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0 cestiune ardentă.
Una din Gestiunile, a căreia so- 

lufiune se impune tot mai urgent, 
este cestiunea, decă afară de parti
dele maghiare, trebue se se recu- 
ndscă și esistență de partide națio
naliste în statul poliglot ungar, 
ori nu.

Firesce, că întrebarea acesta nu 
se' lansbză din partea naționalități
lor, ci chiar din sînul șovinismului 
dominant, care pănă acum a și răs
puns la ea negativ. In fruntea șovi- 
niștilor, cari strigă ,,non possumusil 
de câte ori vine vorba de îndreptă
țirea naționalităților nemaghiare de 
a se folosi pe deplin de aceleași 
drepturi constituționale, ca și națio
nalitatea maghiară, seim, că se află 
clica lui Banffy.

Organul acestei elice a fost 
acela, care a dat mai întâiu alarmă, 
când s’a vorbit despre constituirea 
clubului deputaților săsesc! din dietă, 
strigând, că nu pdte fi permisă or- 
ganisarea naționalistă în dietă. S’a 
constatat în urmă, că acea consti
tuire a clubului săsesc se făcuse 
deja la 1898, pe când încă s’afla 
Baaffy la putere, der a fost ținută 
mai mult secret. Inse ce folos, că 
esistă un așa flis club al partidei 
săsesc! în dietă compus din nbue 
deputațî, cari au programul lor și 
s’au constituit pe basa aceluia ca 
partid, dâcă nimeni nu scie și n’aude 
de el și decă numai din an în an 
se găsesce câte. ceva despre el în 
dările de sâmă a-le câte unui de
putat' sas, ce se publică prin foile 
săsesc!?

Cam tot la o asemenea conclu- 
siune ajunge și „Kronstâdter Zei- 
tungu într’un articul, în care se jă- 
luesce, că clubul săsesc dietal n’a 
putut’o duce pănă acuma nici așa 
departe, ca se aibă măcar un singur 
representant în multele comisiun! 
ale camerei.

Spune amintita fbiă, că se svo- 
nise în cercurile săsesc!, că guver
nul ar fi pus în perspectivă deputa
ților sași representarea lor în comi- 
siuni. Intr’aceea înse se făcură ale
gerile și în comisiun! și în delega- 
țiuni, er despre alegerea vr’unui Sas, 
nici pomenire. Nu-i place, că depu
tății sași n’au protestat contra unei 
astfel de desconsiderări. Ce gălăgiă 
n’a făcut partida lui Ugron, pentru 
că au lăsat pe acesta afară? Câtă 
energiă n’a desfășurat? Der 4’arul 
săsesc recunosce de altă parte, că 
alta este posițiunea celor nouă de- 
putați din clubul săsesc și că mo
tivele, pentru cari au fost striviți la 
părete sunt cu totul altele: șovinis
mul nu vrea se le recunoscă nici 
lor dreptul de a se constitui în par
tidă națională săsbscă.

Și în punctul acesta șovinismul 
este consecuent în pornirile lui des
potice, ilegale și neconstituționale, 
mai consecuent chiar decât cum 
sunt deputății jjaș! în apărarea po- 
siției lor de drept față cu el.

Nu demult falanga mamelucilor 
guvernamentali din Lugoș a revenit 
la fanatica și rabulistica interpretare i 

banffystă a §-lui din legea naționa
lităților, pentru a motiva refusnl de 
a recunosce dreptul de esistență a 
partidului național român.

Asupra acelei interpretări ab
surde vorbesce și amintita foia, și 
firesce, că o respinge. Luând în apă
rare individualitatea națională a po
porului săsesc, constată, că naționa
litatea Sașilor este recunoscută de 
cătră corpurile leguitbre prin mai 
multe legi, și că pe câtă vreme dieta 
nu va denega, „printr’un act deo- 
sebitft, Sașilor dreptul de a se orga- 
nisa politicesce, ei sunt legal îndrep
tățit! ași face programe politice, a 
se organisa în țâră și în dietă ca 
partid și a, pretinde tbte acele drep
turi, ce li-se dau celorlalte partide.

Aici foia brașovenă merge prea 
departe. Ii atribue legislațiunii un 
drept, care nu-’l are și nu l’a avut 
nici-odată. Dreptul de a se organisa 
politicesce este inherent libertății 
constituționale, așa încât nici nu se 
pote cugeta, că corpurile represen
tative basate în constituțiune ar pută 
printr’un act deosebit să despoie o 
parte însemnată a poporațiunii, o 
naționalitate întregă, de dreptul de 
a se organisa politicesce ca partid, 
și acăsta abstrăgând dela drepturile 
generale ale omului.

Totă cestiunea se reduce der la 
o cestiune de volnicie și de forță 
brutală. Dreptul nu se pdte nega, el 
este cum am flis, inherent libertății 
constituționale și nu pdte esista cons
tituționalism într’un stat, unde trei 
din patru părți ale poporațiunei sunt 
frustrate și despoiate de dreptul de 
a se organisa în partide naționaliste 
pe basa comuniunii de sânge’, de 
cultură, de obiceiuri și de istoriă.

Der cestiunea acesta este prea 
mare și prea gravă, decât ca se 
potă fi resolvată fiă și numai în 
parte' de cătră o singură naționa
litate, or! chiar de cătră clubul 
celor nouă deputat! sași din dietă. 
Șovinismul unguresc și a luat în anii 
din urmă o cutezare prea mare, ve- 
cjend desbinate și slăbite în interio
rul lor elementele, ce în unire sunt 
chemate a respinge obraznicul și 
sceleratul atentat la dreptul lor de 
esistență națională.

Nu mai este de lipsă să spu
nem, că nici nu se va pntă resolva 
în mod mulțămitor cestiunea des
pre care vorbim, decât numai prin- 
tr’o acțiune seriosă concentrică a 
celor amenințați, dintre cari, pre- 
cnm îuși-și recunosc, nu sunt escluș! 
nici Sașii.

Consistorul plenar al arohidiece- 
sei române gr. or., a fost canvocat pe Luni 
în 8 (21) Maiu, la ședință plenară. Afară 
de membrii din Sibiiu, cari au participat 
la șediioță în număr complet, au luat parte 
dintre membrii esternl asesorii: Galacteon 
Șagău, Vasilie Voina protopopi, și Arseniu 
Vlaieu. Despre decursul ședinței „Telegr. 
Român“, scrie între altele :

„In decursul ședinței festive au de
pus jurămeiitul solemn membrii noi ai oon- 
sistoriului : Parteniu Cosma și Arseniu 

Vlaieu; a fost reales referent în senatul 
epitropesc protopresbiterul Nicolau Ivan ; 
referent șoolar profesorul Dr. Daniil P. 
Baroiun, er senatul epitropesc a reales de 
cassar al fondurilor pa asesorul Panteleon 
Luouța, căpitan în retragere. S’au luat mă
suri pentru publicarea concluselor sinodali 
și pentru punerea în lucrare a conclusu
lui referitor la promovarea vicariului nos
tru întru archiereu, dotația protopopilor, 
arondarea'protopopiatelor, zidirea catedralei, 
elaborarea unui regulament pentru refera
tele din consistoriu și s’a aprobat alege
rea Eforiei școlare din Brașov, er alte con
cluse sinodale s’au transmis în competința 
diferitelor senate.

După ședință a întrunit I. Prea Sfin
țitul archiepiscop la ospitala masă pe toți 
asesorii consistoriali. Decursul prânzului a 
fost tot atât de sărbătoresc ca și însăși 
ședința oficiosă....

Din delegațiuni.
Subcomisiunea pentru budget a de- 

legațiunei austriaoe a ținut alaltăerl șe
dință, desbătend asupra budgetului arma
tei. Toți miniștrii comuni erau de față. îna
inte de a trece la obiectul dela ordinea di- 
lei, s’a cetit raportul asupra budgetului mi- 
nisteriului de esterne, care a și fost primit. 
In partea lui generală, raportul este un 
ecou la espunerea ministrului Goluchowski 
asupra situațiunei politice generale. Face 
amintire despre întrevederea dela Berlin, 
care este o dovadă străluoită a susținerii 
triplei alianțe și în fine esprimă deplină 
încredere ministrului oomun de esterne 
pentru susținerea păoii și pentru promova- 
varea oonscientă a intereselor economice 
ale monarchiei.

A urmat desbaterea asupra budgetului 
armatei. Dintre delegați cel care a vorbit 
mai franc a fost Cehul Slama. El dise, că 
deși situația economică și financiară a mo
narchiei este rea, totuși an de an se spo
resc cheltuelile cu armata. Aceste cheltuell 
se votăză în delegațiuni, cari în ochii po
porului nu mai sunt privite, decât denisce 
mașini de votarea miliănelor.

Slama atrage atențiunea subcomisiu- 
nei asupra tendinței, ce s’a manifestat în 
delegațiunea ungară de-a face favoruri in
dustriei maghiare în liferările pentru armată, 
în paguba Austriei.

Polonul Koslowski face apel la Ger
mani pentru pacea națională ; apoi ridică 
escepțiunl contra budgetului. — Dr. Fer- 
ge.lt doresce, ca soldații de cari nu e lipsă 
absolută în armată, să fiă dimișl acasă la 
lucrul câmpului. Privitor la pacea națio
nală accentuată de ' antevorbitor, Pergelt 
îșl esprimă mirarea, de ce Koslowski n’a 
stat înainte cu acest apel în „Reichsrath“, 
locul cel mai potrivit pentru discusiunea 
dorințelor de felul acesta.

In răspunsul său ministru Kriegham- 
mer a evitat să atingă cestiunl politice, el 
se mărgini la afaceri curat militare. A re
petat declarațiile, ce le-a făcut c’o di în- 
nainte în ședința comisiunei și la urmă s’a 
pronunțat oontra stagiului obligator pe 
doi ani.

Ședințele plenare ale delegațiunilor 
se vor începe mâne, Vineri.

Rutenisarea scolelor bucovînene.
Sub aoest titlu d-1 O. Hurmuzachi 

comunică în „Rom. Junău de acjl urmă- 
tărele:

Abia au trecut trei săptămâni după 
încheierea pactului deputaților 'români, și 
ărășl începe campania în oontra școlilor 
române, și cu mai multă vehemență decât 
ori și când.

înainte de câte-va c^ile s’a înființat 
o șodlă ruteană cu patru clase în satul 
mixt Milisanțl și astăcjl 16 Maid ne ves- 
tesce „Czernovitzer Zeitung“ eliminarea limbei 
de propunere române din șcâla din Mihalcea 
și introducerea celei rutene ca limba de pro
punere esclusivă.

Acăsta însămnă o lovitură grozavă. 
Comuna Mihalcea are la 3000 de locuitori, 
cea mai mare parte Români, cari toți sciu 
și rutenesce, comuna e așezată într’o posițiă 
de tot importantă: între distriotul deplin 
rutenisat al Stănesoilor și cel al Șiretului, 
care e pe cale de rutenisare. Dăoă pică 
Mihalcea, atunol va pica în scurt timp și 
Cuoiurul-mare ou 9000 locuitori și rute- 
nismul va ajunge în centrul țărei pănă în 
șesul Rădăuților.

Șoola pănă astădt română și rutănă 
e sprijinită sub condiția, că va fi numai ro
mână prin venitul unui legat donat de familia 
boerâscă de Buchenthal.

Acăstă șoălă este a 19-a, care se ru- 
tenisăză în anii din urmă, și așa se pierde 
generația țintiră română.

Ce cjio acum deputății? Trebue să 
taoă, și așa progres tiză desnaționalisarea po
porului nostru în deplină liniște și pace.

In jumătatea de seool vom avă pote 
încă inspector școlar român ou un salariu 
frumos, însă nu vom avă școli, nu vom 
avă popor român.

Șoola din Mihalcea d. e. acum nu 
oade în ceroul de competență al noului 
inspector român, ci a oelui rutean, oare va 
fi de-asemenea independent și încă un agi
tator cunoscut: Omelian Popovioz.

Spune apoi, că e trist, că sărtea Ro
mânilor bucovineni e dată pe mânile ac
tualilor deputațî și încheie așa:

Ce ne folosesce un inspector, dăcă nu 
s’a îngrijit de sărtea școlilor. Am presupus, 
că se va cere reintroducerea limbei române 
în cele 17 școli de unde a fost scăsă, și 
acum vedem, că se mai Rdaugă o oomună 
după alta, din care se scote limba română.

Pacea e încheiată, sistemul, insti con
tinuă, mai cinic și mai pronunțat, deoât>orl 
și oând.

0 mișcare în contra „pangerma- 
nismulni“.

Vitejii „patrioțl“ dela Clușiti nu sunt 
îndestulițl cu luptele contra fantomelor „da- 
.co-românismuluiu și „pan-slavismului“, ci au 
pus acum la cale și o mișcare în contra 
„pangermanismuluiu.

In clubul profesorilor din ClușiO, unul 
din membri, Octaviu Hangay, a ținut di- 
lele acestea o conferență, vorbind despre 
„tendințele pangermanismului“. In legătură 
cu acăsta, comitetul clubului profesoral a 
adus acum următorea hotărîre :

„1) Din sînul clubului profesoral din 
Clușiti să se pornescă o mișcare pentru o 
energică controlare și împedecare a orl-ce 
activitate pangermană, pe teritoriul patriei 
Dostre și în orl-ce direcțiune.

„2) Clubul din Clușiti printr’o circu
lară să pună în vederea celorlalte cluburi 
profesorale din țără și să atragă și aten
țiunea „kulturogyleturilor11 asupra acțiunei 
pangermane, ce s’a străcurat pe teritoriul 
patriei și asupra scrierilor volante ma- 
ghiaro-fage, ce se află prin librării, casine 
și societăți.
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„3) Să se alegă din sinul clubului 
profesoral 4—5 membri, cari să urmărâscă 
cu atențiune neîntreruptă acțiunea literară 
și diaristică pangermaDă și în contra doc
trinelor false ale acestei acțiuni să lucreze 
pe față.

„4) Clubul află de lipsă, oa publicul 
maghiar să fie informat prin prelegeri și 
publioațiunl despre activitatea fățișă și as
cunsă a reuniunilor pangermane".

Se vede, că pe șoviniștii dela Clușifi 
i-a ajuns pofta să-și mai facă puțin reclam 
cu „patriotismul lor și de aceea au ținut 
să găsâscă un nou „pericul", de care aceste 
„sentinele" dela Clușiă țin să apere „pa
tria maghiară".

Cronica externă.
Parlamentul frances a fost des

chis în 22 Haiti n. îndată după deschidere 
s’a pus în discuțiune stabilirea ordinei în 
care au să se desbată interpelațiunile date 
în sesiunea, trecută. La acâsta s’au mai 
adaus și interpelațiunile anunțate asupra 
politicei generale a guvernului, ou privire 
la oare ministru-președinte Waldeck Rous- 
seau a declarat, că primesce să fiă des- 
bătute imediat.

Urmând discusiunea, socialistul Gonzy 
întrâbă, ce fol de reforme plănuesce gu
vernul și ce măsuri are de gând să ia în 
apărarea instituțiunilor republicane. — Cas- 
sagnac atacă vehement ministeriul, der de
clară, oă nu doresce căderea lui, fiind-că 
guvernul actual înstrăinâză prin politica sa 
țâra de regimul republican — Ministru 
președinte Waldeck-Rousseau spune, că re- 
sultatul alegilor comunale însemnâză vic
toria politicei guvernului. Spune m ce chip 
voesce să-și împlinâsoă pe viitor datorința 
i adauge, oă anumite elemente au înțeles 
bine cum să creeze greutăți nouă și cum 
să aplice în contra republicanilor certa, 
care timp atât de îndelungat a ținut Fran- 
oia sfâșiată în două tabere. In urma acâsta 
guvernul a urmat șoptei interne mai bune, 
de a grația pe Dreyfus și de a lua prin 
grațiarea acesta sarcina încheierei epocei 
proceselor și pedepselor. S’au făcut în- 
ceroărl, ca lucrurile acestea să fiă scormo
nite din nou; ministeriul ÎDsă e decis a 
susțină liniștea deplină. — Cere dela oa- 
meră o lege, oare să apere pe președintele 
Republice! contra calumniatorilor, cere o 
lege socială, care să oprâscă „manei morte" 
de a cresce în scopul estradării secre
telor armatei altor puteri străine.

In fine ia cuvântul și ministru de răs- 
boiu Galiffet, declarând, că afacerea Dreyfus 
e definitiv încheiată. — După acestea ca
mera primesce ou 457 contra 78 voturi 
completarea ordinei de di, oare provocă 
guvernul să ia posițiă contra tuturor încer
cărilor de a fi reînviată afacerea Dreyfus.

Căderea legii Heintze. Din Berlin 
se anunță, că așa numita lex Heintze a că- 
<jut în urma propunerii primită ou unani

mitate, de a fi luat dela ordinea cailei 
proiectul referitor la acâsta lege. In locul 
legii Heintze s’a făcut un proiect de com
promis, pe care partidele din „Reichstag11 
l’au și primit în oonferențele lor, în forma, 1 
oa din legea Heintze să fiă eliminat para- ' 
graful referitor la teatru. Aoâsta s’a și în
tâmplat, ba și din articuiul referitor la artă» 
n’a rămas decât următorul pasagiti: „Cel 
ce vinde său ofere pentru baDl cărți, ta
blouri său statue, cari fără de a fi imorale, 
vatămă adânc pudorea, și le vând tinerilor 
mai jos de 16 ani, se pedepsesc cu închi- 
sore pănă la 6 luni seu cu amendă pănă 
la 600 mărci". Centrul din parlament a 
fost nevoit în oele din urmă să abando
neze obstruoțiunea. In forma arătată mai 
sus proiectul a fost primit în prima, a doua 
și a treia cetire.

Cualificatiuiiea notarilor de cerc 
și comunali. Ministrul-președinte Szell va 
presenta camerei în proximele cjile proiec
tul de lege privitor la cualificațiunea no
tarilor de cerc și comunali. Soirile, după 
oarl disposițiunile acestui proiect s’ar re
feriși la acei notari diplomațl, cari sunt deja 
în oficiu nu sunt adevărate. Acești notari 
nu vor trebui să asculte cursul administra
tiv și nici să depună esamen nou. Cursu
rile de învățământ administrative, ce se 
vor deschide după aducerea proiectatei 
legi, au menirea, ca indivicpi tineri, cari 
vor să se prepare pentru cariera de notari 
comunali său de cerc, dâr încă n’au depus 
esamenul, să capete diplomă valabilă pen
tru totă țâra, deore-ce pănă acum diplo
mele de notari numai în acele comitate 
aveau valdre, unde respectivii au făcut esa
menul. De aci înainte oomisiunile de esa- 
minare comitatense se vor sista și în locul 
lor se vor desohide8—10 cursuri administra
tive sâu notariale în diferite părți ale țârei 
și la aceste cursuri candidații vor primi 
apoi diplome pentru țâra întrâgă și nu nu
mai pentru câte un comitat.

Fabrică de celulosă în Făgăraș. 
Ministrul unguresc de comerciîi, după in- 
formațiunile foilor maghiare, stă în tratări 
ou mai mulțl antreprenori din străinătate, 
cu deosebire din Austria, Germania, Olanda, 
Belgia și Anglia, cu scopul, ca pe lângă 
anumite favoruri din partea statului, aceș
tia să înființeze fabrici în Ungaria. Trată
rile au și ajuns, se dice, la resultate posi
tive cu mai mulțl antreprenori. Dintre vre-o 
17 fabrici. Pentru Ardeal e proiectată o 
singură fabrioă de celulosă la Făgăraș, ce 
are s’o înființeze un consorțiu german, în 
a cărui frunte stă o bancă din Berlin, eu 
un capital de trei milione corone. Celelalte 
fabrici vor fi tote în Ungaria, cele mai 
multe din ele vor fi fabrici de țesut.

Lăcustele în Dobrogea. O scire 
gravă s’a primit la ministerul român de 
domenii. In insula Sf. George din Dobrogea 
s’au ivit lăcustele. Sunt temeri, că lăcustele 
vor inunda întrâga Dobroge. La ministerul 
de domenii a fost convocat de urgență 
consiliul zootechnic pentru a lua în dis- > 
cuțiă cașul acesta și a avisa asupra mijld- 
celor de stârpire acestor insecte rău-făoă- 
tore.

Cancelaria de advocat. D-l advocat 
loan Lcngeru face cunoscut, că strămutân- 
du-se ârășl cu domiciliul permanent în 
Brașov, îșl va continua aici praxa sa de 
advocat. D-sa este bine cunoscut în Bra
șov și în tot comitatul nostru din înde
lungata sa activitate de mai înainte, pre
cum și ca fost advooat ccmitatens (fiscal). 
Atragem deci atențiunea publicului român 
asupra însciințării d-lui advocat Lengeru 
din numărul present.

Gestiunea de capelan în Bistrița. 
Parochianii români gr. cat. din Bistrița, al 
căror număr trece peste 3000, mai ținân- 
du-se de acea paroehiă și cinci filie prin
tre Sași, au hotărît încă în anul trecut prin 
oomitetul lor parochial sistemisarea unui 
post de oapelan. Conclusul a fost trimis 
Consistoriului din Gherla pentru aprobare 
și pentru publicarea de concurs, dâr — 
după cum se spune într’o plângere a unui 
paroohian din Bistrița publicată în „Tribuna" 
— deși atât comitetul bisericesc, cât și Con- 
sistorul diecesan au fost solicitați din par
tea mai multor parochianl, totuși pașii de 
lipsă pentru resolvarea cestiunei nu s’au 
făcut. Episcopul dela Gherla s’ar fi espri- 
mat, că afacerea pentru aceea întârdiă, 
fiind-că în întrâgă diecesa nu află o per- 
sonă potrivită pentru Bistrița. Amintitul 
parochian declară la asta, că sunt și alte 
diecese și archidieoesă în patria nostră, în 
cari s’ar putâ găsi un oapelan pentru Bis
trița. Poporul român din Bistrița în frunte 
cu o mulțime de omeni învățațl, nu vor 
aștepta pănă când episcopul „va găsi un 
preot orescut în spirit gherlenesc după ohipul 
și asămenarea Măriei Sale", ci lor le trebue 
un oapelan, „care să dispună de cea mai 
înaltă cultură preoțâsoă, încât nu numai în 
biserică, oi și afară de biserică, în tote afa
cerile economice și sociale să-i potă repre- 
senta față ou tâte națiunile conlocuitore". 
In fine stărue parochianul din vorbă, ca 
episcopul să publioe cât mai curând con
curs și alegerea capelanului s’o încredințeze 
comitetului din Bistrița, punând în vedere 
pentru oașul contrar eventualitatea unor 
urmări fârte periculâse, ca cele petrecute 
anii trecuțl la Feldru.

Stipendii pentru școla agronomică 
din Mănăștur. Direcțiunea șoâlei agrono- 
mioe din Mănăștur (Kolozs-Monostor) a pu
blicat concurs pentru 7 locuri libere (sti
pendiate) pe anul școlar 19i 0 — 1901, re- 
servate în prima liniă pe sâma elevilor, 
cari vor întră în cursul prim. Aceste lo- 

ourl se vor da esclusiv elevilor săraci năs- 
cuțl în Transilvania și părțile adnexe (fos
tele comitate Crasna, Solnocul-de-mijloc, 
Zarand și Chiorul). Stipendiul constă din: 
provisiune completă, locuință în institut, 
înoălcjit, luminat, haine de pat gratis și 
spălarea lor, și în oas de bâlă îngrijirea 
medicală gratuită. La petițiunl sunt a se 
alătura: testimoniu școlar despre absol- 
varea a 6 olase gimnașiale, reale, civile ori 
absolutor dela vre-o școlă (academie) oo- 
mercială; carte de botez spre dovedirea 
nascerii și etății de 16 ani împliniți, atestat 
de paupertate (vidimat de fisolgăbirău ori 
de căpitanul poliției); atestat medical des
pre oonstrucțiă corporală sănătosă și despre 
vaccinare; declarațiunea părinților ori tu- 
torului, că vor solvi taxele în sumă de 83 
cor. și se vor îngriji de îmbrăcămintea și 
reohisitele școlare ale potentului. Afară de 
acestea trebue făcute evidente în peti- 
țiune: ubioațiunea potentului, starea oi- 
vilă a părinților, numărul și etatea fră- 
ținilor, și că orfan e potentul, seu nu? 
Petițiunile astfel instruite și adresate mi
nistrului de agricultură, sunt a se înainta 
direcțiunei școlei agronomice în Mănăștur 
(Kolozs-Monostor) cel mult pănă la 15 Iulie 
st. n. Se primesc și elevi cu locuința afară 
din institut, pentru cari terminul de în- 
soriere e 1—8 Octomvre.

Magazinul ministerului de domenii. 
Ministerul de domenii în vederea deschi
derii magazinului aoestui minister, magazin 
ce va fi pe calea Victoriei, în BucurescI, și în 
care are să se vândă produsele pepinierelor, 
a trimis circulare tuturor firmelor model, 
prin care le dă instrucțiuni asupra modului 
cum se vor trimite magazinului fructele și 
legumele, preoum și vinurile române. De oă- 
tră ministerul de domenii se va ținâ un re
gistru de tote produsele fermelor, oarl se 
vor trimite magazinului domeniilor, pentru a 
putâ face un control mai riguros. Magasi- 
nul s’a deschis erl în 10 Maid.

Asociațiune de credit industrială 
în Brașov. Ni-se comunică următorele dela 
Camera comercială din loc: Direcțiunea 
Asociației de credit centrale din Buda
pesta înființată pe basa. art. XXIII din 
1898 asupra Asooiațiunilor de credit eco
nomice și industriale a dat de scire Ca
merei comerciale din Brașov, că voesce să 
înființeze în Brașov pentru toți industriașii 
o Asociațiune de credit industrială comună 
și a rugat’o să conoheme spre scopul acesta 
Duminecă în 27 1. c. la 3 ore d. a. pe 
toți industriașii din Brașov la o eonferență, 
care se va ținâ în sala din casa sfatului și 
în care va da deslușiri trimisul asociației 
din Budapesta în limba maghiară și ger
mană.

Fabrică nouă în Iași. D-l Eduard 
Ghica, proprietar mare și agricultor, a ob
ținut dela stat concesiunea, de-a înființa 
lângă abatorul din Iași o fabrio.ă de con
serve alimentară de carne sistem țnodern,

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Mareșalul Suvorov.
— Urmare. —

Campania, ce a purtat’o Suvorov în 
Italia, i-a adus rangul de principe și predi
catul italisky. La țărmurile rîului Adda, el 
a silit pe Moreau să se retragă. Lângă 
Trebbia el a bătut pe Macdonald, la Novi 
a învins și a omorît pe tînărul Joubert. 
De-odată însă primi ordinul de a trece din 
Italia de sus prin Helveția, ca să se reu- 
nâscă cu oorpul ruseso comandat de gene
ralul Korssacoff și a înloouit pe austriacl, 
earl sub archiducele Carol plecară în Ger
mania. Aoâsta a fost admirabila sa trecere 
peste St.-Gotthart, care se pote pune ală
turi cu renumitele espediții istorice, cum a 
fost aceea a lui Alexandru cel Mare, a ce
lor 10,000 ai lui Xenophon și acele ale lui 
Napoleon. Stând continuu în atingere ou 
inimioul, el străbătu cu cei 20,000 omeni 
ai săi prin trecători și prăpăstii, pănă sus 
la podul dracului, având mai înainte o 
.groznică luptă la peștera din Urn, apoi se 

scoborî în valea Muotta. Aici află, că Kors
sacoff a fost bătut și că Massena ou 60,000 
omeni aștâptă oștirea sa. Dâr trebuia să 
străbată. Cea mai mare parte a trupelor 
sale se prăpădise. Aprope toți oaii, tote 
tunurile și tote bagagele sale erau perdute, 
cari îi mai rămaseră îi urmau ou curagifl 
și ou încredere în eroismul său neînvingi- 
bil. Deși nededațl cu clima și crescuți la 
șes, ostașii săi făceau minuni, suportând 
tote, ploi și ninsâre, fome și sete și urcând 
în haine rupte și desculți vârfurile Alpilor. 
Tot mai sus trebuiau să urce; după un co
los de munte venia altul și mai mare. Se 
părea, că nu mai au sfârșit torentele de 
munte și prăpăstiile din mica Elvețiă. Sute 
de ostași cădeau la pământ obosiți, înghe
țați și flămândițl. In cele din urmă cei ce 
rămaseră tâfărl ajunseră la o înălțime de 
șâpte mii de urme, la ospiciul pentru stră
ini al Capuoinilor.

Nu-i aștepta însă aici o paclnică os- 
pătare, ci mortea întindea acestor ultimi 
eroi brațele ei. îndărătul stâncilor și al 
pietrilor pândea inimicul, din munți răsu
nau împușcături, aprope fiă-care detună

tură stingea viața unui ostaș rus. Zăpada 
se înroșise de sânge. Era pe însărate. S6- 
rele, părea că vrea să-și asoundă fața dina
intea spectacolului teribilului măoel. Atunol 
Suvorov îșl ridică ochii săi rugători spre 
cerifi și spre sorele, ce apunea.-Nu voia să 
dispară fără de a fi văcjut victoria sâu 
mortea sa. Și el conduse rămășițele bravi
lor săi la ultima luptă și la viotoriă...

Acum răsbi în Bavaria, aici a aflat, 
oă Țarul pentru vitejia sa l’a numit gene- 
ralissim peste tote armatele rusesol. Țarul 
Pavel îșl perdu însă voia de a mai conti
nua răsboiul și rechiemâ pe Suvorov. încă 
pe drum, la reîntârcere, ’i-s’a dat de scire, 
că ârășl a oăcjut în disgrația Țarului, îșl 
făcuse datoria, acum putea să mârgă.

Ostenit și bolnav sosi bătrânul gene
ral la Petersburg și aici în 18 Maid 1800 
a murit adâno întristat și amărît. Reeunos- 
cință dela casa Romanoff.

Abia s’a' urcat însă pe tron următorul 
Țar Alexandru și a și căutat de a repara 
nerecunoscința tatălui său; el ridică erou
lui pe Câmpul lui Marte în Petersburg o 
statuă colosală.

Suvorov era omul grabnicelor hotă- 
rîrl. El îșl făcea un plan și de-odată căuta 
să-l și esecute. Dâcă recunosoea un lucru 
ca bun și voia să-l ducă în împlinire, nu 
ounoscea niol o cruțare a subordinaților săi, 
nici a personei sale proprie. Ca și favori
tul Catarinei, Potemkin, așa se distingea și 
acest protegeat al împărătesei între dmenii 
mari ai timpului său prin deosebitele sale 
particularități. El era, cum l’a numit lordul 
Clinton, o hieroglifă.

Potemkin și Suvorov voiau să fiă 
amândoi neîntrecuțl în lume. Nu voiau să 
sâmene nici unui alt om ; amândoi se si
leau să apară îutot-dâuna originali. Pe când 
însă Suvorov arăta laturi bune, pofta de 
originalitate a lui Potemkin se arată nu
mai în semne rele. Suvorov n’a fost nici
odată lacom; Potemkin a adunat averi 
imense.

Cea mai capitală plăcere a lui Po
temkin era, ca zăcând pe o canapea, să-și 
arunce și să facă să salte dintr’o mână în- 
tr’alta juvaerele sale. El ■ dioea atunci, că 
se jâcă de-a cataraotul. La un prâncj, ce 
l’a dat amorezei sale, prinoesei Dolgoru- 
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pentru armată și export. Acâstă fabrică va 
oontribui a schimba sistemul de cultură în 
România, a restrânge cultura cerealelor și 
a da o mare desvoltare crescerei vitelor. 
Aoeste oonserve vor avâ debușeul oel mai ! 
mare în Belgia, Olanda și Germania.

Fratricidiul dela Sătmar. Alal- 
tăerl, în 22 Maifi, s’a început înaintea ourții 
cu jurați din Sătmar pertractarea sensațio- 
nalului prooes intentat autorilor crimei în
grozitor©, ce se săvîrșise astă-tomnă în co
muna Kakszentmârton. Autorii crimei sunt 
doi frați, nemeși ungurescl, cari făceau 
parte din societatea alâsă a Maghiarilor, 
fiind dmenl bogațl și cu mare trecere, der 
cari și-au risipit averea, intrând în mari 
datorii. Unul din ei, Papp Bela, fost loco
tenent de husari în reservă, voi să curme 
viața unui frate mai mic al său, cu numele 
Zoltan, oare era student de cl. VII gim- 
nasială și avea etatea de 17 ani. îndemn 
la aoâstă oribilă crimă îi dete lăcomia de- 
avere. Ii dete odată otravă, dâr planul nu i-a 
succes și atunci a chiămat în ajutor pe 
fratele său Papp Zoltan; acesta a și pri
mit invitarea, dâr nici lui nu i-a succes 
planul. Mai multe săptămâni s’au tot sfă
tuit împreună acești frați monștri, cum și 
prin oine ar pută omorî pe fratele lor de 
al treilea. Promiseră bani și unuia și al
tuia, pănă când în urmă găsiră pe un păs
tor al lui Papp Bela, ou numele Zsoldics 
M., pe oare îl îndupleoară ou bani și ame
nințări să săvîrșâscă omorul. Fiind invitat, 
tînărul Papp Elemer pleca astă-tdmnă din 
Sătmar la fratele său în Kakszentmarton. 
Pe drum fu atacat de ucigașul cumpărat 
Zsoldics, care-i stinse viața prin două îm- 
pușoăturl, apoi a fugit. Papp Bela, curios 
de-a vede isprava făcută de Zoldios, a ple
cat cu trăsura în acea parte. Când caii la 
o margine a drumului de țeră deteră cu 
ochii de cadavru, se spăriară și începură 
să sară în patru pioidre. „Un cadavru se 
află lângă șanț!14 c|ise vizitiul. — „Mână 
mai departed porunci Papp Bela, care 
acum soia, că Zsoldics șl-a împlinit pro
blema. Apoi se duse la Sătmar și acolo 
răspândi vestea, oă fratele său mai mio s’a 
sinucis. începură a-se face cercetările, fiind 
ambi frați mai mari bănuițl, că ei au făcut 
sfîrșit lui Elemer, pentru-ca să pună mâna 
pe averea lui. La pertractarea, înoepută 
alaltăerl, Zsoldics în mod cinic șl-a recu
noscut fapta, dâr nici un semn de părere 
de rău n’a arătat. Nici Papp Bela n’a ne- 
.gat, oi s’a silit numai să presents pe fra
tele său Papp Zoltan ca autor inteleotual 
al crimei, er acesta la rondul său acusă pe 
.Bela. Pertractarea continuă.

RSsboiul din Africa sudică.
Am semnalat erl, oă după informațiu- 

mile lui „Times*  președintele Transvaalu- 
lui, Krilger., n’a cerut paoe dela Anglia. 
Se vede așa-dâr, oă Kruger n’a voit să se 
espună și a doua 6ră unui refus brusc din 

*) In foiletonul d n Nr. trecut, colona 2, 
rendul 11, în loc de cucerirea Oceanului, este a se 
ceti cucerirea Oceacovului.

koff, a lăsat să fiă servite la desert bri
liante. Biblioteca sa era compusă din cărți 
;în folio, quart și octav, a căror foi erau 
tdte — banonote.

Ca și odinidră Menoicoff, favoritul 
primei Catarine, Potemkin avea o curte 
mai mândră, decât cea a Țarinei. Nu se 
pote descrie pompa și strălucirea festivi
tăților și balurilor, ce le da și oarl înghi- 
țiau milidne. Dâcă Suvorov jertfea sute de 
mh de fii ai țării pentru ondrea și gloria 
ei, Potemkin îi jertfia numai spre a-șl sa
tisface ambițiunea. Ca să aducă pentru amo
reză pepeni seu flori, nu-i păsa nici de că
lăreții, nici de caii, cărora le poruncea să 
alerge după ele. In țări depărtate, chiar și 
la Paris, trimetea omeni, ca să aducă ni
micuri pentru metresele lui. Suvorov era 
un soldat modest. In răsboiîl o natură tare, 
nepretențiosă; Potemkin nu pleca nici
odată în răsboifl, fără de a duce cu sine 
și plăcerile sale. Cartea sa femeiâsoă îl în
soțea în bătălii. Suvorov îngrijea în câmp 
mai întâii! de aprovisionarea soldaților săi, 
6r Potemkin se îngrijea mai întâiO. de a-șl 
așetja magazinele de mărfuri, oe aveau de 

partea guvernului engles, ci voesce mai 
bine a continua lupta pănă în cele din 
urmă.

Burii sunt gata să vadă cădând și 
Petroria și Johannesburg. Asta se deduoe 
din faptul, oă Pretoria începe să fiă pără
sită de locuitorii, cari nu stau sub arme. 
Mare parte a locuitorilor capitalei se re
fugiază în Lydenburg, oraș situat în par
tea nord-ostieă a Transvaalului. Lyden
burg e încunjurat de jur împrejur de munți 
uriași. Aici se pare că vor Burii să opună 
lui Roberts ultima resistență.

In 21 Maiu s’a ținut în Pretoria, sub 
oerul liber, o adunare de popor în care cei 
presențl s’au sfătuit, ce să se întâmple la 
cas când Englesii ar asedia Pretoria. Adu
narea a ales un comitet, care va trebui 
să se îngrijâsoă de siguranța femeilor și 
copiilor. Tot odată consulul olandes a fost 
provocat să sfătuâscă guvernului său de a 
se îngriji de măsuri suficiente pentru scu
tul și ocrotirea supușilor olandesl.

*
După soirile telegrafice din Washing

ton, deputațiunea bură a fost primită alal
tăerl de secretarul de stat Hay în oficiul 
ministcriului de esterne, unde a convorbit 
cu ea timp mai îndelungat. După recep- 
țiune secretarul de stat Hay s’a dus ime
diat la Casa Albă, unde a raportat preșe
dintelui Mac Kinley asupra amănuntelor 
convorbirii cu delegațiunea. îndată după 
acesta Hay a dat de scire deputațiunei, că 
ou considerare la art. III. și V. din con- 
vențiunea dela Haga, prooederea mai de
parte a Statelor-Unite în împrejurările ac
tuale riar fi recomandabilă-, Statele-Unite 
vor păstra neutralitatea.

După amiacjl deputațiunea a fost pri
mită de președintele Mac Kinley. Primirea 
n’a fost oficială. Membrii delegațiunei au 
arătat scopul misiunei lor, esprimând însă 
presupunerea, că după convingerile, ce 
le-au primit cu ocasia visitei dela secreta
rul de stat Hay, Statele-Unite nu pot să 
intervină. Mac Kinley i-a întărit în aoesta 
presupunere și a observat, că el nu de mult 
a oferit Angliei bunele sale servicii. A fă- 
cut'o aoesta în speranța, oă se va pută 
pune capăt răsboiului, însă ofertul lui n’a 
fost primit de Anglia. Statele-Unite nu pot 
să facă mai mult.

Delegații buri au răspuns, oă-i umple 
de mulțumire convingerea, oă în Statele- 
Unite Burii au amiol sinceri.

• Dela Academia Română.
Concursuri pentru premii.

— Fine.-

XIV. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, 
se va decerne în sesiunea generală din anul 
1902 celei mai bune lucrări scrise în limba 
română asupra subiectului: „Domnia lui 
Stefan-oel-Mareu. Terminul presentării ma
nuscriptelor la concurs este pănă la 1 Sep- 
temvre 1901.

scop a satisfaoe plăcerile amorezelor sale. 
Așa a făout și ou ooasiunea asedierei Ooea- 
covulni*).

Și Potemkin a fost un om estraordi- 
nar: der el a putut să joce roluri numai 
în Rusia și numai în Rusia Catarinei II, 
—- Suvorov însă ar fi ajuns și ar fi rămas 
pretutindeni marele bărbat. Lângă pofta 
de risipă a lui Potemkin rânjea avariția; 
Suvorov era desinteresat. Zeume flise de 
Suvorov, după impresinnile sale personale: 
„El a fost un om fdrte cinstit, n’a fost ti
ran, ci un model de umanitate../ El a 
vărsat șiroie de sânge, dâr era îndreptățit 
să dică și acesta: „Iubesc pe de-apropele 
meu, n’am nenorocit pe nimeni în viața 
mea, n’am subscris nici o sentință de 
morte. Am fost mic, am fost mare. La flu
xul și refluxul norocului am fost ou cre
dință în Dumnezeu și am rămas neclintit14.

ăVa urma.)

KN. Premiul G. San-Marin, în sumă 
de 2.000 Lei, dimpreună cu prooentele 
acestui fond pănă la acordarea premiului 
(decis. 6 Martie 1895), se va decerne în se
siunea generală din anul 1902 celei mai 
bune lucrări scrise în limba româuă asupra 
subiectului : „ConsiderațiunI asupra comer- 
ciului României cu țările străine atât la 
Orient, cât și la Oocident, începând cu se
colul XVI pănă în anii din urmă14. Termi
nul 1 Septemvre 1901.

XVI. Premiul Statului Lazăr, ds 5.000 
Lei, se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1903 pentru subiectul „Studiul vinu
rilor din România din puuctul de vedere 
eeouomie și al composițiunii lor chimice14. 
Terminul 1 Septemvre 1902.

XVII. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, 
se va decerne în sesiunea generală din auul
1903 celei mai bune scrieri asupra subiectu
lui „Alooolismul în România14. Terminul 1 
Septemvre 1902,

XVIII. Premiul Neuschotz, de 2.000 
Lei, se va decerne în sesiuuea generală 
din anul 1903 celei mai bune lucrări des
pre „Espunerea finanțelor statului român 
dela 1859 pănă la 1902, cu o Introducere 
asupra finanțelor Domniilor Regulamen
tare44. Terminul 1 Septemvre 1902.

XIX. Premiul Alexandru Ioan Cuza, 
de 10.000 Lei, dimpreună ou procentele 
acestei sume dela 1891 pănă la acordarea 
premiului, se va deoerne în sesiunea gene
rală din anul 1904 celei mai bune lucrări 
despre „Istoria Românilor dela Aurelian 
pănă la fundarea Principatelor14. Terminul 
1 Septemvre 1903.

XX. Premiul Statului Eliade-Rădulescu 
de 5.000 Lei se va decerne în sesiunea 
generală din anul 1904 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra su
biectului „Epoca lui Matei Basarab și Va- 
sile Lupu". Terminul 1 Septemvre 1903.

XXI. Premiul Adamachi, de 5.000 Lei, 
se va deoerne în sesiunea generală din anul
1904 celei mai bune lucrări scrise asupra 
subiectului „Istoria poesiei lirice la Români 
pănă la Alexandri14. Terminul 1 Septemvre 
1903.

XXII Premiul Alexandru Bodescu, de
1.500  Lei, dimpreună cu 1.000 Lei dăruițl 
de d-1 Ioan Kalinderu, se va decerne în 
sesiunea generală din anul 1904 celei mai 
bune lucrări scrise îu limba română asupra 
următorului subiect: „Monografia econo
mică, statistică și socială a unei comune 
rurale din România și a unei comune ru
rale românescl de peste graniță. Mono
grafia situaț'unii eoonomiee a câte trei fa
milii de țăran, fruntaș, mijlocaș, și codaș, 
luate din cele două comune, în total 6 fa
milii14. Terminul 1 Septemvre 1903.

XXIII. Premiul Statului Lazăr, de 
5.000 Lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1905 celei mai bune lucrări 
scrise în limba română asupra subiectului 
„Starea economică și socială a României 
actuale" Terminul 1 Septemvre 1904.

XXIV. Premiul Adamachi, de 5.000 
Lei, se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1905 asupra următorului subiect: ^Po
porul Komdn din Ungaria și Transilvania de 
ia începutul secolului XVIII încoce*.  Termi
nul la 1 Septemvre 1904.

XXV. Premiul Neuschotz, de 2.000 Lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1905 celei mai bune lucrări despre 
„Istoria vămilor în România dela început 
pănă în cj’lele nostre44. Terminul la 1 Sep
temvre 1904.

XXVI. Premiul Princesa Alina Știrbei 
se va decerne în sesiunea generală din anul 
1906 pentru cea mai bună scriere îu limba 
română despre: „Istoria României dela fun
darea Daciei pănă la finele secolului pre
sent, pentru usul și întărirea simțămintelor 
patriotice ale tuturor cetățenilor14. Termi
nul 1 Septemvre 1905.

XXVII. Premiul Princesa Alina Știrbei 
se va decerne în sesiunea generală din anul 
1910 pentru cea mai bună: „Carte de lec
tură pentru scolele secundare14.

Premiul este de 8.500 Lei, în care 
sumă se cuprind premiul autorului și chel- 
tuelile de tipărirea scrierii (de minimum 
30 cole de tipar garmond) în 1.000 esem- 
plare, din cari 800 ale autorului și 200 ale 
Aoademiei Terminul 1 Septemvre 1909.

* **
Notă. — Manuscriptele lucrărilor puse 

la concursurile premielor de sub N-rii VII 
—XXVII se vor presenta anonime, purtând 
o devisă, care va fi reprodusă pe un plic 
sigilat, cuprincjend numele concurentului. 
Academia îșl reservă dreptul de a tipări 
în publicațiunile sale lucrările, ce se vor 
premia. Premiile se vor da autorilor numai 
după tipărirea lucrărilor premiate. Coucu- 
renții sunt obligati a arăta tot-dâuna în 
scris pentru care anume premiu presintă 
lucrările la concurs,

ULTIME SC1RL
Pretoria, 23 Maia. Președintele 

Kruger a declarat, că Burii vor con
tinua răsboiul pănă la cel din 
urmă om.

Londra, 23 Main. Generalul Bul 
Ier a dat un ordin pe armată, în 
care spune, că din Transvaal a nă
vălit în Oranje o armată bură și a 
ocupat Laingsneck.

Londra, 23 Maiu. Se desminte 
scirea despre trecerea Englesilor 
peste rîul Vaal; 7000 de Burl, sub 
conducerea lui Steyn și Borha pre
gătesc o seridsă resistență. Ei au 
concentrat trupe la Venterskop.

SB 0 BE « 15.
Pavilionele japonese la JEocposi- 

ția din Paris. In strada naționalităților, 
precum și pe dealul Trocadero, s’au făcut 
mai multe inaugurări. Cea mai frequentată 
și veselă inaugurare a fost aceea a celor 
patru pavilidne ale Japoniei din paroul 
Trocadero.

Cel mai mare din ele pote fi numit 
ou drept cuvânt un palat. Un palat, clădit 
în stilul japonez, a oărui sală festivă, bo
gat decorată cu stâlpi de lemn văpsite și 
poleite, conține o colecțiă din cele mai 
rari opuri măestre în arta japoneză. O mare 
parte din ele sunt proprietatea împăratu
lui, parte a museelor și templelor.

In parterul acestui palat să află es- 
puse obiecte de artă din bronz și lemn, 
âr în etagiul acestui palat clădit în stilul 
Templului Buddha, este espusă o colecție 
incomparabilă a picturei japoneze din se
colul XII și XVII și diferitele panouri a 
marilor măeștri din acele epoce.

Aoum, îuchiptiiți-vă lângă acest palat, 
înounjurat de o mulțime de lume elegantă, 
un ohiosc de ceai ou mai multe verande, 
er dincolo de el încă alte două pavilione 
pe a căror fațade și sub umbra înalților 
și stufoșilor pomi, se întiud o mulțime de 
lampione în diferite colori, âr între ele se ză- 
resce oglinda vercjue a unui lac mic, care 
este împresurat cu cele mai alese flori mi- 
rositore și ve veți pută face o ideiă des
pre cadrul, în care Japonesii îșl serbâză 
festivitatea lor în grădină.

In chiosoul de oeaiu, ne serveau nisce 
fice ale Japoniei, mici, drăguțe și sprintene 
un eiaiu admirabil al cărui buchet te îm
bată cu mirosul său; alături însă o altă 
beutură, încă necunoscută în Europa și 
așa numită Sachd (vin de orez); tot ast-fel 
serveau aceste Maîtres d’hotel în prăvă
liile prefăcute în o mulțime de bufeturl, 
înghețată de fruote și șampaniă francesă.

Peste 2.000 de person© au asistat la 
deschiderea acestor paviliâne japoneze; pu
blicul a fost delectat și mai mult de că- 
tră o orchestă națională japoneză, care 
cântă sus pe terasa unui chioșc.

O statistică parfumată- In Europa 
se cultivă actualmente 4300 specii cfe-florl, 
dintre cari numai 420 au un parfum plă
cut. Cele mai mirositdre flori sunt acele 
ou petalele albe și creme ; din 1124 soiuri 
de aoestea, 187 mirosă plăcut; urmâză apoi 
florile galbene, cu 77 soiuri din 951; cele 
roșii ou 64 din 823, cele albastre cu 34 
din 594 și cele viorii cu 13 soiuri parfu
mate, din 308. Din cele 3800, cari rămân, 
sunt 1500 cari au miros neplăcut și 2300 
cari nu au nici un parfum.

Insciiiițare.
Prin acesta dau de scire On. 

public și cu deosebire clienților can
celariei mele, că dela 15 Martie a. c. 
m’am reaședat cu sediu permanent 
în Brașov și că de-ocamdată me aflu 
cu cancelaria în Villa Kertsch catul 
al doilea.

Me pun deci ca tot-deuna la dis- 
posițiunea foștilor mei clienți și a p. t. 
publicului, care are trebuință de aju
tor advocațial.

Brașov, în 6/19 Maiu 1900.
Ioan Lengeru,

advocat.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
dâss Brașov.

se pot procura următbrele cărți:
Pentru comerciant funcționari și 

toți omenii de afaceri, precum și studențî 
putem recomanda următorele cărți:

Hanul de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la șcdla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei" și e menită a face mari 
servicii tutwor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fi. (cu posta 2 fi. 10 cr).

Idei fundamentale în economia 
politică, D-l loan Socaciu, vechili profe
sor la scolele comerciale române din loc. 
a scos de sub tipar o nouă broșură sub 
titlul de mai sus, fiind adausă în partea a 
doua și o nouă teoria sociologică, care con
ține lucruri de interes sciențific deosebit 
mai ales pentru specialiști. A cunosce ideile 
fundamentale ale economiei politice este 
fără îndoelă de mare interes pentru ori 
care cetitor inteligent. Prețul e 65 cr.

„Curs complet de corespondența 
comercială1*, de /. C. Panța. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recomandațiuni și acreditive; scrisori în 
Qomerciul cu mărfuri, cornisiune și spedi- 
țîuiie; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fi- 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la șeola comercială 
superidră din loc. Tractâză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -ț- 5 cr. 
porto.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
c|ile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine.; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea dttplă, de I. C. Panțu. Acesta nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 

la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țdlă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiuri (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
dureză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

Prețul este 2 corone10 bani porto- 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu" și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces- 
ora, asupra acestei lucrări de neapărată 
ttrebuință.

Cursul la bursa dm Vîena.

Din 23 Maiu 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 114.75
Renta de corone ung. 4%. . . . 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% • 120.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% • 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 115.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.35 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 1 8.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.25 
Renta de argint austr............................. 97.40
Renta de hârtie austr......................... 97.—
Renta de aur austr.................................114.80
Losuri din 1860..................................... 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.77
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 722.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 717.—
NapoleondorI.......................................... 19.27
Mărci imperiale .................................118.25
London vista....................................... 242.40
Paris vista..............................................96.27 72
Rente de corone austr. 4% • • • 96.35
Note italiene...........................................90.40

Cursul pieței Brsișow.
Din 24 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.02 Vend. 19.04 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 18.84 
Napoleond’orl. Cump. 19.24 Vend. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/n 100.— Vând. 101.—

Proprietar: Dr. Âurel Afursșiamj.
Redactor responsabil: (Negoriu Hai or.

Brassovărmegye foispânjâtol. 

382—1900 szâm.

Pâlyâzati hirdeimeny.
Brasso vârmegye torvbnyhatb- 

aăgnâl iiresedesben levd egy evi 1600 
korona fizetds es 400 korona lak- 
berrel dijazot vârmegyei aiszămve- 

S/. 588-1900
tlkvi.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat.
A brasadi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatdaâg, kdzhirrd teszi, 

ho</y Mateiu Ekaterina vdgrehajtatdnak Lăcătuș Banu ea neje Maria, 
vegrehajtâst azenveddk elleni 22 frt. tdke-kovetelda ea jâruldkai irănti 
vegrehajtâsi iigyeberi a braasdi kir. torvenyszek (a brassbi kir. jârâsbi- 
rosăg) teruletdn levd Botfalva kozseg hatârâa fekvo a I. a botfalvi 
765. az. tjkvbeu foglalt 748 hraz. fekvdre 1 frtban. II. a botfalvi 1459. 
tljkvben 737/1 hraz. ingatlanra 400 frtban măr ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, ea hogy a fennebb megjeldlt 
ingatlanok az 1900. evi junius ho 20-ik napjân d. e. 9 orakor a botfalvi 
kbzseg hâzâr.âl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott ki
kiâltâsi âron albi ia eladatni fognak.

Ar.verezni azânddkozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
kdazpdnzbeD, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-ban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott da az 1881 evi november hd 1-en 3333 az. alatt kelt igazsâg- 
ugymmiazteri rendelet 8 §-âban kijeldlt bvadekkepes drtdkpapirbau a 
kikuldbtt kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 §. drtelmeben 
a bânatpdnzuek a birdaâgnăl elblegea elhelyezdaerCl kiâllitott azabăly- 
azerii eliemervenyt âtszolgâltatni.

Braaad, 1900 evi januăr hd 31-dn.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg. 965.1—1

vdi, egy dvi 1000 korona fizetessel 
es 400 korona uti âtalânnyal ellâtott 
vârmegyei âllatorvosi, vegiil egy 6vi. 
1000 korona fizetbs ea 120 korona 
lakbbrrel javadalmazatt kbzigazga- 
tâsi gyakornoki âliâara pâlyâzatot 
nyitok, s felhivom mindazokat, a kik 
ezen âllâsokra pâlyâzni kivânnak, 
hogy az 1893 evi I. t.-cz. 1. § n eloirt 
âltalânos kellbkeken kivul az alezăm- 
vevbi âllâsra nâzve az 1883 6vi I. 
t. cz. 17 § âban, az âllatorypsi âllâșra 
nezve az 1888 evi VII. t. cz. 133 
§-âban da a kozigazgatâsi gyakornoki 
âlâsra, nezve az 1883 evi I. t. cz. 5 
§ VIII pontjâban eloirt minbBithsti- 
ket igazolb okmânyokkal folszerelt 
kervenyeiket folyd evi Juniua hd 
10-eig bozzâm terjesszekbe, kdaobb 
erkezo kervenyeket figyelembe uem 
fogok venni.

Braaad 1900 evi mâjus hd 17-6n.
Maurer Mihăly s. k.,

971,1—2. foispân.

A. Mureșîami 

Brașov, Tergul Inulnii W. 3®.
Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta od-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compjturl, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

QouvcA/S, in lolă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuronl

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATUTEL

foi periodice.
BILETE DE’VISITÂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNA Șl DE NUNTA
DU?Ă DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brasov Târgul Inului Nr. 30, eta- Ș ; 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- Q? 
mandele din afară rugăm a le adresa la O

. tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Plflcma sosirea iroaarilor le siai reg. ou io Braser.
ValaMI di» fi ItKaiu st. aa.

Plecarea trenurilor din Brașov
Bela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o.2‘45m. p.m.
III. Trenul de pers, la ora 7’48 min. sâra.
IV. Tr. acc. la ora 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov Ia Bncnrescl:
I. Trenul de persona la ora 3’55 m. dim.

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

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

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

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

IE Trenul mixt la ora 8’50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia T șnad-Cluc-Szereda).

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

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

Dela Brașov la Ciue-Gyiines:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la <5ra 3 15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov: 
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

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

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

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

IV. Trenul aoelerat, la ora 10’14 pa., sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. ha. 

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

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

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

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

(dela Sf. George, în Iul. 1 15 Sept. în
tdte sărbătorile).

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

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.
III. Tr. mixt la 6ra 8’18 min. sâra.

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

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

(din Palanca dela Iul. 1 — 15 Sept în tdte- 
sărbătorile).

-A. ■V’ z s.
Prenumerațiuuile ia Gazeta Transilvaniei se potti fac© și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiâ-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonesă din nou binevoiască a scrie adresa 

lămurit și M arate și posta ultim». ftdroiBi8trat. „Gaz. Trasts.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


