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PREȚUL INSERȚ1UHILOR : o se- 
'iâ garmomf pe o colină 6 or. d 3D or. timbru pentru o pu
blicare. — Pubboări mai dose 
după tarifă și învoială.

REGLASE pe pagina & S.a o 
Senă 10 or. său 30 bani.

„ftAZETA“ țese în Hăcare $1, 
Abonamente Dentin Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fI., pe sâae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fI.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an,

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe a6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
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Târgrul Inului Nr. 80, etapir 
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luni 3 fl. — Un esemplar 5 or. 
v. a. s^u 15 bani. — AtAt abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a oe plăti înainte.

Brașov, Joi 11 (24) Mu.

Cine din bătrâna Europă se va 
îndoi astăcți, că civilisațiunea, cu 
tote folosele și bunătățile ei, are și 
mari păcate, comite și multe forte 
durerose nedreptăți?

Și noi, despre cari se clioe, că 
am trăi într’un stat pretins civilisat 
și cărora li-se spune cj’lnic de cătră 
cei dela putere, că am avă fericirea 
de a ne pute împărtăși de cultura 
lor, putem să istorisim fdrte multe 
despre durerosele esperiențe, ce le-am 
făcut și le facem cu civilisațiunea 
și cultura, ce ni-se hărăzesce cu 
de-a sila.

Cuvintele grave: „nedreptatea 
civilisațiunii“, la care facem alusiune, 
nu s’au rostit însă pe continentul 
nostru, ci în mândra Americă de 
Nord, unde, se cțice, adiă un alt 
vent de libertate. Și s’a rostit de 
cătră un amic al Burilor, a căror 
deputațiune, după ce a aflat ușile 
închise la tote puterile europene, a 
trecut peste ocean în Statele-Unite, 
în speranță, că dor’ aici causa ei va 
întempina mai mare simpatiă și 
sprijin.

Cel ce a luat partea Burilor, 
este un senator din Washington, care, 
în oposițiă cu majoritatea precum 
pănitore a colegilor săi din Senat, a 
pledat pentru intervenirea în favo
rul Burilor, cu mare căldură, ata
când procederea guvernului engles, 
dela început pănă la sferșit, față cu 
ei și declarând, că ori va interveni 
America, ori nu, vor trebui se se 
găsâscă mijlocele necesare „spre a 
pune capet actualei nedreptăți a civili- 
sațiunii*.

Sermanii Buri! De opt luni 
părtă răsboiu cu o putere uriașă, 
care vre se le răpescă independența 
și se le subjuge țările libere, lăco- 
mind la avuțiile ce le cuprinde so
lul lor. Ei s’au luptat și să luptă vi- 
tejesce, cum nu s’a mai văcjut din 
anticitate. Der cu tdte sacrificiile și 
cu tot eroismul lor, se văd din cji 
în 4i mai strîmtorați de puterea co- 
vîrșitdre a inimicului.

In aceste grele momente ei tri
mit o delegațiune de trei dmeni de 
încredere ai lor la marile puteri ale 
lumii se le roge să pună o vorbă 
bună pentru denșii, pentru-ca, deși 
învinși, să pdtă încheia o pace ono
rifică pănă a nu fi sdrobiți cu totul. 
Delegații plăcă în lume, colindă pe 
la curțile Europei, însă fără să fiă 
nicăiri primiți și ascultați.

Atunci în desperarea lor trec 
în America. Aici sunt primiți cu 
căldură de poporațiune și li-se fac 
manifestațiunl grandiose de primire 
pe unde umblă, la New-York și la 
Washington. Bieții ce erau să facă? 
Se bucurau, că găsesc inimi căldu- 
rdse pentru causa lor și mulțămiră 
de încuragiarea ce li-se da.

Marea și singura greșelă a de- 
legațiunii bure a fost însă, că vă- 
cjendu se așa bine primită de po
porul american, a uitat, că și acest 
popor se împărtășesce de civilisa
țiunea timpului, care de pe tote 
continentele, pe unde a străbătut, 

privesce cu răcălă și cu nepăsare la 
nedreptatea strigătore la ceriu, ce 
li-se face apostolilor ei din Africa 
de sud, vitejilor Buri.

Și s’a făcut Imputare deputați
lor Buri, că ar fi dovedit netact 
prin aceea, că au luat parte la adu
nările aranjate de poporul din Sta
tele-Unite și. c’au căutat să-l câștige 
pentru-ca se facă presiune asupra 
guvernului. Pe basa acestor motive 
senatul a decis de a nu-i lăsa să în
tre în sala șecjințelox’ sale. Nu mai 
mult noroc au avut ei la secretarul de 
stat Hay, care i-a primit, însă nu 
oficial, și în fine conferind cu preșe 
dintele Mac Kinley, a dat de scire, 
că acesta în împrejurările de față 
nu pdte face mai mult pentru Buri, 
decât a făcut, când și-a oferit bunele 
servicii în interesul păcii, și că în 
împrejurările actuale el trebue să 
persevereze pe lângă politica „neu
tralității imparțial e“.

Rămâne acum, după-ce nimeni 
nu vre să intervină, ca drama sân- 
gerosă în Africa de miaejă-eji să se 
jdee pănă la sferșit. Deși oștirea en- 
glesă a liberat Natalul, a despresurat 
orașul Mafeking și-a ajuns la Croon- 
stad și amenință acum a forța cu șâse 
colone puternice trecerea peste rîul 
Vaal și a cuprinde și republica 
Transvaalului, Burii tot nu se dau 
și sunt deciși să continue lupta cu 
aceeași resistență desperată ca pănă 
acum.

Ba mai mult, departe de a se 
teme, că mareșalului Roberts îi va 
pută succede să-i nimicâscă la rîul 
Vaal printr’o singură lovitură deci
sivă, Burii sunt deciși a se retrage 
parte îndărătul întăriturilor dela 
Pretoria, er cea mai mare parte, 
cei din Transvaal ca și cei din 
Oranje, voesc să se retragă în munții 
Draken, unde deja au pornit mul
țime de familii bure cu carăle lor 
cu boi și de unde le va fi posibil 
să resiste chiar și cu anii.

Viuă va rămâne dăr speranța 
Burilor, că totuși pdte să sosăscă și 
acel moment, care să resbune, mă
car în parte, nedreptatea, ce le-o 
face civilisațiunea timpului de afil.

Din Bucovina.
Intr’o corespondență, din Cernăuți, 

semnată de d-1 Constantin Hurmuzachi și 
apărută în „Rom. Jună“, se vorbesee de 
un curios postulat (al 6 lea), ce l’a făcut 
majoritatea deputaților români bucovineni, 
când cu încheierea pactului, cu privire la 
învățământul publio, și despre care s’a vor
bit în cunoscuta adunare dela 14 Maia a. c. 
Estragem din amiutita corespondență ur- 
mătdrele :

Tdte poporele, și în special și Ro
mânii, au considerat pană acum ca o con
diția de căpeteDiă a desvoltării: învăță
mântul național. Conform acestui princi
piu și-au și dat silința antecesorii actualilor 
politician!, să dobendescă cel puțin pentru 
început la Sucâva un gimnasiu curat româ
nești,

In acâst.ă direcțiă au lucrat înainte 
de vre-o 30 de an! Alexandru și George 
Hurmuzachi; lucrarea a fost apoi conti
nuată cu succes la 1879, și în urma stă
ruinței deputaților P. Hurmuzachi, V. Stircea, 
Cosovicl, Mitrofanovid, Zoiia și Piteiu s’a și 

înființat despărțitura română la clasele infe
riors a gimnasiului amintit, însă cu promi
siunea, că gimnasiul se va lărgi într’un 
gimnasiu complet superior cu 8 clase ro
mâne.

Acesta a rămas pănă în anul trecut 
un postulat al Românilor bucovineni. Eoă 
în anul treout s’a primit de cătră dietă o 
resoluțiune, care a făcut’o deputatul ger
man d-1 Gustav Marin, se vede, din consi
derare pentru alegătorii săi Români, cerând 
introducerea limbei de propunere române in 
tote 8 clasele gimnasiului diu Suoâva.

In sesiunea actuală s’a schimbat trâba. 
Pe când s’a decis în dietă înființarea unui 
nou gimnasiu complet rutân, nu aflăm ni
mic despre introducerea limbei române la 
clasele superidre ale gimnasiului din Sucâva, 
din contră un punct dintre postulatele de
putaților români, cere cultivarea mai inten
sivă a limbei germane la cele 4 clase infe- 
riore române ale gimnasiului despre care 
era vorba.

Am stat uimit și surprins, când am 
aucjit acâsta, căci sciam, că și pănă acum 
se cultiva limba germană acolo atât de 
mult, înoât școlarii o cunosc mai bine de
cât cea română, când părăsesc a patra clasă.

Și ce motive îndâmnă pe deputății 
români la o așa oerere? Motivele, cari le-am 
audit dela toți cei presențl, cari în acâstă 
privință erau de un gând și cuget, sunt atât 
de ciudate, că merită o pertractare se- 
ridsă.

Se cjicea, că e bine, dâcă Rutenii vor 
poseda o educațiă națională, Românii însă 
una germană, căci atunci funcționarii ru
teni vor trebui să rămână în Buooviua, pe 
când Româuii vor ave un cerc mai mare 
de activitate, și vor pută fi aplicați ca 
funcționari ori și unde în occidentul Aus
triei.

Etă, un nou periool național, care ne 
amenință. Mai întâii! este evident, că în 
acest cas intriga Buoovină va fi inundată 
de Ruteni (cari ușor vor pută să căștige 
și calificarea limbistioă pentru districtele 
mixte și române), pe oând în aceeași pro
porția funcționarii români, trimiși pe la 
Viena, Graz, Insbruek, o mare parte a in
teligenței nostre, îșl va risipi astfel pute
rile, și se va pierde de tot în 'mijlocul ele
mentelor străine. Primejdia este atât de 
palpabilă, încât mă dispensâză de ori ce 
comentar.

S’a mai dis, că educația română ar 
face imposibil funcționarilor români de a 
înainta, dâcă vor fi restrînșl la o activi
tate în Bucovina. Și acâsta nu este esact. 
Dâcă numărăm astăcjl pe acei Români Bu
covineni, cari sunt aplicați ca funcționari 
în ocoidentul Austriei, apoi aflăm în cașul 
cel mai favorabil pănă la 25; er număiul 
funcționarilor străini, aplicați în Bucovina, 
se urcă la sute.

Dela presidentul țării, presidentul tri
bunalului, al finanțelor, al domeniilor fon
dului etc. etc. și toți funcționarii superiori 
la aceste oficii, sunt său esclusiv, său îd 
cea mai mare parte străini aduși încoce 
din occidentul Austriei. Aici ar fi declînoă 
mult loc pentru a adăposti o cantitate 
abundentă de Români. Și folosul național 
ar fi imens, dâcă am poseda în cea mai 
mare parte a țării uisee funcționari ro
mâni, cari în ioc să se pârdă ei și urmașii 
lor pe la Grez, Iusbruck, Viena eto., ar 
lucra aici in mijlocul connaționalilor lor.

Argumentul invocat de deputății Ro
mâni nu încape deci de loc. Dăr apoi mai 
trebue considerat, că școlile medii nu se 
pot privi numai oa o fabrică de viitori 
funoțtonarl. E fdrte nefavorabil, că suntem 
lipsiți de o stare cătră independență ; încli
narea Românilor bucovineni pentru funo- 
ționarism să nu devină deci prea generală. 
Cu cât mai abundentă va deveni starea 
inteligentă, cu atât mai mult se vor ocupa 
și Românii noștri de alte studii, de oomerț, 
industrie, technică etc., și abia atunci, când 
vom avâ o adevărată populația orășenâscă 
română, vom pută și progresa ca popor 
deosebit....

....Ori și ce cultură străină nu este 
decât semi-oulturală, și un progres prin o 
așa cultură devine imposibil pe tdte tere- 
nele, ohiar și pe cel economio, precum o 
vedem și din stările diplorabile, în cari 
am ajuns noi Românii bucovineni. Pe 
lângă rutenisarea țărănimei, mai suferim și 
de altă bolă, tot atât de gravă în felul ei : 
germanisarea stăriler culte. Se d’ce adese-orl 
și s’a d>8 Ș' 01 h oâ n°i toți am fost edu- 
oațl în școli nemțesol și simțul național ou 
tdte acestea n’a suferit; eu trebue să pre
tind contrarul: sunt forte puțiul, al căror 
simț Dațional a rămas nealterat. Dâcă ar fi 
păstrat toți un simț național adevărat, 
atunci ar fi imposibil un postulat ca cel 
relativ la limba germană dela gimnasiul 
din Suceava, atunci deputății româui ar 
fi cerut ceea-ce cer și vor oăpăta Rutenii 
pentru naționalitatea lor, ar fi cerut, un 
gimnasiu superior român.

Parlamentul maghiar — fără au
toritate. „Potitilcai Heti Szemle* scrie în 
numărul său din urmă despre parlamentul 
maghiar următorele:

„In interesul restabilirii autorității 
parlamentului, guvernul trebuia si-l disolve 
deja anul trecut. De ar fi făcut el acâsta, 
dâcă Ooloman Szell,"venind la guvern, ar fi 
disolvat camera și ar fi făcut alegeri nouă, 
ar fi promovat nespus de mult autoritatea 
parlamentului, care e în decadență. OrI-cine 
ar fi judecat măsura aoâsta a guvernului 
ca o pedepsire a camerei, ce și-a uitat cu 
totul de sine și opinia publică ar fi întâm
pinat pasul acesta cu buouriă și mulțumire. 
Dâr soim, că nu a lui Ooloman Szell este 
vina, că n’a făout’o; erau interese mari de 
stat, cari pretindeau dela guvern să des- 
bată cu camera actuală proiectele însem
nate dela ordinea dil0>- De altă parte însă 
nu se pdte nega, că esistența oamerei ac
tuale a subminat autoritatea parlamentului cu 
desăvîrșire. Una din căușele decadenții este 
cestiunea incompatibilității. După a nostră 
părere deslegarea cea mai eoreotă ar fi, 
dâcă’ s’ar disolva cât mai curând camera 
actuală. Prin aoâsta s’ar ușura posițiunea 
comisiunei de incompatibilitate și s’ar da 
prilej țării, de a trimite în noul parlament 
maghiar omeni, cari să nu pdtă fi învinuițl 
de incompatibilitate11.

Cu alte cuvinte chiar guvernamentalii 
unguri văd, că nu mai merge cu aotuala 
oameră, care nu mai are nici o autoritate 
și ou oare nu se mai pdte face nimio.

Bosniacii.
Plecat’au din Mostar 30 de Bosmaol mo- 

hamedanl la Budapesta, ca să cără audiență 
la Majestatea Sa și să i-se plângă asupra 
năcazurilor și nevoilor de care sufer sub 
administrația aotuală din provinoiile ocu
pate. Petrec de vr’o două săptămâni în 
capitala ungară și Sâmbătă li-s’a dat de 
soire, că pe cjiua de Luni nu vor fi primiți, 
căci, (jice-se, după regulele etichetei curții, 
domnitorul nu pdte primi persone, oarl vin 
si se plângă, oi numai petiționari. Alții 
spun, că pricina refusării de a fi primiți 
Lunia trecută este, oă monarchul n’ar fi 
avut timp. Dâr toomai în acea di mo
narchul a visitat esposiția de câni, ce s’a 
aranjat in Budapesta. Așa istorisesc cel 
puțin foile maghiare. Cum, cum nu, destul 
că Bosniacii n’au fost primiți.

Intr’aceea bate la ochi, oă tot Sâm
bătă, când li-s’a dat de soire Bosniacilor, 
că nu vor fi primiți în audiență la palat, 
s’a desbătut în delegațiunea ungară bud- 
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Setul pentru Bosnia și Herțegovina, deși 
desbaterea era fixată numai pe a treia fii, 
Marți. Desbaterea s’a făcut în cea mai 
mare liniște, nimeni dintre delegații un
guri n’a cjis o vorbă de critică, său desa- 
pro’oare la adresa politicei lui Kallay.

Unele dintre foile din Budapesta orsd 
a soi, că ministru comun de esterne, con
tele Goluchowski, a făcut ca lucrurile să 
iasă astfel și că la espresa lui dorință s’a 
desbătut Sâmbătă asupra afacerilor bos
niace, cu anume intențiă, căci în diminâța 
acelei fiile nu se scia înoă positiv, dbcă 
li-se va refusa ori nu Bosniacilor audiența 
la palat. De nu li-s’ar fi refusat, și dâeă 
desbaterea amintită era să urmeze numai 
Marți, desigur, că primirea deputațiunei 
ar fi influințat nefavorabil asupra ei.

Este interesant a-se mai cunosce felul 
în oare pressa maghiară comentâză inci
dentul acesta, O fbiă apropiată de guvern 
are aerul de a susțină, că deputăția Bos
niacilor ar fi fost refusat.ă din simplul 
motiv, că ea mersese la Budapesta cu ru- 
garea, oa „regele maghiar să se îndure a 
uni Bosnia și Herțegovina cu corona Sf. 
Stefan“. Călărind pe suposiția acâsta, nu
mita fbiă dă aspre lesțiunl din „constitu
ționalism11 și „cavalerism11 miniștrilor co
muni Goluohowski și Kallay și e făcută 
foc de supărare, că ce-șl vor gândi mo- 
hamedanii bosniaci despre „ospitalitatea11 
și „constituționalismul maghiar, când în 
Budapesta ei n’au aflat nici pe un om al 
curții, ministru său deputat, o’un cuvent 
pe nimeni, care să le ia partea? Și ’n amă
răciunea ei — deși guvernamentală din 
ofescet pănă’n tălpi — provocă dieta oa 
în formă de interpelațiune să oeră lămuriri 
dela ministru președinte Szell, br dboă 
acăsta n’ar voi s’o facă nici un deputat 
din partida liberală, e datoria oposiției 
s’o facă.

In chipul acesta să constitue pressa 
maghiară în mare „apărătdre“ a bieților 
Bosniaci, ea, oare nu-șl vede lungul nasului 
aici acasă, unde sub fericita oblăduire un- 
guresoă popbrele nemaghiare sunt supuse 
aoeluiașl regim teroriștic și prigonitor.

*

Afacerea cu deputațiunea bosniaoă a 
venit pe tapet și în ședința de alaltăerl a 
delegațiunei austriace. Delegatul ceh Slama 
a cerut lămuriri dela guvernul comun, că 
ce a căutat ea pe la Budapesta, dâr mi
nistru comun de finance Kallay a răspuns, 
că nu p6te> să dea nici o lămurire, fiind-că 
la el n’a fost, nici nu scie, ce a căutat 
deputațiunea prin oapitala ungară.

Soirile despre noul împrumut 
român le vedem desminfibe de „Curierul 
Financiar*, care în numărul său ultim scrie 
următorele:

„D. Take Ionescu, ministrul de finanțe, 
întorcendu-se în BucurescI din concediul, 
ce-i fusese acordat, a încetat interimatul 
acelui departament, cu care fusese însărci

nat d. I. Lahovari, ministrul afacerilor 
streine.

„Față cu soirile răspândite de perso
nale nbstre politice, ai căror ecou s’au făcut 
și jurnalele din străinătate oa „Frankfur
ter Zeitung“ etc., că d. ministru de finanțe 
ar fi avut misiunea să trateze un împru
mut cu bănoile din Berlin, suntem autori- 
sațl a-le da cea mai compleotă desmințire.

„D. ministru de finanțe a putut ave 
întrevederi cu representanții cei mai auto- 
risațl ai Băncilor germane, Jcare de atâția 
ani au îngrijit de plasarea rentelor statului 
nostru. Negociărl însă cu privire la emisiu
nea unui nou împrumut nici nu se puteau 
începe, cunoscut fiind angajamentul luat 
de statul român de a nu mai procede la 
nici o emisiune pe câtă vreme nu se va 
mai stabili plata împrumutului, cu bonuri 
de tesaur 5 la sută în valorea nominală de 
l75,C00,00O franci, angajament pe care de 
altfel statul cel dintâiiî ține să-l îndepli 
nâscă, așa precum și-a îndeplinit pănă acum 
tote angajamentele luate cătră detentorii 
titlurilor sa!e“.

SUIRILE DILEI.I
— 10 (23) Mai îi.

Comisari guverniall pentru esame- 
nele de maturitate la școlele române din 
Brașov sunt numiți pentru gimnasin: Kuncz 
Elek, director suprem reg. al districtului 
școlar Clușitt, âr pentru comerciale Putnoki 
Miklos, directorul gimnasiului de stat din 
Lugoș.

Trăsurile automobile în serviciul 
căilor ferate, in foile unguresol se venti- 
lâză soirea, că ministrul de comeroiu He- 
gedus umblă cu ideia să introducă trăsu
rile automobile în serviciul oăilor ferate. 
Trăsurile vor circula pe șinele obicinuite 
ale căilor ferate și vor fi construite cam în 
forma cupeelor dela tren. Scopul, oe se in- 
tenționâză prin acăstă reformă, este ușura
rea comunicațiunei pe zonele din apropiere. 
Se fiice, că ministru a și trimis deja doi 
specialiști în străinătate pentru a studia 
cestiunea și că aceștia i-au făout un raport 
fort9 favorabil și încuragiator în privința 
acbsta. Se afirmă chiar, că noua reformă 
se va introduce de-odată cu reforma tari
felor pe zone. Trăsurile automobile vor 
servi numai pentru persbne, nu și pen
tru marfă.

Cercetare criminală în contra unei 
bănci. Din Arad se scrie, că mai mulțl 
acționari ai Institutului de eoonomii civil 
(Aradi polgâri takarâkpânztâr) au făcut 
arătare contra fostului director al institu
tului Pless Moritz și în contra unei părți 
din membrii direcțiunei cerând tragerea 
lor în cercetare pe motiv, că au făcut bi
lanț fals și. că au presentat adunărei gene
rale date false. Proouratura reg. din Arad 
însă a respins acâstă arătare; acționarii au 
făcut apel la proouratura supremă din Ora- 
dea-mare, care însă a nimicit sentința pro- 
ouraturei din Arad și a ordonat a se pbrni 
ceroetare contra celor din direcțiunea băn- 

cei. Hotărîrea procurorului suprem se fiice, 
că a produs maro sensațiă în Arad. Se 
speră, după cum se vede, că se vor sobte 
la ivâlă nouă înșelătorii.

Comerciul Austro-Ungariei cu străi
nătatea. In luna Aprilie a. c. monarchia 
austro-ungară a importat marfă din străi
nătate în valore de 132-8 milibne oorbne, 
ou 4 milione mai puțin ca în Aprilie anul 
trecut. Esportul a fost în Aprilie a. o. de 
146-2 miiione corbne, cu 5-6 milibne mai 
puțin ca anul trecut. Din Ianuarie pănă la 
30 Aprilie s’a adus marfă în Austro-Unga- 
ria în preț de 564-3 milione cor., ou 20-8 
milione mai mult ca anul trecut în acel 
timp, esportul a fost de 570-3 milione cor., 
ou 1-3 milione mai puțin ca anul trecut. 
Astfel bilanțul pe primele 4 luni ale aces
tui an s’a încheiat cu un activ de 6 mi
lione, față cu 28-1 milione activ din anul 
trecut.

Alegere de arcliiereu. Sf. Sinod din 
BucurescI a îndeplinit Luni alegerea unui ar - 
chiereu, în locul aflat vacant. Au întrunit 
14 voturi părintele econom Georgescu, dela 
capela română din Paris, 11 voturi proto- 
singhelul Sofronie Vulpesou, dela Mitropo
lia din BucurescI și 10 voturi archiman- 
dritul Theodosie Atanasiu dela Mitropolia 
din Iași. Ministerul cultelor va desemna pe 
acela, care va fi hirotonisit archiereu, cu 
numele de Craioveanul.

Chibritele cu catran. Am fost amin
tit mai dăunăfii, că ministrul ung. de oo- 
meroiti a făcut propunere de a-se cassa 
chibritele ou cătran, fiind ele stricăoibse 
sănătății omenescl și fiind causa multor in
cendii. Acum ministrul, prin un ordin inter
file venfiarea chibritelor cu cătran în lo
caluri publioe.

Monedele de 5 corone sunt dificul
tate în multe părți. Intre altele se scrie 
din Graz, că ofioiile vamale de acolo re- 
fusă a primi monedele de câte 5 corone 
pe motiv, că nu oonțin argint în măsură 
corăspunfiătore valorei.

Flamand! în contra limbei fran- 
cese. Se anunță din Bruxella, oă în Gant 
s’a întâmplat un incident serios cu prile
jul esercițiilor de Duminecă. Anume câțl-va 
guarfil civili s’au opus a-se supune ordine
lor date în limba franoesă, provooându-se 
la aceea, că aplicarea limbei francese este 
ilegală, debrece de un timp încoce co
manda este flamandă. Când comandantul 
s’a presentat Dumineoă pe terenul de eser- 
cițiu, au pășit înaintea lui câțl-va omeni și au 
pretins, să fiă comandați în limba flamandă. 
Comandantul i-a refusat și i-a mânat acasă. 
In urma acâsta guarfiii s’au amesteoat prin
tre publio și dimpreună cu acesta au înce
put să-și bată joo de comandant. Curând 
și bine s’a iscat o înc&erare între guarfil, 
publio și câțl-va indivifil, oarl luară partea 
comandantului; așa că în cele din urmă a 
trebuit să intervină poliția.

Cununia. Ni-se anunță, că d-1 Emi- 
liu Pop, absolvent de teologia și canoelist 
metropolitan în Blașiîi, s’a cununat Dumi
necă, în 20 Maiii n. c., cu d-ra Victoria 
Raț din Teiuș. Cununia s’a oficiat în bise
rica română gr. cat. din Luna de Arieș.

Taxele de căletoriă pe căile ferate 
române se vor urca dela 15 Iunie st. v. 
Prețul tuturor biletelor de tren se sporesce 
dela aoestă dată cu 5 la sută. Pănă se vor 
tipări bilete nouă cu prețurile sporite, 
sporul de 5 la sută se va percepe ou un 
adaos la prețurile indicate pe bilete. La 
calcularea acestui adaus, fracțiunile de lei 
(«le prețurilor biletelor) pănă la inclusiv 
50 bani se neglijăză; er cele de 50 bani în 
sus se vor considera ca un leu întreg. Ast
fel d. e.: pentru un bilet al cărui preț e 
de 3 Iei, 15 bani, se va percepe adaosul 
numai la 3 lei, adecă 15 bani, astfel, că 
noul preț va fi 3 lei 30 bani; âr pentru 
un bilet al cărui preț va fi de 3 lei, 85 
bani, adaosul se va socoti ia 4 lei, adecă 
va fi de 20 bani, astfel că prețul nou al 
biletului va fi lei 3’85-|-0’20=:4 lei, 0-5 
bani. La biletele eliberate pentru stațiuni 
situate în străinătate, adaosul ,so va per
cepe numai pentru distanța pănă la fron
tieră, conform unui tablou publicat în „Mo
nitorul Oficial11.

împăratul german la Paris, piarul 
„Intransigeant* pretinde a sci din isvor „ab- 
Bolut acreditat11, că planul visitei împă
ratului Germaniei la Paris e fapt hotărît, 
și se va duce în deplinire în luna lui 
August a. c.

Un vicar asfixiat. Din Triest se 
scrie, că vicarul Iosif Jaar, care sosise 
acolo din Alexandria împreună cu episco
pul Bonfigli din Coleazzi, a fost aflat Dn- 
mineoă diminăța mort în odaia sa. Vicarul, 
oare pentru prima-oră a venit în Europa 
și nu soia să umble ou gazul aerian, a 
stîns flaoăra dela lampă, fără însă a fi în
chis șurubul dela canalul, prin care intra 
gazul. Aoesta răspândindu-se prin odaiă, a 
pricinuit mortea prin asfixiare a nenoroci
tului vicar.

0 nouă invențiune. După cum scrie 
„Journal des Debats11, la oficiul postai din 
Londra se studieză de present invențiu- 
nea unui nou aparat, prin care lipitul mar- 
celor pe epistole să se simplifice, său ca 
ele să se oasseze ou totul. Aparatul din 
cestiune este în forma automatelor de pe 
la gări. La un loo se aruncă epistola, la 
altul banii, âr pe un buton se apasă în- 
oet, și prin acâsta se operâză timbrarea 
epistolei. Epistola este francată și stampi
lată, astfel, că amploiatul dela postă e scu
tit de munca stampilării, care consumă des
tul timp. Deeă acâstă invențiune va corăs- 
punde întru tote, atunci statului îi va tre
bui mai puțini amploiațl și portul 'postai 
va pută fi redus.

FOILETONUL „GAZ. TRANS11.

Mareșalul Suvorov.
Au trecut o sută de ani dela mortea 

celui mai mare dintre toți beliduoii Rusiei, 
și fiilele aoestea imperiul Țarilor a serbat 
aniversarea morții lui Alexandru Wasilie- 
vicl conte Suvorov Bimniksky.

In șese-fiecl de bătălii s’a luptat și 
a învins Suvorov, în Răsărit și Apus. Pen
tru victoriile lui l’au învidiat mulțl și sus
țineau, că tote sunt numai resultatul no
rocului. Contra acestora s’a plâns odată 
Suvorov, esclamând : „Afil noroc — bine; 
mâne noroc — bine; der tot-deuna noroo? 
Pomilui bog, Domne iartă-mă 1 Concedeți-ml 
totuși și mie puțină minte!“

Sub marea împărătbsă Catarina II 
ajunse Suvorov general- renumit. El era fa
voritul împărătesei, pe care nu o numea, 
decât „mătușca Țarița11, mamuca împără- 
tesă 1 Sub ea a suprimat el insurecțiunea 
polonă, răscola caucasiană; a subjugat săl
baticele popore ale Lesghilor. A învins pe 
Turci, PrușI și Francesl.

Primul și cel mai vechiu favorit al 
Catarinei, Potemkin, născocise planul de a 
goni pe Turci din Europa și de a restabili 
vechia împărăția grecâscă. Impărătâsa Ca
tarina câștigase pentru ideia acbsta și pe 
împăratul Iosif al Austriei. Se aliară con
tra Turciei, dâr aoâsta,- prinfiend de veste, 
șl-a mobilisat oștirile și răsboiul isbucni 
prematur. Potemkin luase comanda supremă 
a trupelor rusesc!, der afară de cucerirea 
Oceanului, tote celelalte victorii în acest 
răsboiu le-a câștigat Suvorov. La Ismail și 
la țărmii Rîmnicului a avut cele mai stră
lucite succese. Mătușica Țarița i-a dat de- 
aicl numele Rimnik<y, în memoria victo
riei reportate lângă acest rîu.

După oe murise iubita sa Țarița 
și se urcă pe tron Țarul Favel, urmă un 
timp lung de supărare pentru eroul mare
șal. Acesta era om de inimă sincer, căruai 
nu-i plăcea să lingușâscă pe nimeni. De 
aceea Țarul Pavel nu-1 iubia, deși avea 
mare simpatiă pentru armată ou instituțiile 
ei, dăr avea o modalitate cu totul singu
lară de a șl-o manifesta, oare displăcea bă- 
trunului beliduce. Imitând pe marele său 

străbun Petru, Pavel da însemnătate nu
mai măsurilor lui esteriore, fără a cuprinde 
sîmburile lucrului. El maimuța pe Frideric 
cel Mare și introduse uniforme prusiene și 
bucle pudrate și ghete frâncesel. Suvorov 
însă fiioea : „Prușii tot-deuna au fost învinși 
de Ruși; ce avem noi dbr să-i imităm pe eiu.

Mult era îngrijat. Țarul Pavel de c-o- 
lorea, oe o aveau căciulele grenadirilor, de 
penele și cișmele, de cocardele, de coiele 
și de ciucurii dela spadă. Cei ce-și pro
curau iute nouăle uniforme, erau acoperițl 
de ordine și da cinste ; cel ce cuteza însă 
să se arate înoă în uniforma vechie, acela 
o păția. Pentr’un astfel de groznic delict 
cei mai buni generali erau degradați pănă 
la soldați de rând și deportați. Chiar și 
străinii trebuiau să țină semă de gustul 
Țarului. Ambasadorul prusian Tauenzien 
a fost outezat să se arate la curte într’o 
uniformă, care displăcu Țarului; acesta 
pretinse îndată imediata rechiemare a am
basadorului — p’aci era să se nască un 
răsboiu între Rusia și Prusia din oausa 
câtor-va nasturi, ce nu erau cusuțl drept!

într’o fii apăru un uoaz al Țarului, 

că de-aci încolo nu mai e permis se se 
porte pălării rotunde, și polițiști și soldați 
traversau stradele capitalei, ca să trăsnbscă 
pe ori care ar mai purta pălăria rotundă. 
Un alt uoaz oprise de a mai înhăma oaii 
după obiceiul rusesc. Dâcă da peste o tră
sură ou caii astfel înhamațl, poliția îi 
oprea în loc și tăia hamurile. După un 
veohiii obiceiQ, odinioră ori și cine trebuia, 
întâlnind pe Țarul chiar și pe strada cea 
mai noroiosă, să cadă fără preget în ge
nunchi; Catarina a fost delăturat acest 
obiceiu, Pavel l’a introdus brășl. Oomer- 
cianților le era oprit de a numi pe firme 
negoțul lor „magazin11. Trebuiau să sorie 
„lavka11, șatră, căci fiioea împăratul, „numai 
Țarului îi e permis să aibă magazinuri11.

Astfel de inovațiunl displăceau forte 
mult bătrânului mareșal, care era dedat să 
cugete cu mintea sa sănătbsă clar și lim
pede. El îșl arătă pe față displăcerea, din 
causa acbsta a și căfiut în disgrațiă, der 
fu lovit de ea numai forte blând. Mare
șalul n’a fost degradat, ci numai deportat 
pe moșia sa în cercul Barovicii, guverna
mental Novgorod. Deși Suvorov ca om în-
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Jertfa benzinei. Din Arad se sorie, 
că profesora de limba englesă Babette 
Ascher, ourățindu-șl mănușile cu benzină, 
aoâsta a esplodat și au luat foc hainele 
profesdrei, causându-i răni grave. Nenoro
cita a fost transportată la spital.

Familiă omorîtă. Din Oradea-mare 
se vestesoe, că în pusta Sili de lângă Sa* 
lonta-mare, s’a întâmplat dilele acestea un 
oas înfiorător. O femeiă văduvă bogată și 
fata ei de 16 ani au fost omorîte de făp
tuitori necunoscuțl. Ucigașii le-au legat de 
pat, le-au străouns ou cuțite și în lupta ce 
au avut’o cu ele, li-au smuls aprdpe tot 
părul din cap. După aceea ucigașii au 
spart lăzile și au furat toți banii văduvei. 
De urma făptuitorilor nu s’a dat ÎDcă.

Un ucigaș monstru. In 19 Maiîi n. 
c. s’a întâmplat în comuna Kutas din Un
garia un omor duplu din oele mai îngrozi- 
tbre. Văduva pensionată a unui învățător 
cu numele I. Witt locuia într’o odaiă cu 
o fiioă a sa de 14 ani. Avea și un fiiu, ou 
numele Franciso, oare însă a fost huiduit 
dela casă încă din partea tatălui său, 
pe când acesta era în viâță. Ștrengarul 
acesta de mai multe-orî ceroeta pe mamă-sa, 
storcându-o de bani; în săptămâna trecută 
din nou mersese acasă, fiind îmbrăcat în 
nisoe sdrențe miserabile. De astă-dată biata 
femeiă n’a mai putut da fiiului său nici un 
ban, din care causă acesta s’a măoiat. 
După prâncj, mama și fiică-sa s’au dus la o 
visită; în timpul acesta fiiul blăstămat fură 
tot oe putu din odaiă și apoi se ascunse 
sub pat. Femeile, sosind sâra acasă, fără 
vre-o bănuială se culcară și durmiră. Dupîi 
oe au adormit, tâlharul eși de sub pat și 
sugrumă mai întâiQ pe mamă-sa, care dur- 
mia, apoi pe soru-sa mai mică. După oe 
comise omorul, aprinse în odaiă patul, âr 
înafară ooperișul de trestiă al casei și apoi 
fugi. Isbuonind focul, veoinii se deșteptară 
înspăimântați, fugiră spre casa aprinsă și 
aflară cele două cadavre. Imediat suspițiu- 
nea a oăcjut pe blăstămatul tînăr, pe care 
a succes încă în diua a doua a-1 prinde. 
Acest monstru îmbrăcat în piele de om și-a 
mărturisit faptul, ^declarând, că casa a 
aprins’o pentru ca să acopere omorul și să 
■notă ridica el taxa de asigurare.

Femei criminale După cunoscutele 
femei otrăvitore din H.-M.-Vâsârhely și 
Crișul mare, s’a mai aflat acum un altouib 
de femei criminalse în comuna Eszâny din 
comitatul Szabolcs. Gendarmii, în urma 
unei denunțări, au făcut oeroetare secretă 
și au isbutit să prindă pe nevasta lui Mol
nar Ferencz, și pe fetele Molnar Eszter și 
Kertâsz Maria. Fetele au întrebuințat „dof- 
toria", ce li-s’a dat din partea nevestei lui 
Molnar Ferenoz, pentru a-șl asounde ruși
nea înaintea lumei. Fiind-oă esistă presu
punere basată, oă mai multe femei din sat 
-au recurs la „doftorii" acestei ticălâse ne
veste, s’a pornit oeroetare rigurâsă în co
mună.

țelept ce era, a sciut să se împace cu sortea, 
•trăia oa țăran între țărani, se juoa cu oopii 
de țărani, cânta în corul lor biserioeso, 
■trăgea însuși de multe-orl olopotele dela 
biserioă; el urmărea totuși ou mare aten
țiune tot oeea-ce se petreoea în lume.

' Țarul Pavel a fost sistat pregătirile 
■făcute de Catarina în oontra revoluțiunii 
Iranoese. După doi ani însă se văcju în
demnat, prin pofta de cucerire crescândă 
■francesă, de a se alia cu Anglia și Austria 
în contra Franoiei. Pe cine putea el însă 
să pună în fața Francesilor mânați de spi
ritul lui Bunaparte din victoriă în viotoriă, 
decă nu pe Suvarov, al cărui nume în
semna victoriă, a oărui persdnă prețuia 
mai mult ca o armată? Cât de des nu 
rugase Suvorov în anii de mai înainte pe 
Țarina cJLend: „Trimits-mă, mămuoo, să 
bat pe FrancesI". Acum îl chiămâ însuși 
'Țarul Pavel și el se duse să bată pe 
jFranoesI.

<Va urma.)

Iubileul societăței studenților în 
medicină. Dumineoă, 7 Maih, societatea 
studenților în medicină din BucurescI și-a 
serbat jubileul de 25 de ani de esistență 
cu o deosebită solemnitate.

D. ministru de instrucțiune publică, 
0. Istrati, membru fundator al sooietăței și 
unul din primii săi președinți, a onorat 
prin presența sa acestă serbare.

De asemenea au'asistat: d. Ion Ka- 
linderu, administratorul Domeniilor Coronei, 
d. decan al facultăței de medicină prof. 
Dr. Măldărescu, d-nii profesori ai facultății 
de medicină din BucurescI: Drăghiescu, 
Felix, Grecescu, Manolescu, Marinescu, Mi- 
novicl, Obregia, Petrini-GalațI, Stoicesou, 
Thomescu N., Thomescu Thoma, Romni- 
ceanu.

Din partea facultății de medicină din 
Iași, d. prof. Bogdan. D. prof. N. Thomescu 
a representat Asociația generală a medicilor 
din țâră, er d. efor. dr. Florea Theodoremu 
onor. Eforie a Spitalelor Civile. Au mai 
asistat d’asemenea un mare număr dintre 
d-nii medici primari ai Eforiei Spitalelor 
din BucurescI, preoum și mulțl medici ti
neri, cea mai mare parte foști membri ai 
societății.

Președintele societății, d. H. Botescu 
a făcut un istoric al societății în cursul 
celor 24 de ani dela fundare; âr d. secre
tar general D. Ionescu a făcut o dare de 
sâma despre mersul societăței în anul 1899 
— 1900.

Reținem din acâstă dare de sâmă fap
tul, că biblioteca societăței posede actual
mente peste 14,000 volume și primesce 
anual aprope 100 de reviste din tote țările 
Europei, și chiar din America și Japonia.

Asemenea faptul, că pentru primadră 
anul acesta societatea a ‘putut întruni tote 
comunicările sciențifice pe care membrii sc- 
cietăței le fac în ședințele publice într’un 
Buletin al său, care din lipsă de fonduri a 
fost tipărit cu spesele d-lui președinte H. 
Botescu.

Societatea, în urma propunerii preșe
dintelui său, a trimes Majestăței Sale Re
gelui o telegramă prin care ’șl esprimă 
sentimentele de devotament cătră Tron și 
Dinastiă.

D. ministru C. Istrati, luând cuvântul, 
felicită societatea pentru progresele reaii- 
sate, accentuând faptul, că desvoltarea ei a 
mers paralel cu desvoltarea facultății de 
medicină, care tinde a fi astădl în fruntea 
facultăților Universităței din BucurescI. D-sa 
a promis, că va tipări un nou catalog pen
tru biblioteca societăței cu spesele ministe
rului și-a donat pentru biblioteca societății 
300 lei din partea ministerului, er 100 lei 
din partea d-sale.

Acest nobil esemplu a fost urmat de 
d-nii Ion .Kalinderu, care a donat 300 lei 
pentru aoelași scop, er d-nii prof Obregia, 
prof. Thomescu și dr. Jugureanu (Câmpu- 
Lung) câte 100 lei.

Au mai vorbit d-nii prof. Manolescu, 
fundatorul și primul președinte al societății, 
prof. Marinescu, prof. Bogdan, (Iași), prof. 
Obregia, prof. N. Tomesou, delegatul societ. 
Junimea studiosă medicală și oel al societăței 
studenților in medicină veterinară. Toți și-au 
esprimat satisfacția d’a constata starea în- 
floritore în care se află sooietatea.

Au fost proclamați, conform regula
mentului, memorii onorifici: d-nii dr. Anghe- 
lescu, dr. AnghelovicI, dr. Ion Nanu, dr. 
A. Urechiă. și d. I. L. Uaragiale pentru 
binevoitorul sprijin, pe care l’a aoordat so
cietăței

In urmă s’au anunțat premiile pe care 
sooietatea le acordă la viitorea aniversare 
din partea d-ior prof. Manolescu, Petriui, 
Paul, Babeș, Obregia, MinovicI și dr. Ra- 
coviceanu-Piteștl, cărora societatea le aduce 
vii mulțumiri pentru îndemnul la muncă 
și stimulațiunea, pe care o provocă astfel 
între membrii săi.

Baboiul din Africa sudici
Seim, că lord Rorberts telegrafase la 

Londra, că n’are încă cunoscință oficială 
despre liberarea Mafekingului. In urma 
acâsta mulțl crezuseră, oă soirea dată de 
agenția „Reuter" despre deblocarea orașu
lui, nu ar fi fost adevărată. Acum însă, 
spre liniștirea londonesilor, a sosit și o te
legramă oficială dela guvernatorul Milner 
din Oapland, în care se spune, că armata 
liberators de 2300 dmenl, condusă de co
lonelul Mahon, a întrat la 17 1. o. în Ma- 
feking. Pe apărătorul Mafekingului, Baden- 
Powe'l, l’au și avansat la rangul de ge
neral.

După tâte acestea lord Roberts are la 
Vest calea liberă spre Transvnal. El a și 
trimis pe generalul Methuen cu mare pu

tere armată în ajutorul lui Hunter, acesta 
având problema de-a ataoa la Vest în mo
mentul, când armata principală englesă va 
da față, Ia rîul Vaal, ou Burii. Depărtarea 
dintre aripa vestică și armata principală 
scade di de cp, ȘÎ tot mai strimt se face 
oercul în interiorul căruia Roberts vre să 
sdrobâscă mica armată bură. Din partea 
resăritână a statului Oranje înaintâză tot 
mai mult generalul Bundle spre nord, âr 
Buller a atins deja frontiera Transvaalului.

Din trei părți de-odată așa-dâr En
glezii înaintâza spre granița Transvaalului 
și Roberts n’aștâptă decât să-i poposâscă 
puțin armata, pentru-ca apoi să înainteze 
spre Vaal și tot atunci să dea lui Buller 
sămn să atace.

*
Intr’aceea, precum am semnalat și 

erl, președintele KrUger îmbie Angliei pa
cea. Der intențiile Angliei sunt ounoscute: 
ea cere supunere deplină. Kruger a mai 
oferit schimbarea prisonierilor, însă i-seva 
refușa de sigur.

Burii nu vor avâ încătrăn, ei trebue 
să lupte ou ultimele puteri. Din Pretoria se 
și vestesoe, că poporațiunea Transvaalului 
e hotărîtă de-a împiedeca ou tote mijld- 
cele posibile trecerea Englesilor peste rîul 
Vaal. Guvernul din Pretoria a decis să nu 
primescă condițiunl de pace, oarl pretind 
supunere 6rbă.

*
In momentele acestea de cea mai grea 

cumpănă, Burii și-au îndreptat privirile asu
pra Americei. Misiunea lor, oare a colindat 
zadarnio prin Europa, se află acum în 
Washington. Alaltăerl i-s’a făout deputațiu- 
nei o străluoită primire la operă, dâr prin
tre participanțl nu se afla nici o personă 
ofioială. Au fost însă mulțl membri ai Se
natului. Senatorul Sulzer a ținut o vorbire 
de felicitare, în care a dis, că 9 din 10 
părți a Americanilor sunt contra Angliei. Burii 
nu vor putâ fi învinși, decât atunci, când 
ei vor fi nimiciți.

Vorbe frumose, oarl puțin pot să fo- 
losescă caused Burilor în strîmtdrea, în care 
se află adl. Și cum-că Burii nu pot aștepta 
sprijin faptic, 6r nu numai platonic dela 
AmeiicanI, apare și din împrejurarea, oă 
alaltăerl secretarul de stat Hay din Was
hington, primind deputațiunea bură, i a fă
cut cunoscut, că în actualele împrejurări 
Mac Kinley îșl ține de datorință a nu vă- 
tema prin nimic neutralitatea.

Dela Academia Bomână.
Concursuri pentru premii.

A. Premiul pentru cărți publicate.

I. Marele premiu Năsturel-Herăscu, de 
12.000 Lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anul 1901 unei cărți scrise în 
limba română, ou conținut de orl-ce natură, 
care se va judeca mai meritorie printre 
cele publicate dela 1 Ianuarie 1897 pănă la 
31 Ootomvrie 1900. — Terminul depunerii 
la cancelaria Academiei, în 12 esemplare, 
a cărților propuse la concursul acestui pre
miu, este pănă la 31 Ootomvrie 1900.

II. Premiul Statului Eliade-Bădulescu, 
de 5.000 Lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1901 unei oărțl scrise în 
limba română, ou conținut literar, care se 
va judeca mai meritorie printre cele pu
blicate dela 1 Noemvrie 1898 pănă la 31 
Ootomvrie 1900. Terminul depunerii (12 
exemplare) la 31 Ootomvrie 1900.

III. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, 
se va decerne în - sesiunea generală din 
anul 1901 unei cărți scrise în limba română, cu 
cuprins moral de orl-ce natură. Publicarea 
dela 1 Noemvrie 1899 pănă la 31 Octom- 
vrie 1900. Terminul depunerii la 31 Oc- 
tomvrie 1900.

IV. Premiul Statului Lazăr, de 5.000 
Lei, se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1902 unei oărțl sorise în limba română 
cu conținut scientific. Publioarea dela 1 No
emvre 1899 pănă la 31 Ootomvrie 1901, 
seu celei mai importante invențiunl scien
țifice, făcute dela 1 Noemvre 1899 pănă la 
31 Ootomvrie 1901. Terminul depunerii la 
31- Ootomvrie 1901.

V. Premiul Asociațiunii Craiovene pen
tru desvoltarea învățămentalui public, de 
1500 Lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1903 celei mai bune cărți 
didactice în limba română, tipărite dela 1 
Noemvre 1898 pănă la 31 Ootomvrie 1902. 
Termicul depunerii la 31 Ootomvrie 1902.

VI. Premiul Uagi-Vasile, de 5.000 Lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1906 unei cărți scrise în limba română 
și publicate în timpul dela 1 Noemvre 1899 
păDă la 31 Ootomvre 1905, al cărei cuprins 
va fi: „Istoria comeroiului la Români", sâu 
„Starea actuală a comerciului în România11, 
seu „Studii asupra legislațiunii oomerciale 
în statul român", sâu „orl-ce alte subiecte 
privitore la oomerciul român". Terminul 
depunerii la 31 Ootomvrie 1905.

Notă. — Ooncurenții sunt obligați a 
arăta tot-dâuna în scris pentru care anume 
premiu presintă lucrările lor la concurs.

B. Premii pentru lucrări puse la concurs 
cu subiecte date.

VII. Premiul Alexandru loan Cuza, de 
6.000 Lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1901 celei mai bune luorăil 
sorise în limba română asupra următorului 
subiect: „Istoria critică asupra chinezatelor 
și districtelor autonome românescl din transil
vania, Ungaria și Bănat, cu privire și la 
instituțiunea chinezilor din celelalte țâri 
locuite de Români, însoțită în anexe de 
documente". Terminul presentării manus
criptelor 1 Septemvre 1900.

VIII. Premiul Statului Lazăr, de 5.000 
Lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1901 celei mai bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului su
biect: „Fauna ichtiologică a României". 
Termicul presentării manuscriptelor 1 Sep
temvrie 1900.

IX. Premiul Anastasie Fătu, de 3.000 
Lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1901 celei mai bune lucrări sorise 
în limba româna asupra subiectului: „Charta 
agronomică a României". Terminul presen
tării manuscriptelor 1 Septemvre 1900.

X. PremiulNeuschotz, de 2.000 Lei, se 
va decerne în sesiunea generală din anul 
1901 celei mai bune lucrări scrise în limba 
română asupra subiectului : „Espunerea 
principiilor oonducâtore ale dreptului pu
blic modern al României și cercetarea re- 
sultatelor aplicațiunii lor dela 1867 pănă 
în momentul do față". Terminul presentării 
manuscriptelor la concurs este pănă la 1 
Septemvrie 1900.

XI. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, 
se va decerne în sesiunea generală din anul
1901 asupra subiectului: „Istoria literaturii 
române dela Cantemir pănă la 1811, cu 
estragerl din autorii acelei epoce liberale". 
Terminul presentării 1 Septemvre 1900.

XII Premiul Princesa Alina Știrbei se 
va decerne în sesiunea generală din anul
1902 pentru cea mai bună scriere în limba 
română despre: „Principiile morale și creș- 
tinesel de cari trebue sâ se conducă pă
rinții în educațiunea copiilor lor". Premiul 
este de 8.500 Lei, în care sumă se cuprind 
premiul autorului și cheltuelile pe tipărirea 
scrierii (de minimum 30 cole de tipar gar- 
mond) în 1.000 esemplare, din cari 800 
ale autorului și 200 ale Academiei. Ter
minul presentării manuscriptelor la con
curs este pănă la 1 Septemvre 1901.

XIII. Premiul Statului EUade Bădu- 
lescu, de 5.0C0 Lei, se va decerne în se
siunea generală din anul 1902 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asu
pra subiectului: „Studiu comparativ asu
pra dialectelor și sub dialectelor române". 
Terminul presentării 1 Septemvrie 1901.

, ,(Vș, urma.)

ULTIME SC1K1.
Londra, 22 Maiu. „Times" e im 

format, că. nici guvernul, nici regina 
Victoria n’au primit telegramă dela 
Kriiger, în care se se ofere pace.

Lourenzo-fflarqueze, 22 Maiu. 
Burii încep se părăsâscă Pretoria. 
Femeile și copiii sunt espedațl cu 
trenul la satul Machardorp, unde 
Burii vor se se așecțe în lagSr.

O i IS H SOL
Parisul vechiu. Oomisiunea Pari

sului vechitt, visitând în timpul din urmă 
palatul, șl-a esprimat dorința ca acest sanc
tuar artistic să fiă deschis visitatorilor cari 
sunt atrași de Esposiția universală la Paris. 
Museul este gata și accesibil publicului, 
dâr o greutate, care ar putâ îutîrdia inau
gurarea s’a ivit. Ar trebui ca să fiă des
chisă.... dâr ea este închisă! Administra
ția se ocupă cu acesta, adecă primăria ne
gocieze cu prefectura poliției, a cărei au- 
torisațiă este trebuinoiosă pentru a pătrunde 
dela Couciergerie la bucătăriile lui Ludovic 
cel Sfânt.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu44 
din ESrașMV.

se pot procura urmâtârele cărți:

Căs»ți de rugăciâuni și predica.
Anglvira Mântuirei, cărticea de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectatei. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 cr. porto.)

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora44 A. Tcdoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora44 A. Todoranl898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Fecidre Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventări bisericesc! pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Ioan Paniu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

Cuventări funebrul! și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de lom Papiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinidră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprindend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse dună catechismul lui 
Decharbe, de VusUiu Christ?. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Elefterescu, 
cunoscut- atât, d< foițe în ceroorifo româ
nesc! din rniri.'ărdseie sale s rierl atât de 
inâduâse, inst.ru’tive și «u at.â'f» gust i e- 
tite. E o csrte mare, de 350 peg. Prețul 1 
fi. 50 r. (4 lei).

5 or. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu44 și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâi!!. Recomandăm și acâstă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

„Pintea Vite&uP, tradițiunl, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Ee- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se ouprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera n6strău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murăș spre miatfă-cliși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (ou posta 
1 fl. 10 cr).

„Românul in sat și la oste11 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„ David Almășianu“, schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acâsta, atât de bine 
scrisă, presentă și multe momente de în
semnătate istorică. Prețul 30 cr. (cu posta 
33 cr.)

„Colonel David baron Urs de Mar- 
gina la Solferino și I/issa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, âr altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului14 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul roniânu de 
Titu Vuculescu, pretor în Peolca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orî-ce plugar, orl-ce măestru, 
orl-ce om, care scie ceti,pdte să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Proprietar: Dr. fure! Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu

Cursul pseței Srașov.
Din 23 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.02 Vend. 19.06 
Argint român. Cump. • 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 10.70 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Șz 743-1900
iikvi.

Arveresî hărdetmenys kivonat
A brassbi kir. tdrvenyszek, mint tlknyvi hatâaâg, kOzhirrâ teszi, 

hogy Muscan llissie es târsa vegrehajtatoknak Lupuletziu Jâ ios vegre- 
hajtâst szenvedd elleni 60 korona tOke-kdvetelbs es jârulbkai irânti ve- 
grehajtâsi iigyeben a brassbi kir. torvenyszAk (a zernesti kir. jârâsbiro- 
sâg) teruletân lev6 Szobodol kiizseg hatârân fekvd a szohodoli 215. 
szâmu tjkvben a 1455/2 hrsz. egesz ingtlnra 8 kor.-ban, A f 1490, 1491, 
1492, 1493, 1495 hrsz. egesz ingatlanra 694 koronâban, a szohodoli 
633 sz. tljkvben A f 933/2 hrsz egesz ingtlnra 32 koronâban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elcendelte. es hogy a fen- 
nebb megjeldlt ingatlanokra az 1900. evi junius ho 5 ik napjân d. e. 9 
orakor Szohodol kozseg hâzâoâl megtartando nyilvânoa ârveresen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezui szâudâkozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban jelzett ârfolyammal sză- 
mitott es az 1881 evi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâg- 
ugyminiszteri rendelet 8 § âban kijeldlt ovadekkepes ârtâkpapirban a 
kikuldott kezehez letenui, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. ertelmeben 
a bânatpenzuek a birbsâgnâl eldleges elhelyezâserfil kiâllitott szabâly- 
szerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass 6, 1900 evi februar h6 15-en.

A kir. tdrvenyszek, mint tlkvi hatosăg.
Dr. GRUNFELD, 

970.1—1 egyesbiro.

Festa SES01TUL ie Primavarâ p Van
19 0 0 925.16-40

STOFE veritabile de Bb’mh»
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fl- 2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn j a 
plet roc, pantaloni și giletcă ]

ccsstă nusnas ;

p> e
ft ti

F
Un coupon pentru costum de salon 18. fl.0.— cum și stofe de pardiseuri, Lo

den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
-sa Mostre gratis și franco, Liferație conform mostri se garanteză. es- 

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.
&

UN TINER, practicant de cancelariă, 
care posede și limba maghia

ră, se accepteză cu condițiuni 
favorabile.

A se adresa pănă în 5 Iunie a. 
c. st. n. la „Cassa de păstrare44 (Reu
niune) în Seliște, (comitatul Sibiiu).

986.2—3.

cn

fl. 6.— și 6.90
fi. 7.75
fl. 8.65
fl. 10 —

mai Hună 
fină 
mai fină 
forte fină

Scrieri istorice.
Memorii din 1848 - 49 de regre

tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
acâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăoută. Prețul 50 or. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel“, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din BucurescI și costă un leu și 50 
bani. E scrisă și acâstă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mână, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Ea stă în 
legătură cu „Râsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 G. Cosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue să șl procure și 
„Pvoestca unei corone de oțeP. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov14. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare" coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțel14 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Din istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țescă a D-rului Th. B. "Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco
vina14, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, oa și partea 
întâii!, care a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................116.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/20/0 . 99.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 159.—
Iiosurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25 
Renta de argint austr.............................97.65
Renta de hârtie austr............................... 97.25
Renta de aur austr................................ 115.85
LosurI din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 720.50 
NapoleondorI ........ 19.26
Mărci imperiale ................................. 118.25
London vista....................................... 242.40
Paris vista..............................................  96.27l/2
Rente de corone austr. 40/0 . ■ . 96.75
Note italiene...........................................90.40

Kt bic.iui'1 

țimrțimi și reclame)
susit a se adresa ssafesc^sei 

asflmmâstratâaasai. ira cașul pa» 
Salicăraâ aasîui atrataficiu mai 

•îSs oslaftă se face 3cădemes?,t5 
ea?e cresee ea cât publicarea 
se face mai de ssaaaSfe-cri.

Aâmmistr. «Gazetei Trans. “
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ABONAMENTE
„GAZETA TKAHSILVAHIEÎ

Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni . . . ... 3
șese luni . „......................................  6
un an...................................................  . 12

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

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

a

tl. 
fl. 
fl.

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X,
8M 
M
X

âteaaoah la numereU ou data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

Dumineca.

Re
Pe
Pe

an . . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru Romănia si străinătate: 
................. ’..................... 8

................................  4
............................................. . 2 franci, 
se fac mai ușor și mai repede

an . 
șese luni 
trei luni

>

2
1

a. —
fl. -

50 cr..

franci, 
franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, sâ binevoiescă 
arcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Âdmsmstrațm&wa „Gazetei Transtamei“.
a
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


