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A doua notă bulgară.
In cele din urma guverunl bul

gar a respuns și la nota a doua, ce 
i-a adresat’o guvernul român prin 
representantul seu dela Sofia. Și a 
respuns mai conciliant, semn că re- 
cundsce slăbiciunea posiției, ce o 
luase mai întâiu în cestiunea asasi
natelor.

Mai mult decât atât. După 
scurtul comunicat, ce-1 publică Zia- 
rele române autorisate, guvernul 
bulgar s’a veZut nevoit a recu- 
nosceîndreptățirea cabinetului român 
de a pretinde se fiă urmăriți jude- 
cătoresce toți aceia, cari s’au făcut 
vinovați de șantagii criminale, stor- 
cend bani dela supușii români din 
Sofia. Guvernul princiar a declarat 
tot-odată agentului român diplomatic 
d-lui Mișu, că a însărcinat parchetul 
din Sofia cu urmărirea.

Este acesta un pas făcut înainte, 
prin care se creeză posibilitatea 
unei aplanări pe cale pacinică a con
flictului. Cabinetul din Sofia a în
ceput a bate în retragere. Chiar 
declarațiunea, ce o conține nota de 
respuns, că guvernul princiar s’a 
străduit întot-dâuna a păstra cele 
mai cordiale raporturi cu România, 
întăresce suposiția nâstră.

Nota bulgară, despre care vor
bim, ori-ce ar mai fi cuprinzând, 
trebue se fiă privită ca primul suc
ces al atitudinei energice, ce a luat’o 
guvernul român în cestiunea propa
gandei criminale bulgare. Bine sciind 
înse cu cine are de a face și cunos
când pe deplin tdte împrejurările, ce 
au dat nascere agitațiunilor anar- 
chice bulgare, cari au dus neliniș
tea și turburarea și pe pământul Ro
mâniei, cabinetul din Bucurescî de 
sigur că nu se va pută mulțumi și li- 
nisci nici cu declarațiunile din urmă 
ale guvernului princiar. El va avâ, 
de sigur, prevederea și precauțiunea, 
manifestată deja destul de lămurit, 
de-a face tot ce-i stă în putință pen
tru a stîrpi reul din rădecină, îngră

dind România în contra uneltirilor 
bulgărescl de ori-ce natură, cari i-ar 
mai putâ turbura liniștea în viitor.

S’a Zis, că guvernul român pre- 
gătesce o notă cătră înalta Pdrtă, 
suzerana Bulgariei, precum și cătră 
celelalte mari puteri, prin care se 
li-se esplice, de ce România nu mai 
pdte tolera starea de lucruri creată 
de complotul bulgar, ce a luat. di
mensiuni atât de periculâse ordinei 
și păcei în Orientul european.

Scirea acâsta se confirmă acum. 
Guvernul român a și adresat o notă 
Pdrtei suzerane, însoțindu-o cu tdte 
actele și documentele, prin cari se 
constată complicitatea șefilor comi
tetului macedo-adrianopolitan. In ce 
privesce însă celelalte puteri, se asi
gură, că cabinetul român va adresa 
aZI seu mâne o asemenea notă 
Rusiei.

Nu soim, dâcă guvernul român 
se va mărgini la atât și dâcă a re
nunțat, pote, de a-se adresa în ace
lași fel și cătră celelalte puteri. Dâr 
ni-se pare, că este fdrte prudent din 
parte-i, ca, după puterea suzerană, 
se se adreseze mai întâiu de tdte 
Rusiei, care și-a păstrat rolul de spe
cială protectore a Bulgariei și, chiar 
și în urma convențiunei încheiate la 
1897 cu monarchia nâstră — și-a 
reservat sfera sa de influență asupra 
principatului bulgar.

DoveZile, ce le are în mână gu
vernul român relativ la complicita
tea Sarafoff-ilor, trebue se fiă forte 
tari, căci mereu se anunță nouă des
coperiri ale judelui de instrucțiă în 
asasinatul Mihăileanu cu privire la 
acâsta.

Astfel actele și documentele, ce 
le va comunica în copiă Rusiei, nu 
vor rămână, credem, fără de efect.

In cele din urmă se vor con
vinge și cei din Petersburg, că nu 
păte fi nici în interesul Rusiei de a 
lăsa neînfrânate pornirile anarchice 
bulgare, cari, continuându-se, ar pută 
să încrucișeze la un moment dat 
tăte calculele diplomatice. In tot 

cașul, credem, Rusia nu păte să do- 
răscă aZI de a-se crea încurcături 
primijdiăse în Peninsula balcanică.

Conflictul României cu Bulgaria.
Răspunsul guvernului bulgar.

Foile din Bucurescî publică ur
mătorul comunicat emanat dela mi- 
nisteriul român de esterne:

După mai multe 49® de așteptare, 
guvernul Principatului vecin s’a decis 
în fine să răspundă agentului nostru 
diplomatic din Sofia, la ultima notă, ce 
i-a remis în urma ordinelor guvernului 
nostru.

Răspunsul de acum al guvernului prin
ciar este mai conciliant.

Guvernul princiar informâză pe d. 
Mișu, că în urma notei guvernului român, 
parchetul din Sofia a fost însărcinat 
de a urmări pe toți aceia, cari s’au 
făcut culpabili de șantagii criminale, 
estorcând bani dela supușii români din 
Sofia.

Nota mai adaugă, că guvernul prin- 
oiar a făcut întot-dâuna tot ce i-a stat în 
putință pentru a păstra cele mai cordiale 
relațiunl cu România.

Nota guvernului român cătră Turcia.
Guvernul român a adresat erl o notă 

Pdrtei otomane în afaoerea oom plotului bul
gar pe teritoriul român.

Acâstă notă e însoțită de o copiă a 
tuturor actelor și documentelor, ce se referă 
la complicitatea lui Sarafoff, Trifanoff, Cova- 
ceff și consoțl.

O notă de același cuprins va fi adresată 
astăzi Rusiei.

Guvernul român și pressa bulgară.
Am văZut în numărul trecut al 

foiei nostre ce au scris organele de 
căpeteniă ofîciose bulgare „Narodni 
Prava“ și ,,Now-Otsifu (Ziarul bulgar, 
al cărui articul l’am publicat eri în 
resumat se numesce „Now-Otsif", âr 
nu ,,Novosti“.)

AstaZi credem de interes a re
produce părțile esențiale ale răspun
sului, ce-1 dau „Constituționalul" și 
„Timpul" organului ministrului de 
interne Radoslafoff „Narodni Prava“, 
care s’a plâns, că guvernul bulgar 
a fost făcut răsponsabil de cătră gu
vernul român pentru faptele săvâr
șite de complotiștii bulgari, așa Zi
când sub ochii lui.

Etă ce scrie relativ la acâsta 
„Constituționalul" de aZi.

E evident, că n’ar fi trecut nimănui 
prin minte, ca să aouse un guvern de com
plicitate într’o crimă, oomisă de-un supus 
al Sultanului, căruia criminalul aparține. O 
asemene acusațiă ar fi fost o enormitate. 
Luorul acesta e așa de firesc, așa de sim
plu, înoât e dela sine înțeles, că nici un 
Ziar n’ar fi îndrăsnit să-l facă.

Când însă veZh că o crimă oomisă de 
un supus bulgar — să vorbim în termeni 
mai puțin generali — e organisată de-un 
comitet, care se bucură de protecțiunea și 
sprijinul guvernului bulgar, atunci bănuiala 
se desemnâză, însă totuși ți-se impune o 
reservă. Se pdte, îți Z*°h ca guvernul să 
nu fiă amestecat, și oa el să desaprobe cri
mele. E firesc lucru să fiă așa.

Când însă denunți guvernului crima 
comisă, îi atragi atenția asupra autorilor 
morali, pe basa unor indicii; când acești 
autori morali mai sunt învinovățiți și de 
alte crime de asasinat și de șantaje, co
mise la noi în țâră și ohiar în Bulgaria, 
er guvernul în loc de-a procede cu ener- 
giă, stă cu manile în Bîn, ba cere ca să 
i-se aducă dovedi pentru a procede: atunci 
nu mai poți sta nepăsător și trebue să în- 
vinovățesci de oomplicitate ohiar pe gu
vern.

Căci prima datoriă a unui guvern este, 
ca să vegheze asupra vieții 'și averei locui
torilor statului, pe oare-1 administrâză. Când 
un guvern nu-șl îndeplinesoe aoâstă dato
riă primordială, el este său nul, său crimi
nal și rămânerea lui în capul afacerilor 
constitue cel mai mare perioul pentru stat 
în general și pentru statele vecine cu deo
sebire.

Ei bine, s’au oomis șantaje și crime 
pe teritoriul bulgar, de cătră comitetul 
maoedc-adrinopolitan. Urmărit’a guvernul 
bulgar crimele? Nu!

Și crimele acestea nu s’au oomis tâl- 
hăresoe noptea, pe ascuns, ci Ziua namiaZla 
mare ăr guvernul român, victimele , fiind, 
Români, a cerut la timp urmărirea. Ce

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Dreptul la fericire.
De I. A. Potapenko.

(Urmare.)

Curtanov — care altă-dată era tot- 
dăuna liniștit și așeZat și putea să fiă scos 
din eohilibrul său numai dăoă se deștepta 
un interes adâno, deosebit, care c’un cu
vânt nu se irita pentru nimiourl — fugi la 
oassă și se rugă grabnic cu glasul tremu
rător pentru un bilet de drum la Moscva. 
Tot-odată făou observarea, oă istoria neaș
teptatei sale soțe de drum îl irită mai mult, 
decât ar fi avut înțeles.

„De ce? De ce?" se întreba el pe 
sine. „Luorul e așa de simplu. Ea s’a adre
sat la mine, prin urmare are încredere în 
mine, și asta e tot. Sunt eu pentru aceea 
așa de iritat, fiind-că ea se înorede în mine? 
Ne place mult, când ni-se dă încredere, și 
încă mai mult ne bucurăm — dăcă avem 
ooasiune a arăta marinimositatea nâstră".

După-ce Curtanov a luat biletul, se 

întorse să afle pe Darja Pavlovna. O văZu 
la masă bând un pahar de ceaiîl în grabă, 
turnând câte puțin în farfuriă, și se oam 
mira, că într’un asemenea moment ea putea 
să se gândăscă la beut de ceaiă. Și în ge
nere, ea părea a fi mult mai liniștită, de
cât densul.

„Vino acum! Voim să ne ocupăm lo
curile. Eu călătoresc cu clasa a doua. D-ta 
n’ai nimic în contră?" întreba el, apropiân- 
du-se de ea.

Deși voalul acoperea fața ei pe jumă
tate, el nu scăpă din vedere, oă de-odată 
îi luciră ochii și oă aruncă asupră-i o pri
vire ceroetătâre.

Ea ’șl plăti iute ceaiul și îi urmă. 
Câte-va clipite după aoeea ei ședeau în va
gon față ’n față. Erau puțini călători și 
compartimentul lor era neocupat.

Trenul se puse în mișcare.
Ea ’șl luă pălăria jos și-și desvăli fața. 

Pentru prima âră zări, oă obrajii ei erau 
roșiți și înțelese, oă acâstă roșâță venia 
dela marea ei iritațiune. De-odată îi întinse 
amândouă manile.

„Iți mulțumesc, Andreiti Vasilieviol! 
îți mulțumeso!" strigă ea. „Soi de ce m’ai 
ales ?“

„Nu soiu în adevăr pentru ce, Darja 
Pavlovna! Căci pănă aoum încă n’am fă- 
out nimic pentru d-ta...“, răspunse el.

„Pentru aceea, că din pasul meu ne
chibzuit ai făout unul chibzuit. VeZb pen
tru aceea! Și înainte de tote — nu mai în
șelat câtuși de puțin..."

„Nu te-am înșelat? Cum te-aș fi putut 
înșela !u

„VeZb îndată ce ai sosit și ai văZut 
aoea ioonă, am cetit pe fața d-tale și am 
auZit din tonul vocei d-tale, că erai sur
prins și consternat. După aoeea totdâuna 
când conversam, mă uitam în ochii d-tale 
(de-altmintrelea d-ta n’ai observat aoâsta) și 
aflaitt în d-ta confirmarea părerei mele. Ast
fel mă convinseifi, oă erai un om ou inimă 
bună și ou simț fin. ’Ml părea-i ca un om 
dintr’o altă lume. Și acâsta a fost de mare 
însemuătate pentru mine. Patru ani de-a 
rândul nu văZuih un om viu. In jurul meu 
totul era mort, eu însă nu sunt un Ercule 
moral. Și începuseiîl deja să observ, că și 

sufletul meu amorțesoe... Căci acolo e o 
grâznioă viață. Nu soii cât de grâznică ! 
N’avea să vină decât un om viu din lumea 
viuă, și eu ași fi luat hotărîrea să fug. Și 
atunci venișl d-ta... Și te-ai arătat, că ești 
omul aoela, cum te-am oreZut eu... Deci nu 
m’ai înșelat..."

El surise.
„Nu ’ml-a căZut de loc greu acâsta!" 

observă el.
„Soiu, Andreiii VasilievicI!... Dâr pâte 

d-ta creZl, că ceea-ce am făout, e grăbit, 
nechibzuit ?...“

„Nici că soiu măcar, ce ai făcut ?“ răs
punse el.

„Ah, bine Zi°î. Atunci ascultă urmă- 
târea mică istoridră : Eu m’am măritat după 
Posdnev îndată după ce-șl terminase stu
diile la universitate. Era un bărbat plăcut 
și simpatic, când veni în orașul nostru, care 
este reședința guvernamentului, visita mult 
casa nostră — tatăl meu a fost învățător la 
școla districtuală, el muri în anul trecut — 
și deja după trei săptămâni el mă peți. După 
nuntă merserăm la moșia sa și aiol începu 
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este acâsta ? Și oum se pite, cum trebue 
a-se interpreta acâstă nepăsare a guvernu
lui bulgar față de orimele comise ?

Și când după acâsta se comit pe te
ritoriul românesc trei crime de omor de 
cătră Bulgari, crime de ordin politics, și 
când autorii afirmă, că sunt instremente 
ale cjisului comitet macedo-adrinopolitan, âr 
guvernul român cere urmărirea vinovaților, 
guvernul bulgar cere, oa să i-se aducă do- 
vecjl și adaugă, că altfel nici nu are de ce 
interveni.

Dâr să admitem, că noi avem indioil 
grave și guvernul nostru, cere, pe basa in- 
dioiilor, ca guvernul bulgar să i vină în 
ajutor pentru a putâ descoperi o crimă co
misă, pote guvernul bulgar să câră dovedi, 
altfel nu va interveni ? Dâr acesta e un 
refus de-a da ajutor pentru a-se descoperi 
o crimă, și în acest cas ești în drept de-a 
acusa guvernul, care refusă, de complici
tate, când crima mai cu sâmă e politică și 
când se scie, că autorul intelectual se bu
cură de protecția și sprijinul guvernului 
din Sofia.

Să nu respingă deol „Narodni Prava" 
învinovățirea, ce aduce pressa română gu
vernului bulgar de nulitate său complici
tate, acâsta pentru motive de ordine 
logică.

„Timpul" respunc|end asemenea 
Ziarului „Narodni Prava", 4i°e cu 
privire la afirmarea, că de doue-cjecl 
de ani tâte atentatele bulgare s’ar 
fi urcjit pe pământul român, între 
altele:

„...Cât privesce crimele și atentatele 
ce s’au pregătit în România și s'au săvâr
șit în Bulgaria, acusația pâte să aibă un 
miecj de adevăr; am căpătat esperiența lu
crului, și ne dăm sâmă cum s’a putut în
tâmpla acâsta: din causa psihologiei spe
ciale a Bulgarului. In tâte țările din lume 
polițiile caută și găsesc pe criminali prin
tre lepădăturile societăței, și poliția nostră 
nu putea să facă escepțiă la acâstă regulă. 
S’a întâmplat însă, că Bulgarul pripășit la 
noi chiar când șl-a asigurat esistența, de
venind bragagiu, băcan, cârciumar, arendaș, 
proprietar, bancher, tot criminal a rămas; 
împământenirea încă nu i-a schimbat de 
loc, așa că avem Bulgari cu brevetul de 
împământenire, dâr cari departe de a se fi 
asimilat, tot Bulgari au rămas. Nu contes
tăm defectele poliției nâstre, însă nici alții 
să nu conteste, că în asemenea condițiunl, 
cea mai bună poliție din lume ar fi făcut 
fiasoo.

Trece un Bulgar fără căpătâift dela 
Rusoiuc la Giurgiu, unde e găzduit în 
curtea cutărui negustor bine cunoscut în 
oraș; de aci trece la BucurescI unde e pri
mit în casa cutărui negustor de lemne, 
băcan, cârciumar seu bancher. Nimeni nu 
pote bănui, decât că nenorocitul a venit 
să capete de lucru la compatrioțil lui pri
copsiți. Cu tote astea individul este un 
asasin, âr negustorul, bancherul și ceilalți 
sunt gazde de asasini. Individul având „pa
șaport în regulă" se înțelege, că la graniță 
nu putea fi oprit.

In asemenea condițiunl n’ar fi de mi
rare, ca la noi să se fi plănuit intrigi și 
asasinate. De aci însă nu se pote deduce 
nici oă România este un sat fără căni, 
nici că Bulgarul este un ânger. Lucrurile 
se esplioă alt oumva; întâia, prin faptul 
că toți conspiratorii și asasinii bulgari au 
fost înarmați, „cu pașaporte în regulă" 

el să ducă o viață comodă și trândavă. 
Acâsta apărea atât de inocent și neprimej- 
dios, încât mă amusa chiar, și eu nu bă- 
gaitt de sâmă momentul critic, când el în
cepu să decadă... Trândăvia sa fisică se 
transforma încet într’una morală. De acâsta 
sunt vinovată eu. Eu nu trebuia să las să 
ajungă lucrul așa departe, trebuia să-l în- 
curagiez și să-l înflăcărez, dâr n’am price
put a-o face acesta. Protestele mele veniră 
prea târziu. După o căsătoria de doi ani 
Grigorie PetrovicI s’a fost dat cu totul 
acestei vieți, în oare nu făcea alta, decât 
a durmi, a trândăvi pe canapea și a mânca 
— o grâznică viață, care făcu din el un 
auimal. încet încet totul devenise pentru 
el indiferent. Și când mai în urmă veniră 
aceste rude la el și aduseră murdăriă și 
scârbă în acâstă casă, el deja nu mai avea 
puterea de a se opune, nu, gândesce-țl, el 
căcju chiar sub influența lor. Trândăvia lui 
aduse cu sine, că și eu devenisem pentru 
el indiferent, numai trândăvia...“

(Va urma.) 

eliberate de autoritățile bulgare ; al doilea 
că, trecând granița, neapărat fără a deș
tepta nici o bănuială din partea autorită
ților române, conspiratorii și asasinii bul
gari au trecut drept rude seu amici ai găz- 
duitorilor lor, omeni pe c»rl poliția română 
din oausa posiției și avarei lor n’aveanicl 
un motiv să-i bănuâsoă. înțelege acum Na
rodni Prava vorba nâstră, că Bulgarul ră
mâne criminal, la orl-ce trâptă sooială ar 
ajunge el?

Se înțelege, că de acum înainte lucru
rile nu vor mai fi așa, și că autoritățile 
nâstre vor fi provăcjute cu utilajul necesar 
impus de împrejurări. Să nu ni-se facă 
însă numai nouă o vină din faptul, că în 
România s’au putut pregăti intrigi și crime. 
Primii vinovațl trebuesc căutațl în rându
rile acelora, cari formâză Bulgaria oficială 
și cari ne trimit aci pe asasinii lor ou pa- 
șapârte de omeni cinstiți.

*
„Les Reformes", organul oficial al co

mitetului maoedonean, protestă în contra 
acusațiunilor pressei române, că Dimitreff, 
asasinul lui St. Mihăileanu, ar fi emisarul 
comitetului.

țliarul face apologia asasinului și 
adaugă, că istoria va face dintr’ânsul un 
martir și consciința poporului un erou.

Articulul sfîrsesce prin amenințări în 
cas de represalii și adaugă, că în acest cas 
acțiunea legală a oomitetului va înceta și 
âmenii disperați vor urma impulsiunei res- 
bunărei.

*
Agenția telegrafică bulgară cj.ice, oă pressa 

bulgară se ridică contra limbagiului cjia- 
relor române, pe care-1 tratâză de violent 
și de nedrept. „Narodni Prava1,1 continuă a 
respinge injuriile pressei române și se în- 
trâbă, dâeă nu se găsesce în presența unei 
tentative de diversiune din partea Româ
nilor, cari încâroă să distreze atențiunea 
Europei dela răul tratament, ce-1 impun 
Evreilor.

„România prea mică" ...
Sub titlul acesta „Constituțio

nalul critică limbagiul, de care s’a 
folosit clarul „Adeverul" în ces- 
tiunea conflictului, scriind între al
tele:

De aceea, ne ridicăm contra limba
giului „Adeverului", care termină apelul său 
cătră cetățeni de erl, prin următâreln cu
vinte: „Un popor, care are in senul său 
40,000 de fii ca acei de erl, este un popor 
pentru care frumăsa Ilomâniâ a incepzit să 
devină prea mică".

Am fost adeno emoționați, când am 
văcjut 40,000 de oetățenl întrunindu-se 
paolnio spre a protesta contra banditismului 
bandelor revoluționare, dâr oonfratele nostru 
se înșală amar, când vede în acâstă ma
nifestația o dovadă, oă frumâsa Româuiă a 

'început să devină prea mioă.
Nu, România nu este nici mai mică, 

nici mai mare, și fiii ei adunându-se Du
minecă, n’au avut un singur moment 
gândul, de a-șl manifesta dorința întinderei 
teritoriului. Așa cum este, mioă, România 
vrâ să fiă stăpână în casa ei, vrâ să nu 
i-se schimbe teritoriul într’o gazdă de ban
diți, vrâ să nu nesocotâseă străinii datoriile 
celui oe primesce aici ospitalitatea.

Si când au vădut Româuii, că Bul
garii ne tratâză mai rău, deoât o țâră ou- 
oerită, că recurg mișelesoe la pumnal și la 
revolver, cu aprobarea taoită a guvernului 
bulgar, Românii s’au ridicat spre a re- 
ohema pe aoeștl nesocotiți la simțul da
toriei, spre a cere garanții peDtru viitor, 
ertare pentru trecut.

Ne-a sguduit pe toți un sentiment 
mai înalt și mai patriotic, decât dorul ou- 
cerirei unui teritoriu.

In momente grele ca aoelea prin care 
trecem astăcjl, orî-oare ar fi sfîrșitul dra
mei, ce se jâeă, nu este înțelept lucru să 
mergem ou cuvântul mai departe, decât 
gândul, și prin fanfaronade ridioolesă dăm 
prilejul să se crâdă, că urmărim alt-eeva, 
decât satisfacția onârei naționale, grav 
rănită.

Instrucția asasinatului. ~
Alaltăerl diminâță, la ârele 10, au fost 

duși la cabinetul judecătorului de instruc
ție următorii 7 Bulgari, implicați în asasi
natele politice din capitală: Dumitrof, Tri- 
fanoff, Alexoff, studentul Pettef, Alexandru 
Stefanov, George Ivan și Carambuloff.

Ei au fost supuși unui interogatoriu 
și apoi confruntați.

*

Din ordinul judecătorului de instruc
ție, d. Ioan Th. Florescu, erl a fost arestat 
Bulgărul Caramfiloff, cafegiu din calea Vă- 
căresoilor. Aoâstă arestare s’a făout în urma 
denunțării primite la cabinetul de instruc
țiune oum că des Bulgarii aveau ca loc 
de întâlnire cafeneaua lui Caramfiloff.

Supus interogatorului, Caramfiloff tă- 
găduesce de a fi cunoscut pe vre-unbulgar 
din oei arestați acjl și implicați în cestiu- 
nea oelor două asasinate politio® din Ca
pitală.

*
întemeiat pe denunțările primite la 

cabinetul de instrucția, d. Fiorescu a or
donat, ieri ca un Bulgar din T.-Măgurele, 
anume Chițcaroff, să fiă arestat.

D. jude de instrucția din T.-Măgurele 
făcând o descindere la numitul Bulgar, 
a confiscat mai multe scrisori și diare bul
gare și l’a arestat, pănă ce va fi trimis în 
capitală.

*
Bulgarii Dumitroff, Trifanoff, Caram- 

bulofi' și Nicola Miteff au fost din nou con
fruntați astă nâpte pănă târcjiu la orele 2 
de cătră judecătorul de instrucțiune. Forte 
greu se obțin declarațiunile lui Carambu
loff, profesor bulgar, om inteligent, dâr 
oare nu scie absolut de loc românesoe.

*
In privința d-rului Docaff din Rusoiuo, 

care a venit în BucurescI di lele trecute spre 
a interveni pe lângă 4iare-e române în fa- 
vorea Bulgarilor, putem spune, scrie „Tim
pul", următorele: Drul Doceff, membru al 
partidului Radoslaviștilor, este un om com
promis ou desăvârșire moralmente. In se
siunea trecută a Sobraniei bulgare a fost 
pălmuit în plină ședință de Panaiotoff, vice
președintele Sobraniei, fără de a cere vre-o 
satisfaoțiune. Corespondentul nostru ne 
spune, oă Dooeff a primit aceste palme ca 
și când ar fi primit nisoe deoorațiunl.

Drul Dooeff nu se bucură în Bulgaria 
de un bun renume nici măcar ca onestitate. 
Reputația pe care o are în Rusoiuo este 
detestabilă.

Și tocmai aoest om a ținut să inter- 
vie pe lângă pressa nostră în favorea lui 
Sarafoff și a guvernului, sluga plecată a 
comitetului macedo-adrianopolitan !...

Societatea „Brazda".
Cetim în „Timpul" : Asâră s’au întrunit 

un număr de studențl, în frunte ou d-1 de
putat Butculescu, și au discutat, care să fie 
armele civilisate de luptă în contra Bulga
rilor ingrațl. In urma unor discuțiunl forte 
interesante, s’a hotărît lupta economică, și 
pentru-oa acâstă luptă să fie încoronată cu 
suoces, s’a și pus asâră basele unei socie
tăți ou numele Brazda, cu scop de a veni 
în ajutorul grădinarilor români, a-i ridica 
pe aoeștia materialioesce și moralicesce, a 
le da mijlâcele posibile și a crea o șeolă, 
unde să se învețe grădinăritul, oa astfel 
elementul bulgăresc din acâstă ramură să 
fie ou desăvîrșire esolus.

S’a ales un comitet de trei, din care 
face parte și d-1 Butculescu, spre a redacta 
un statut în aoest soop. In legătură cu 
acâsta s’a mai hotărît a se lansa un apel 
oătră domnele române, spre a veni în aju
torul acestui măreț scop și a da tot con
cursul lor pentru desăvârșirea aoestei fru- 
mâse opere.

Activitatea Asociatiunei în 1899.
Lăsăm să urmeze aoi în estras rapor

tul Comitetului central al „Asooiațiunei 
pentru literatura română și cultura popo
rului român", — raport, oe s’a publicat în 
numărul mai nou al organului Asooiațiunei 
„Transilvania". In același loc s’a mai pu
blicat și raportul privitor la produoțiunea 
nostră literară și altele, asupra cărora vom 
mai reveni.

Etă cuprinsul raportului:
Ședințele Comitetului. In 1899 comite

tul central a ținut 12 ședințe ordinare și 
5 estra ordinare, în cari s’au adus 313 con
cluse. Numărul exibitelor a fost 1096 față 
de 733 în 1898, oeea ce dovedesce o mare 
înmulțire a afacerilor, mai ales adminis
trative.

Cu privire la esecutarea concluselor 
luate în adunarea generală din anul trecut, 
ținută la Deva și anume: a oontinua de 
a-se pune în înțelegere cu forurile nostre 
bisericesol și școlare spre a aduna datele 
privitâre la școlele poporale lipsite de mij- 

loce, comitetul oentral a scris din nou Con- 
sistoriilor, cari încă n’au trimis datele- ce
rute. Consistoriul din Gherla niol de data 
asta nu a răspuns oomitetului. In privința 
datelor primite comitetul central a decis, 
oa întreg materialul adunat să se predea 
seoretarului prim al Asooiațiunei cu îndru
marea, oa să studieze situațiunea șoâlelor 
lipsite și să caute căi și mijlâce pentru a 
inscena o mișcare morală în favorul aces
tora.

Etă și oâte-va date, ce le comunică 
raportul oomitetului pentru orientare: In 
diecesa gr. cat. a Oradiei mari se găseso 20 
de șoâle, dintre oarl cu deosebire 8 sunt 
lipsite de mijlâce materiale. In archidiecesa 
gr. or. din Transilvania numărul nu se spune 
apriat în hărtia Consistoriului, ci se dioe 
numai, oă e atât de mare, încât se cer 
multe mii pentru asigurarea esistenței lor. 
In districtul Consistoriului gr. or. al Oradiei- 
marl sunt 21 șcâle lipsite. In archidiecesa 
gr. cat. de Alba Iulia și Făgăraș sunt 115; 
îu diecesa gr. cai. a Lugoșului 8, în dieoesa 
gr. or. a Aradului 100, în diecesa gr. or. a 
Caransebeșului, după raportul Consistoriului, 
cu 3000—6000 fl. s’ar putâ acoperi lipsele șoâ- 
lelor sărace.

Având în vedere, oă împrejurările în 
cele două arohidiecese sunt analoge, comi
tetul oentral oonohide în raportul său, că 
numărul șcâlelor lipsite în archidiecesa gr. or. 
trebue să fiă oevașl mai bine de 115, âr 
în diecesa Caransebeșului conchide, că ar 
fl. 30 șcâle lipsite (â 100 fl.)

Astfel în cele 6 dieoese, dela cari s’au 
primit datele, numărul șoolelor lipsite ar fi 
ou totul de vre-o 400, în oare oifră însă 
nu se cuprind și șcâlele lipsite din dieoesa 
gr. oat. a Gherlei. —

Conclusul, prin care adunarea din 
anul trecut a îndrumat comitetul oentral, 
oa să renunțe la ajutorul de 400 fl. dat de 
ministrul ungureso de oomeroiti pentru în
vățăceii meseriași, a fost eseoutat în felul, 
oă oomitetul oentral s’a conformat și nu a 
mai cerut amintitul ajutor, înonnoseiințând pa 
elevii beneficianțî, că ou finea anului 1899 
li-se sistâză ajutorul. (Se scie, că acel dar 
danaic se dase Asooiațiunei după-ce mai 
întâiii guvernul ungureso nu-i permise să 
primâscă și pentru mai departe ajutorul, 
oe-1 avea dela sooietatea „Transilvania" 
din Buourescl. —Red.), ,

Conclusul privitor la înființarea secțiu
nilor scientifice-literare l’a studiat comitetul 
și a lucrat un proieot de Regulament, pe 
care-1 vedem publicat în numărul mai nou 
al „Transilvaniei" și oare va fi presentat 
pentru votare proximei adunări.

Șcdla civilă de fete a Asooiațiunei a 
fost cercetată de 92 eleve, âr în internat 
au fost 37. — Averea intrigă administrată 
de comitetul Asooiațiunei a fost de 199.888 
fl. și 105,000 Lei. Față de anul 1898 o 
oresoere de fl. 16,528.

Membri cu finea anului 1899 a avut 
Asociațiunea a) fundatori 88 (1898: 82), b) 
pe viață 197 (1898 : 191), o) ordinari 1273 
(1898: 1199).

Biblioteca la finea anului espirat a nu
mărat 3796 opuri, mai mult cu 167 ca în 
anul precedent.

Activitatea despărțimintelor a fost mai 
mulțămitâre ca în trecut și „adesea pusă 
la cale după un plan bine preoisat... Ac
tivitatea celor mai harnice despărțăminte 
s’a manifestat în trei direoțiunl : unele an 
dat mai multă atențiune întemeiărei de bi
blioteci poporale, menite a lăți gustul de 
cetit și a răspândi cunoscințe folositâre po
porului dela țâră". In privința numărului 
bibliotecilor din tâte despărțămintele se va 
face în viitor statistică speoială; altele au îm
brățișat mai mult cestiunl economice, âr altele 
au întemeiat fonduri cu menire culturală. 
„Ne măgulim a crede", (fl06 raportul, „că 
acâstă mișcare culturală, constatată în des
părțăminte, nu va mai scădâ, ci — jude
când după oei doi ani din urmă — ea va 
oresoe, trecând în tâte colțurile teritoriului 
Asooiațiunii și angajând pe toți Românii 
de bine".

Prin noua arondare, care s’a estins 
peste întreg teritoriul Asooiațiunei, s’a de- 
ois a-se organisa următârele despărțăminte 
nouă: „Bran", „Dobra", „Lipova", „Mara
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mureș“, „MeroureaM, „Nădlao“, „Orade“, 
„Șomouta“, „Ținea1*, „Torac“, „Vârșețu, âr 
în viitor: „Arad“, „Giula“, „Sibou“, „Sa- 
nislău-Careiu și „Uiorau. Tot atunci s’a de- 
ois reorganisarea despărțămintelor: „Ag
nita11, „Dej“, „Treiscaune-Oiuo11. Numărul 
total al despărțămintelor în 1899 a fost 42, 
soootind și pe cele din nou înființate. Din
tre aceste au funcționat și au ținut adu
nare cercuală 33 despărțăminte.

Dela ultima adunare generală înodce 
s’au înființat despărțămintele Panciova, 
Orade și Torao și s’a reorganisat despărță
mântul „Treiscaune".

Uniunea studenților latini. Etă, 
după qi arul modul cum s’a inau
gurat la Paris Uniunea studenților latini:

Ședința inaugurală a „Uniunei stu
denților latini1' s’a ținut în localul sooie- 
tăților savante. D-l Paul Tissier, fost pre
ședinte al Asociației generale a studenților 
din Paris, ia loc la biurou asistat de d-l 
Durand, președintele Uniunei, și de d-nii 
Missir și loaniu, secretari.

După espunerea scopului Uniunei, ai 
cărei „fiă-eare membru se angajâză pe 
■onore lupte, pe tote căile cu putință, pentru 
ori-ce cestiune cu privire la vre-una din na
țiunile latineu, făcută de Durand, Paul Tis- 
isier, într’o vibrantă aloouțiune, declară fun
dată „Uniunea studenților latini11. D-l Zlo- 
<tescu, delegat al Ligei Române, declară, că 
■aderă la opera tinerilor săi compatrioțl. 
■D-l doctor Negutescu amintesoe, că Uniunea 
latină a fost anunțată de mii de ori de 
'Garibaldi, Victor Hugo, Manzini, și di°e 
după Sohiller: „ceea-ce geniul promite, na
tura îndeplinesce tot-dâuna“. D-nii Popescu- 
P>on (România), Jacchia (Italia), Cormon 
(Franoia), Goves (Portugalia) fac cele mai 
năldurose apeluri în favorea Uniunei.

In sfîrșit, după propunerea d-lui Per- 
fsico (Italia), se hotăresoe, ca primul con
gres să se țină la Roma în Septemvrie 
1901.

9 (22) August.

Românii Macedoneni din Bitolia, 
GopeșI t?și Janina au făcut să se celebreze 
servicii divine funebre pentru odihna sufle
tului regretatului Mihăileanu.

D-l Dinritrie Ollănescu, comisar ge
neral al României la Esposiția Universală, 
a fost numit mare ofițer al „Legiunei de 
nnbre“.

Partidă democrată maghiară în 
Ulușift. Lunfs’ă înființat în Clușifl. o „par
tidă demoorată“ într’o conferență la care 
.au partioipat 60 de membrii. Incurend se 
■va țină și o adunare de constituire.

Lucrările portului Constanța, sus
pendate acum din motive eoonomice, se 
vor relua la primă-'vară, pe basa noului plan 
-elaborat de d-l inginer-șef Saligny, direc
torul lucrărilor portului și al docurilor. Pănă 
la primăvară se vor fixa tdte amănuntele 
noului plan.

Pentru masa studenților români 
.din Brașov, au întrat următârele daruri:

a) D-l I. Maximilian jun. (StupinI) oo- 
‘tisăția anuală pe 1900: 4 cor.

b} In loc de cunună pe mormântul re
gretatului Dr. I. David: D I Dr. 1. Bunea, 
profesor, 4 cor.; D-na Ana Dr. Moga. 10 
cor.; D-l Anton Pușcariu, 10 COI', — Su
mele două din urmă s’au depus, conform 
dorinții donatorilor, la Fuvdațiunea Valeria 
Bologa pentru masa studenților.

Primesoă nobilii donatori cele mai vii 
mulțumite: Direcțiunea școlelor medii gr. or. 
române.

Esundări mari. Vinerea trecută, în 
urma unor ploi torențiale, apa esun- 
dând pe la PetroșenI a ruinat drumul nou 
dela Sur du o și două poduri. Drumul 
e3te distrus pe o estensiune mai mult ca 
700 metri. Linia ferată, ce duce spre Lu- 
penl înoă este spălată împreună ou trei po
duri de fier. Comunicația spre LupenI s’a între
rupt probabil pe timp de vre-o patru săp
tămâni. Drumul comitatens împreună ou 

aprâpe tâte podurile sunt distruse. ^rei 
mii de muncitori minieri au rămas fără pane. 
Pagubele se evaluâză la peste un milion.

„Omor din proprie apărare". Sub 
titlul acesta publică foile unguresol soirea, 
oă în hotarul oomunei Sarcea (lângă Beol- 
oherech) câțl-va studențl unguri făceau vâ- 
nătore de pasări ou pusei „flaiibert“, când 
se pomeniră de-odată că le iese înainte 
4 feoiorl „valahlu, cerându-le tutun. S’a 
isoat oertă între ei și venind lucrul la 
hărțuâlă, unul din studențl, Barth Bela, a 
împușcat în abdomen pe unei din agresori. 
— Ore așa să fiă ? •

Un cortegiu funebru arestat. Po
liția din Varșovia a săvîrșit dilele aoeste 
un lucru rar în felul său. Se făcea îmor- 
mentarea unui măsar de 75 ani, care pe când 
trăia era bănuit, că se ocupă cu agita
țiuni socialiste. Cosciugul lui era urmat de 
vr’o 800 muncitori, cari intonau imnuri so
cialiste. Ajunși în oi miter, se pomeneso de
odată, că-i încunjură polițiști și Cazaci, âr 
comisarul de polițiă îi declară pe toți de 
prisonierl și i-au condus pe toți oei 800 în 
arest, unde stau și acum.

Catastrofă pe liniă ferată.’Din Sofia 
să telegrafâză, că la Plevna s’au ciocnit două 
trenuri. Două-cjecI de omeni au fost omo- 
rîțl și răniți. Intre cei morțl se află și in
ginerul Petrov, fratele fostului ministru de 
răsboiiî bulgar.

Noul comandant al armatei sâr
besc!. După cum se telegrafâză din Bel
grad, regele Alesandru a numit pe genera
lul Mihail Strocskovici comandant al arma
tei în locul lui Milan.

Armata americană oostă pe anul 
1900—1901:112,220.095 dolari, pe când în 
1895 ea costa 23.252,608 dolari. In afară 
de aoâsta budgetul răsboiului ouprinde pen
siuni pentru veterani, cari pensiuni se ri- 
dioă la 145.245,094 de dolari. Acest bud
get e de două-orl mai mare ca budgetul 
Germaniei, care se ridică la 141.000,000 
dolari.

Resboiu în China.
Ijiijcte mari în Peking.

După oum am văcjut și erî, trupele 
aliate au trebuit să lupte o cji întrâgă, 
pentru-ca să potă pătrunde în Peking. 
Foia oficială rusâsoă publică o telegramă, 
ce a trimis’o vioe-admiralul rus Alexijev din 
Tien-Oin prin Gifu, dicând, oă bombar
darea zidurilor Pekingului a durat o 4* 
întrâgă și numai după-oe porta răsăritână 
a orașului a fost aruncată în aer, trupele 
internaționale au putut să între în Peking.

Se cjicea și se credea la înoeput, că 
aliații au cucerit ușor Pekingul. A oum însă 
admiralul engles Bruce telegrafâză la Lon
dra din Oifu, că, după isvor japones, o 
parte a Pekingului era in flăcări la 16 Au
gust. Pe strade s'au dat lupte sângerase și 
prinoipele Yung a împedecat pe văduva 
împărătesă să se refugieze. Aliații, (jLe 
telegrama, au împresurat și bombardâză 
orașul central, unde s’au retras Chinesii, 
desfășurând o resistență desperată.

Tot din Cifu se telegrafâză la Roma 
cu data de 18 Aug., că luptele continuau 
încă atunci pe stradele Pekingului. Aliații 
au înoeput să bombardeze acele părți ale 
orașului, oarl resistau înoă.

Temerile Iui Iji-Hung-Ciaiig.
O telegramă trimisă din Shanghai la 

Bruxella spune, că Li-Hung-Clang a făcut 
pregătiri de a merge în Peking. El a de
clarat consulilor, că se teme forte mult, că 
împărăiesa și principele Tv.an vor organica o 
mare rescolă anti-străină in interiorul Chinei.

„Kleines Journal11 din Berlin cji00; oă 
ministrul chines de acolo a primit o tele
gramă dela Li-Hung-Clang în oare se spune, 
că împărătâsa și curtea sunt în drum spre 
apus, mergând în interiorul imperiului.

mandarinii dau proclamații.
O telegramă din Hongkong, ce o pu

blică „Daily Express'1 anunță, că manda
rinii din provinciile sudice ale Chinei an 
dat proclamații. Ei avertiseză puterile să 

nu se folosâscă de represalii contra guver
nului și poporului chines, oi să se restringă 
la pedepsirea Boxerilor și a funcționarilor 
oulpabill. Dâcă s’a întâmplat aoâsta, să i-se 
redea Chinei viața națională.

Situația la Shanghai.
Soim, oă Anglia vrâ ou orl-oe preț să 

se facă stăpână absolută în Jangse, al 
cărui cel mai însemnat punct este marele 
oraș comeroial Shanghai. Puterile privesc 
ou ochi rei nisuințele acestea ale Angliei 
și au început să ia măsuri contra lor. Dâr 
nici amenințările lui Li-Hung-Clang, niol 
protestările oonsulilor, n’au împedeoat pe 
Anglia de a transporta la Shanghai 2500 
soldați.

îndată după aoâsta, Francia a urmat 
întocmai și sub pretext de ași apăra sta
bilimentul său din Shanghai, a debarcat 
acolo oâte-va sute de matrozi francesl.

Procederea volnică a Angliei a făcut, 
oa celelalte puteri interesate să dea in
strucțiuni consulilor lor din Shanghai, a 
prooede și ei solidar și a nu permite ad- 
miralului engles Seymour, oa singur el 
să-și aroge dreptul de a supraveghia miș
cările flotei ohinese din Jangse.

Tiuptă între Ruși și Chinesi.
Generalul rus Orloff anunță ou data 

da 20 August, că la 14 1. o. Cazacii au pă
răsit Ashamele îndreptându-se spre Iasohki. 
Chinesii s’au opus înaintării lor. S’a început 
o lungă și crâncenă luptă. Rușii au păstrat 
ofensiva pe totă linia. Sâra, pe o furtună 
grdznioă, Rușii au atacat cu violență pe 
ChinesI, dâr lupta a durat pănă noptea, 
când Chinesii s’au împrăștiat. Rușii au luat 
trecătorea Iasohki și au ocupat Menduohe. 
După spusele prisonierilor, Chinesii erau în 
număr de 7000 și erau oamandațl de ge
neralul Pas.

Plecarea Iui Waldersee.
Comandantul suprem al trupelor aliate, 

mareșalul conte de Waldersee, a pleoat 
alaltăerl ou statul său major din Berlin 
spre China.

Luptele din Transvaal.
Soirile mai nouă anunță, că într’ade- 

văr, generalul bur Dewett a provocat pe 
generalul engles Baden-Powel să capituleze 
la Commandeneck. El însă a prins mai târ
ziu de veste, că garnisona orașului este 
mult mai numărosă de cum oredea. Astfel 
Dewett a pleoat spre miaejă-nopte. El n’a 
putut fi urmărit de Kitchener, fiind-oă era 
de-o mare mobilitate, cunoscea terenul și 
putea să mârgă și noptea, pe cândEnglesii 
erau siliți să umble numai cjiua.

*
Se mai anunță din Londra, că două 

trupe mid de Buri, cari operăză în veci
nătatea Johannesburgului, au respins avan
posturile englese la Laohswald.

Generalul bur Viljoen, care se află în 
fruntea a 800 de omeni, operâză la nordul 
Pretoriei.

*
Mareșalul Roberts telegrafâză, că ge

neralul Hamilton a ocupat Olifantsneck la 
17 August. El a luat și 2 tunuri.

pel.
Presidiul despărțământului „Făgăraș11 

al Reuniunei învățătorilor gr. cat. din Ar- 
ohidieoesa de Alba-Iulia și Făgăraș apelâză 
la marinimositatea Ou. public român și la 
toți sprijinitorii causei școlare și culturale, 
oa să binevoiâscă a sprijini biblioteca sus- 
numitului despărțământ, prin donațiunl în 
cărți (opuri), foi, reviste ș. a., oarl dona- 
țiunl se vor chita ou mulțămită pe cale 
cjiaristică.

Donațiunile sunt a se adresa d-nului 
Andreii! Stroia, înv. gr. cat. oa bibliotecar 
al despărțământului în Făgăraș.

Șinca-veche, 15 August 1900.

Ioan Pop, 
președ. despărț.

Producținnl și petreceri.
In Borgo-Prund se va da din partea 

tinerimei studibse de pe valea Bărgăului o 
producțiune teatrală împreunată cu petre
cere de dans, Dumineoă în 26 August n. 
1900 în sala hotelului comunal. începutul 
la 7 ore sâra. intrarea: de persână 2 oor., 
în familiă 1'60 cor. Venitul e destinat pen
tru ajutorarea oopiilor săraci dela școla 
fundațională de aci. Oferte se primeso cu 
mulțămită. Trenul sosesce în loo la 2 âre 
d. m.

Programa: Cinel-Cinel, oomediă cu 
cântece într’un act, de V. Alexandri, jucată 
de d-nii și d-rele: Cons. Flămînd, Leon- 
tina Beșa, Regina Lazar, Eug. Hanganuț, 
Emil Mureșan. NB. Inaiute de teatru se 
vor preda mai multe producțiunl deolama- 
torice din partea unor domniși domnișor?. 
După producțiune va urma joc.

*
Tinerimea româna din Zlaina învită la 

produețiunea teatrală împreunată ou deola- 
mațiunl, ce o va arangia Marți în J5 (28) 
August 1900 în pavilionul de vară al os- 
pătăriei comunale, începutul la 8 bre sâra. 
După producțiunejoc. Intrarea: de personă 
Locul I 2 oor. 50 b., locul II 1 oor. 50 b. 
locul III 1 oor. Venitul curat e destinat în 
folosul celor 2 biserici române din loc. Su- 
prasolvirl și oferte se primeso și se vor 
cuita pe cale diaristioă. Mâncări și beuturl 
în preț moderat. Bilete de intrare se pot 
căpăta la d-l notar Iuliu V. Albini și sâra 
la cassă.

Programul: 1) „La oglindă11, poesiă 
de G. Coșbuc, predată de d-șora Neti Cris- 
tea. 2) „Dormi iubito11, poesiă de A. Vlă- 
huță, predată de d-l loan Montani. 3) „Sâre 
cu plbie“, comediă întrun aot de Iosif 
Vuloan.

*
linerimea română din Zârnești învită 

la produețiunea teatrală împreunată cu 
dans, ce se va ținâ Marți, în 15 (28) 
August 1900, în sala scâlei române din 
loc. începutul la orele 7*/2 sâra. Prețul 
întrărei: la bunăvoința P. T. public. Ve
nitul ourat este destinat pentru „Reuniunea 
de înmormântare11, ce se va înființa. NB. 
Ofertele marinimose se primesc ou mulță- 
mită și se vor publica.

Programa: 1) Cuvânt de deschidere. 
2) Rota morii, de G. Coșbuc. 3) Despot 
Vodă, (Aot. II. Tablou II.), dialog de V. 
Alexandri. 4) Ițig gândesce, de Th. Spe
ranță. 5) Teatru, Trei Doctori comediă în
tr’un aot, localisată din 1. germană de d-na 
Virginia A. Vlaiou. După producțiune urmâză 
dans.

ULTIME SC1K1.
Vîena, 21 August. Regele Ro

mâniei va sosi în 29 1. c. incognito 
în Viena, de unde a doua di va 
tace o visită monarchului Francisc 
Iosif la Ischl, er în 31 August va 
merge prin Miinchen la Ragaz.

Londra, 21 August. Ambasadorul 
chines de aic! afirmă, că împăratul 
și împărătăsa au fugit din Peking 
înainte de ce trupele aliate au în
trat în capitală.

Shanghai, 21 August. împăratul 
și împărătesa sunt la 60 milur! spre 
vest dela Peking și stau sub scutul 
prințului Tuan.

Capetown, 21 August. Dewett și 
Delarey au apărut la 20 chim, dela 
Pretoria. Ei s’au dus spre nord-ost 
peste Hebron.

Taku, 22 August. Impărătăsa vă
duvă, care a luat cu ea 50 milione 
tael și a fugit, este urmărită de ca
valeria japonesă. Aliații au pătruns 
în palatul imperial.

Proprietar: Br. Aurel
Redactor responsabil: Bregwrw fâaw.
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ss pot procura următârele cărți:

Mărci imperiale.............................118.22’/2
Dondon vista................................. 242.75
Paris vista....................................... 96.22*/,
Rente de corone austr. 4°/(1 . . . 97 75
Note italiene....................................... 90.40

Cărți pentru comerciant?
și funcționari de bancă:

Idei fundamentale in economia 
politică de loan Socaciu, vechia profesor 
la scolele com. r. din Brașov. Prețul 65 cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
4ile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr.

3 cr. porto.)
„Curs complet de corespondența 

comercială™ de L. Q. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recomandațiuni și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superidră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pbte ori 
și cine să învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. 5 or. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea dvplă, de I. C. Panțu. Acbstă nouă 
broșură conține: afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-]- 10 bani porto).

Spre fttențhioea consuma
torilor <le carne!

Carne de vită prima cali
tate, costă la Franz Witting, în 
Hala cea noue din oraș la scaunul nr.

și 12, dela 23 August

1 Kilo 40 cr.
11

Se

a. c-

garanteză serviciu solid și
De o cercetare numărâsă se 

cu totă stima

,i_b Franz Witting,

reăl.
roga.

wi

11

I

ata d® șim® ©i 
este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.

Aceste ciasornice în miniatură franțuzesc!, are lungi
me de 69 cm. — Castenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, ou sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră cântă cele mai frumosă marșuri și piese de dans.

Prețul cn ambalaâiu și esjedat franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciasornic fără musiefi, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lădiță și trimis franco 
numai 6 fl. SO cr.

—— Se garantăză mersul acurat pe minută. —— 
De ore-ce sunt adjustate forte elegant, se pote con

sidera ca o mobilă frumosă.
■ Se trimite numai cu rambursă. 1

Decă nu convine, se pote returna și se restitue bani, de aceea nu e nici un risico.
— Catalog ilustrat despre lanțuri, inele, ciasornice etc. gratis și franco. —

TOSEF
V1EWJL, I. SSex. ^ostgasse nr. 2. 8—,10.

«SgsasaSB®

na

I
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Cursul! la bursa dinVîena.
Din 21 August 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/2°/0 • 120.40
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 99,10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.20
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... £0.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr...........................97.60
Renta de hârtie austr...........................97.20
Renta de aur austr................................ 116.65
Dosuri din 1860.................................  135.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 682.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.50
Napoleondorî...................................... 19.30

La subsemnatul în O re știe 
(Szâszvâros) se capătă o cantitate 

de 1500 Kilograme de 

Slănină grdsă 
albă, de pîrlit, cu preț forte moderat

Voitorii de a o cumpăra tătă 
seu dela 50 kilograme în sus, se se 
adreseze la

Vasilie N. Bidu
1056.3--3 în Oreștie (Szâszvâros).

PE MINERALE 

umplutură prospetă 
o cu prețuri de tot ieftine, o 

se capetă
în tote farmaciile din Brașov.

1047.4—6.

Sz 5097—1900.
tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. torvenyszek, mint tlknyvi hatdsâg, kOzhirră teszi, 

hogy Argaseala Stefan osOdr.ămegehez tartozd ingatlanok eladâsa irânti 
birdi ârveresi iigyben a brassdi kir. torvenyszâk (a hosszufalusi kir. jâ 
râsbirăsâg) teriiletân levd es a tiirkdsi 669. sz. tjkvben A f alatt foglalt 
1322 6s 1323 hrsz. ingatlaura az Severest 654 koronâban, ezennel meg- 
âllăpitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a feunebb megjeldlt in
gatlanok az 8900. evi szeptember ho 15-ik napjăn d. e. 9 orakor TiirkOs 
kozsăg hâzânâl megtartandă nyilvâuos ârvereseu a kikiâltâsi âron albi 
eladatni nem fognak.

Ârverezni szâudăkozok tartoznak az iugatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszp6nzben. vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-bau jelzett âriolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november h6 l-eu 3333 sz, alatt kelt igazsâg- 
ugyrniniszteri rendelet 8 § âban kijeldit dvadekkepes ărtăkpa pirbau a 
kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 ertelmebeu 
a bânatpenznek a birdsâgnâl eldlegea elhelyezeserdl kiâllitott szabâly- 
ezerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassă, 1900 evi julius ho 12-en.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosăg. 1—D i°60

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțiunea directă a înaltului ministeriu 
de Instrucțiune, subvenționat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe- 

riore, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
Sn 15 Septemvre se începe al 3S-Iea an scolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcblei medie inferiore și civile, cari se 

înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Cei cu ca- 
lificație mai înferioră vor av6 se frecquenteze 0 clasă pregătitore.

De-drece la tbte academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acostă olasă pregătitore pbte trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

Da acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abiturienții școlelor medie sup., cari voesc să se aplice 
pentru întreprinderi oomerciale, industriale, său pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot capeta dela 
„iDirektionskanzelei^ in GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

1023.6—8. J. BER GER, director.
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Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni.
un an ...

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

o
O

6
12

fi.
fi.
fi.

Âboaasieats la auaierele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

an .
șese luni
trei luni

Pentru Komănia și străinătate: 
an..............................................................8
șese luni................................................... 4
trei luni...................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X
X
X

Dwiaecâ.

2
1

n. —
n. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin
mandate poștale.

franci,
franci.

X
g
X
X
^SCXXXXXXXXXXXMMXXXXXXXXXXXXX)

a
Domnii cari se vor abona din nou, să binevoiescă 

srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „gazetei Transilvaniei64.

ANOCIOI 
(mserțkm și reclame) 

smt a se adresa subsopise!
Sets casts! po» 

i'SecSrii wnwi sairaumiciu mat muH 
de sudatS se face scădSmămt

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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ea?e cr-ssce cu cât atsbhcaraa 
tae face mas de mtuS*e-orL

Administr. „Gazetei Trans/'

IOT „Gazeta Transilvaniei66 
cu numeral ă 10 fii. se vinde?


