f alatt

600 hrsz. ingatlanra 88 kor. 5313 hrsz. ingatlanra 126 kor.
971 | B . B 910 5682 B B 210 B
972 | b B B 5787 B B 4 B

1428 b B 10 B 5928 B B 68 B
1840 b B 62 B 6443 B B 198 B
2163 b B 70 B 7056 B B 156 X»
3138 b B 48 B 7237 B B 168 B
3615 B B 32 n 8219 1 B B 1 7A
3805 b B 112 r> 8220 | B B B
4011 b B 60 B 9143 B B 62 B
4169 B B 50 B 9380 B B 40 B
4853 B B *42 T) 9585 B B 134 B
tovâbbâ a vaadi 907 sz. tljkvben Pasarariu Sam oila Nicolai, Pasarariu
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„GA2ETA TRANSILVANIEI" 
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni
șese luni , . . , 6
un an ........................... 12

Pentru România și străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
un an

AbmmeMe la. numerele eu faU
Pentru Austro-Ungaria:

fl. 
fl.
fl.

io
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă,

X
Xfi

X
M 
X
X 
X

George al. Juon ăs Lincza Nicolai Popa sziil. Pasarariu tulajdonât kâ- 
pez6 A f 456, 457 hrez. foglalt ingatlanâra 928 koronăban ezennel meg- 
ăllapitott kikiâitâsi ârban az ârverest elrendeltetik, es hogy a fennebb 
megjelclt ingatlanok 1800 evi junius ho 1-so napjăn delelott 9 orakor 
Vaâd kdzsăgeben megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki- 
kiâltâsi âron aldl eladatni fognak.

Arverezni szândekozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak lC°/f,-ât 
kăszpănzben, vagy az 1881 ăvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyair mal 
szâmitott âs az 1881. evi november h6 l-6n 3333. sz. alatt kelt ipaz- 
săgiigyminiszteri rendelet 8-ik § ban kijelolt hvadekkepes ertâkpapirban 
a kikuldCtf kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. tOrv. cz. 170-ik Ș-ra 
ărtelmeben a bânatpenznek a birhsâgnâl eldleges eihelyezeserfil kiălli- 
tctt szabâlys'eiu elismervenyt âtszolgâltatni.

F o gara 8, 1900. Avi iânuăr h6 30 ân.

A kir. ibirosâg mint telekonyvi hatdsâa.
CSA SZA H 
kir cJl'irc '

X
X
X
X

cr.

Pe an îl. -
Pe șese luni . 1 fl. -
Pe trei luni . ... 50

Pentru Români» și străinătate:
Pe an . . . . . 8 franci.
Pe șese luni 4 franci.
Pe trei luni , , . . 2 franci,

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
fnandate poștale,

Oiimnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrates „gazetei Transilvaniei64.
a

g
x..

X 
X
X
X 
X.
X. 
X

„Gazeta Transilvaniei“ cu minierul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. L Ciwrca și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


