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Guvernanți mici de suflet.
Aruncând o privire asupra si- 

tuațiunei interne și esterne, fiă-care 
om cu judecată trebue se-șî cjică, că 
mari evenimente se pregătesc, a 
căror urmări nici că se pot prevedâ 
astăcfi.

înăuntru ca și în afară t6te ces- 
tiunile la ordinea cfilei se află într’un 
stadiu încă nedesvoltat, ce lăfesce 
un simț de îngrijire și de nesigu
ranță pretutindeni. Aici în monarchia 
nostră toți se întrâbă cu nedumerire, 
ce va eși încă din încurcăturile dua
liste de față? Er în politica mare a 
puterilor se ivesc probleme grele pe 
câmpul stăruințelor de a face noue 
cuceriri, cari pe lângă rivalitățile 
tradiționale dintre aceste puteri, mai 
deșteptă și reacțiunea periculosă a 
poporelor, contra cărora se îndrep- 
teză acțiunea numită „civiligătore», 
cum ne arată conflictul cu Cliinesii, 
care formeză aeji preocupațiunea de 
căpeteniă a diplomației europene.

Și într’un asemenea timp, în fața 
unui viitor plin de pericule, guver
nanții noștri n’au altă trâbă mai ur
gentă, decât a persevera în nenoro
cita direcțiune a sistemului șovinist, 
care nemulțămesce și amăresce tot 
mai mult poporele statului, ale că
ruia interese n’au pretins nicl-odată 
mai categoric consolidarea lui prin- 
tr’un regim de dreptate și de liber 
tate, care se împace pe toți factorii 
ce-1 compun, și care să-i atragă, eră 
nu se-i înstrăineze.

Face o impresiune cu totul 
straniă când vecjî, ce mici de suflet, 
ce rancunoși și plini de patimă pot 
fi încă și în împrejurările critice de 
ac|i aceia dintre consiliarii tronului, 
cari cum este și ministru de culte și 
instrucțiune publică Wlassics. sunt 
chemați în primul rend să contribue 
din tdte puterile, cu spiritul blân
deții și al dreptății, ca să nu se 
sgudue basele, pe cari trebue se fiă 
așeejată desvoltarea liceră, pacmica 
și liniștită a poporelor acestor țeri.

O dovadă flagrantă de acâsta 
micinimiă, nepricepere și lipsă de 
tact, ni-o dă persecuțiunea tine
rilor1 noștri universitari și fasele cele 
mai nouă prin care trece.

In loc de a-se gândi cum se 
îndrepteze relele causate în trecut 
de orbia politicei ungurescl și să lăr- 
gescă cercul de mișcare pe terenul 
desvoltării culturale naționale a Ro
mânilor și la universitățile din Clușiu 
și Budapesta; în loc de a căuta. în 
tot chipul se atragă cât mai multă 
tinerime română la aceste universi
tăți pnntr’o tractare umană și prin 
respectarea individualității ei națio
nale : guvernanții unguri continuă 
sistemul de terorisare aplicat față cu 
tinerimea ndstră și, lovind în senti
mentele ei naționale cele mai deli
cate, o amăresc într’un mod, ce nu 
se pote descrie.

Ce scop pote ave o astfel de 
procedere scurt vecjătore, decă nu 
învrăjbirea pe viață pe morte a ele
mentului român cu cel domnitor ? 
Căci despre aceea trebue să fiă în 
clar Wlassics cu totă câta șoviniști- 

lor, că nu mai este cu putință în 
cjiua de aeji a stîrpi simțul naționăl 
din sînul poporului român.

La procesul ultim din Deva pro
curorul a accentuat cu emfasă, că 
tinerii respectivi, a căror urmărire 
pentru preamărirea eroului Iancu 
legea nu o permite, au fost pedep
siți prealabil de ministrul Wlassics 
prin cunoscutele sale mesurl de eli
minare.

Ce lucru rușinos și umilitor 
pentru un ministru și pentru un 
guvern din fruntea unui stat, care 
se laudă a sta la înăițimea culurei 
moderne !

Aceste sunt apucături pătimașe 
vrednice de dmenii mici de suflet 
și obscuri, dâr nu sunt fapte de 
omeni de stat, cari trebue să se 
înalțe peste astfel de ticăloșii și pre- 
țuindu-se pe sine, să scie prețui po- 
siția lor înaltă, de care este legată 
o chemare atât de mare și grea.

Cu astfel de guvernanți nici
odată nu va ajunge acest stat să fiă 
asigurat și scutit contra periculelor 
viitorului.

Jubileul de 50 de ani
al gimnasiului român din Brașov.

In totă tăcerea se pregătesce de 
cătră corpul profesoral al școlelor 
române din Brașov o sărbare mare 
și înălțătore școlară, jubileul de 50 
de ani dela înființarea gimnasiului 
român gr. or. din Brașov.

Seim, că în vederea acestei ani
versări s’a decis a-se scrie și publica 
„Monografia școlelor medii gr. or. ro
mâne din Brașovu, care va apăre c|i- 
lele acestea. Acâstă lucrare s’a să
vârșit sub redacțiunea d-lui prof. 
Andreiu Bârseanu, cu concursul mai 
multor profesori.

S’a decis tot de-odată ca serba
rea însa-și se se țină în cadrele șco
lare, fără de a-șl pierde însă din 
solemnitatea cuvenită.

Ciclul obicinuit al serbărilor 
dela finea anului școlastic se va în
cheia deci de astă-dată cu jubileul 
de 50 de ani al esistenții școlelor 
nostre medii.

Suntem în posițiune de-a pu
blica ac|I întreg programul aniver
sării, care așa, după cum este com
pus, ne dă dovada cea mai viă, că 
corpul nostru profesoral a căutat în 
cadrul, ce și-l’a formulat, se țină 
festivitățile la nivelul cuvenit marei 
lor importanțe pentru cultura nos
tră națională.

Etă programul:

Programul festivităților
pentru jubileul de 50 de ani al gim- 

nasiului gr. or. român din Brașov.
I. In cțilele de Luni și Marți, 36 și 27 

Iunie v. (9 și 10 Iulie n.) 1900 
esposițiunea școlară aranjată în localele 
școlei (etagiul I) va sta deschisă publicului 
a. m. dela 9—12 ore; p. m. dela 3—6 ore.

II. Miercuri, în 28 Iunie v.
(11 Iulie n.') 1900.

1. La 9 ore a. m. Parastas festiv în 

biserica Sft. Nicolae din ScheiO pentru 
eterna odihnă a fericirilor întemeiătorl, bine
făcători și profesori repausațl ai școlelor 
nostre centrale.

2. La 10 ore a. m. încununarea mor
mintelor fericirilor întemeiătorl, binefăcători 
și profesori repausațl:

а) în oimiterul biserioei Sf. Nicolae.
б) în celelalte cimitere române din 

Brașov.
3. Sera la 8'/2 ore: Conductul de 

lampione cu musică al școlarilor în fața 
edificiului gimnasial. Corul școlarilor va cânta 
un imn festiv. Un student va țină un dis- 
ours. Răspuns din partea direotorului gim
nasial.

Iluminarea edificiului gimnasial.

III. Joi, în cțiua de Sân-Petru 29 Iunie v. 
(12 Iulie ni) 1900.

1. La 9 ore a. in. Serviciul divin fes
tiv în biserica Sf. Nicolae, la care șcdlele 
vor participa în corpore.

2. La 10 dre 20 min. a. m. llecep- 
țiunea corpului profesoral din partea pre
ședintelui Eforiei școl. și a președintelui 
Delegațiunilor școlare.

3. La 11 ore a. ni. festivitatea șco
lară în sala festivă a edificiului gimnasial, 
după următorul program :

a) Sfințirea apei.
ti) Deschiderea festivității prin pre

ședintele Eforiei școlare, protopopul V a- 
si 1 e V o i n a.

c) „Cantată* la jubileul de 50 de ani 
al gimnasiului (text de A. Bârseanu) 
compusă pentru oor mixt solo de tenor și 
orchestră, de G-. Dima, esecutată de corul 
școlarilor și de orchestra orașului sub condu
cerea d-lui profesor de musică G-. Dima.

d) Discurs festiv, rostit de directo
rul gimnasiului Virgil On i țiu.

e) Discursul Dscelenței Sale Me- 
tropotittului său a Representantului său, 
care va săvârși premiarea școlarilor dis
tinși.

/) „Iiugăciune* pentru cor mixt și 
orchestră, esecutată de corul școlarilor sub 
conducerea d-lui profesor de musică G. 
Dima.

Notă. Intrarea în sala festivă în diua de 
Sân-Petru se va face cu bilete numerotate pentru 
cari se vor face prenotărl Joi, Vineri. Sâmbăta și 
Duminecă în 22, 23, 24 și 25 Iunie v. dela 1—12 
ore a. m. la domnii profesori G. Chelariu și A. 
Sandu, în edificiul gimnasial; în diua de Miercuri 
(28 Iunie v.) se vor elibera biletele prenotate. — 
Joi în 29 Iunie v. edificiul școlar se va des
chide pentru publicul cu bilete precis la 103/4 
ore a. m.

Congresul studențesc interna
țional. „Le Journal* de Vineri sorie, oă 
programul congresului internațional stu
dențesc, care se va ținâ la Paris în vara 
acâsta a fost statorit de curând de d-1 
Cord, președintele comisiunei speoiale și de 
d-1 Reveilland, președintele comitetului aso
ciației generale de studențl. Președintele 
republicei a promis că va primi în visită 
pe representanții diferitelor țări. Programul 
e următorul:

Delegațiunile studențesc! din străină
tate și din departamente vor sosi Vineri și 
Sâmbătă în 3 și 4 August. Delegațiile pa- 
risiene le vor primi la gări.

In 4 August săra Asooiația din Paris 
va oferi un banchet șefilor de grupuri.

Duminecă în 5 August, după prânej 
la trei ore se va ține în marele amfiteatru 
al Sorbonei ședința festivă de deschidere a 
Congresului Federației internaționale de 
studențl. Va presida d-1 Georges Leygues, 
ministrul instrucției publice.

Programul săptămânei următdre s’a 
statorit cum urmâză:

Recepție la ministerul Instrucțiunii 
publice, recepție la Prefectură (în 7 August 
va fi cjiua sărbării soiințelor, la care s’au 

reservat 1500 de locuri pentru studențl), 
representanțiă de gală la Operă și la Co
media francesă, iepresentație a „Aiglon»- 
ului, oferită studențimei de d-na Sarah 
Bernhardt, recepție la președintele Repu
blicei, sărbătâre de nopte la Versailles, vi
sită și sărbătâre nooturnă la esposițiă, 
banohet de adio pe terasa dela St. Ger
main.

Esoursia dela St. Germain promite a 
deveni forte frumâsă. Studenții vor ajunge 
în orășel cu trenul pe la 2 după masă și 
vor fi primiți în mod oficios de municipa
litate. care îi va oohduce prin museu și 
prin pădure; la oinol o „amicale» dată la 
extremitatea terasei; la 7 pe semiluna te
rasei banchet ou 1500 de tacâmuri.

Invitații vor benefioia de 5O°/0 pe 
teren franțuzesc, începând dela graniță, ou 
condiția de a voiaja în grupuri de cel 
puțin 10 inși și de a adresa pănă la 15 
August Asociației lista membrilor grupu
rilor, vizată de rectorul universității lor.

Studențimea românăscă va fi repre- 
sentată în anul ăsta într’un mod strălucit. 
- Sp.

Quota. Foia oficială ungară publică 
deeisiunea monarchului în afacerea cvotei, 
care susține proporția de pănă acum încă 
pe un an întreg, adecă pănă la 30 funie 
1901. Ungaria va contribui așa dâr la chel- 
tuelile comune cu 333/49 procente.

Ordonanțe de limbă în Austria. 
Piarului polon „Slovo Polski» din Lemberg 
’i-se telegrafâză din Viena urrnătârele: 
Nouele ordonanțe de limbă, cu oarl vor să 
împace naționalitățile (din Austria), se vor 
publica la sfîrșitul verii. Despre ootroarea 
de nouă regulamente pentru cameră nu este 
vorba aoum.

Convocarea dietelor provinciale. 
Din Viena se anunță, oă la tomnă vor fi 
convooate tâte dietele provinciale din Aus
tria pentru a desbate budgetul. Multe din 
aceste diete sunt numai amânate și așa pot 
ușor să-și reîncâpă aotivitatea. Convocarea 
dietelor provinoiale este un semn, că gu
vernul Koerber n’are prospecte de a face 
„Reichsrath»-ul capabil de lucrare pănă lâ 
tomnă. ' w»

Partida poporală în Secuime. 
Pe dilele de Vineri, Sâmbătă și Dumineca 
trecută au fost publioate ținerea a șdpte 
adunări în comitatul Ciuc, tâte convocate 
de partida poporală maghiară. Adunările 
aoestea au fost oonvocate cu scop de a-se 
organisa partida poporală maghiară și în 
Săcuime. Foile „liberale» ungurescl sunt 
cătrănite foc din prioina acestor adunări, 
fiind-că văd cum partida lui Ziohy cuoe- 
resce din ce în oe teren tot mai mare în 
fața viitorelor alegeri pentru dietă.

„Concordia între naționalități» 
a fost din nou stabilită și proolamată la 
masa episcopului din Arad, Goldiș. De astă- 
dată e vorba de un prânej dat Vinerea tre
cută în onorea deputatului orașului Arad, 
a fostului ministru Carol Hieronymi, și 
despre oare s’a raportat neamânat prin te
legraf foilor ungurescl. Toastanții principali 
au fost: episcopul Goldiș, care a preamărit 
„spiritul liberal», de care se oonduce acti
vitatea lui Hieronymi, a acelui Hieronymi, 
care a rămas faimos de când cu ordonan
țele sale contra partidului național român, 
prin care a vrut să sugrume ou desăvîrșire 
ori-ce libertate constituțională a cetățenilor 
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de naționalitate română. A urmat apoi 
toastul fișpanului Fabian și a notarului re- 
geso eșitdingăâce în era Szell, Beleș, am
bele pentru „conoordie între naționalități1*. 
Tabloul e compleot. Gomentarul p6te sâ 
și-l făcă fiă-oine.

Resboiiî în Chilia.
Puține soiri au sosit erl și alaltăerl 

din China. Telegraful dă sâmă mai mult 
despre evenimentele din flilele trecute și 
despre pașii, oe vor sâ-i faeă puterile.

Despre isprăvile espediției internațio
nale a lui Seymour trimite el însu-șl un ra
port din Gifu la Londra. Seymour descrie 
luptele și neajunsurile, ce le-a avut în dru
mul seu spre Peking. El constată în primul 
reud, că neputând sâ ajungă cu trenul la 
Peking, s’a reîntors erășl la Tien-Gin. In 
13 Iunie Boxerii l’au atacat de douâ-orl, 
der i-a. respins. In 14 Iunie Boxerii au 
atacat în Langfang trenul cu care mergea 
espediția, der i-a respins și de astă-dată. 
In aceeași ,fli după amiafll Boxerii au atacat 
garnisona englesă, ce o lăsase Seymour în 
Lofa și care primind ajutâre, i-a respins pe 
Boxeri. Ajungând espediția în Anting, a 
aflat linia ferată atât de stricată, încât era 
imposibil sâ mai înainteze, din care pricină 
a hotărît sS se reîntoroă în Jeanciang. De 
aici a plecat din nou la Langfang, unde 
Boxerii și trupele Chinese sosite din Pe
king, au ataoat douS trenuri, cari aveau sâ 
urmeze trupele. Aici Seymour șl-a sfîrșit 
provisiunile și a trebuit să se reîntoroă la 
Tien-Cin.

Seymour spune, că în drumul său a 
întâmpinat resistență la tdte satele. In 
noptea de 23 Iunie a ajuns în fine la ar
senalul din Tien-Cin, unde Chinesii l’au 
întâmpinat amical, dâr îndată au început 
sâ descarce focuri asnpră-i. Internaționalii 
însâ au cucerit în curând arsenalul, pe 
care Chinesii au înoercat zadarnic sâ-1 
reooupe. In 26 Seymour a întrat în Tien- 
Cin. Perderila lui au fost." de 58 morțl și 
231 răniți. Intre aceștia se află și 1 austro- 
ungar căflut și 1 rănit.

❖

Despre sortea ambasadorilor din Peking 
nu se scie încă nimio positiv. Se vestise, 
oă li-s’au dat pașaporte să pâtă pleca din 
Peking, der soirea acesta nu se confirmă. 
Din contră o telegramă din Bruxella flice, 
că ambasadorii se află încă și acum în 
stare forte strîmtorată și nu pot eși din 
Pelting.

*
Inoât despre atitudinea puterilor agen

ția „Havas* comunicase din Londra scirea, 
oă în urma tratărilor dintre puteri, armata 
internațională va oonsta în ourând din 
80,000 soldați in China, din care Rusia și 
Anglia vor avâ câte 12,000, Francia 8000, 

Germania și oelalte puteri câte 5000. Scirea 
agenției „Havas“ e combătută din Viena.

Se soie însă, oă pănă acum au de
barcat în China 3200 EnglesI, 1300 Ger
mani. 4500 Ruși, 500 FranoesI, 200 Ita
lieni, 150 austro-ungarl, 3600 JaponesI și 
330 AmerioanI. In numărul acesta sunt a-se 
socoti și 500 soldați din Peking.

❖
Intr’aceea se vestesce din Wasshington, 

oă între „trupele Jiberatore11 din China au 
întrat discordii mari și mai ales Rușii suut, 
cari nu vor să tolereze operațiunea Ja
poniei în China cu forțe armate prepon
derente.

„Concertul14 european pare însă a fi 
periclitat și mai mult prin rivalitățile dintre 
Rusia și Anglia. Diarele rusesol și englese 
se gratifică împrumutat de un timp încoce, 
cele englese bănuesc pe Rusia de a fi pus 
la cale râscâla Boxerilor, âr fliarele ruseșcl 
împută Angliei, că asmuță pe JaponesI 
oontra Rusiei și ațîță mereu focul discor
diilor.

Și pe când astfel încep a-se desfășura 
lucrurile între Europeni, China și Boxerii 
îșl fac calea lor înainte, pârtă flacăra marei 
revoluținl în tote părțile și mai ales în 
Mandsuria a început sS isbucnâscă cu pu
tere râscâla.

Cronica externă.
Hnglesi și Puri. Păr’ că-i un făcut. 

Evenimentele, ce se petrec afli în Africa 
sudică fac pretutindeni impresia., că Anglia 
se găsesce erășl în situația indentică ace
leia, când Burii dedeau una după alta lo
vituri simțite „trupelor viteze14 ale Albionu- 
lui. Ese tot mai mult la ivâlă, că rapârtele 
despre ultimele „victorii englese14 sunt un 
neadevăr sfruntat și că acele „mici hăr- 
țuell44, despre cari telegrafâză mareșalul 
Roberts aduc mdrte oumplită în rândurile 
oștirilor sale. „Daily Chronicle* se plânge 
amar, că censura lucrâză erășl și înoă în- 
tr’un mod puțin de invidiat. Ea împiedecă 
publicarea soirilor din isvor adversar.

Ce s’a întâmplat? Mareșalul Roberts 
ârășl se vede silit a telegrafa la Londra, 
că trupele lui au avut de furcă cu Burii. 
Generalul engles Paget s’a „încurcat11 în 
luptă cu Burii dela Lindley, cari erau forte 
numâroșl și resultatul a fost, oă dintre En- 
glesl au oăflut 10, au fost răniți cam 60, 
între oarl 4 ofițeri. Intr’o altă „ciocnire11 
pierderile Englesilor au fost de 3 morțl și 
23 răniți.

Cum-că râsboiul buro-engles nu se va 
sfîrși ourând, o spune și o telegramă din 
Lourenzo-Marqueze. Burii și străinii, cari 
soseso din Transvaal, flice depeșa, sunt 
oonvinșl, că vor treoe înoă 3—4 luni de 
flile pănă când englesii vor fi în stare s6 
subjuge pe Buri. Președintele Krtiger nu 
vrâ odată cu capul sâ depună armele și el 

se va îngriji sâ aibă trupe suficiente peD- 
tru a continua luptă de guerillă față de 
Roberts.

Sporirea flotei francese. Din Paris 
se telegrafâză ou data de 30 Iunie, că par
lamentul a primit partea primă, a proiec
tului de lege referitor la procurarea a 6 
corăbii pauoerate și 5 înorucișatore. Con
form proiectului ’i s’a votat guvernului un 
credit de 118 milidne franci. A desbătut și 
primit apoi partea a doua din proiect, care 
prevede oonstruirl de corăbii nouâ pănă 
la 1908.

Puși în Fraga. ț)ilele trecute au 
plecat 100 studențl ruși la Paris pentru a 
visita esposiția. Ei s’au oprit alaltăerl și în 
Praga, unde au fost dspeții Cehilor. Aici 
au fost întîmpinațl forte călduros. Oratorul 
studenților ruși răspunflend la salutarea, 
ce li-a adresat’o președintele clubului slav, 
a flis, că Rușii au venit bucuros în Praga, 
lâgănul culturei slave apusene. Au trecut 
prin ținuturi germane, cultivate de strâbunl 
slavi și fructificate cu sânge slav și care 
afli formâză sîmburele imperiului german. 
Au esperiat, ce deosebire este între primi
rea, ce li-au făcut’o Germanii și între pri
mirea, ce li o fac Cehii. In Germania i-au 
primit urban, dâr s’a vâflut totuși, că strâinl 
salută pe strâinl. In Boemia înse sunt pri
viți ea frați. „Inima nostră“, flise oratorul, 
„ni-a chemat în Praga și Praga ne pri- 
mesce cu iubire frățâscă11.

Metropolitul Iosif Gheorghian 
la Caransebeș. „Foia Diecesanăw din 
Caransebeș aduce în numârul sâu, ce ne 
sosesce afli, următorea soire îmbucurătore: 

„Metropolitul-Primate al României In. 
Pr. Sânțitul D-n losif Gheorghian în tre- 
oerea Sa la Kissingen a binevoit a se 
abate la Caransebeș, ca sâ visiteze pe Prea 
S. Dn. Episcop diecesan Nicolae Popea. 
Vestea despre sosirea neașteptată a înalt 
Prea Sânției Sale a umplut de buouriă 
atât pe credincioșii bisericei nâstre din 
Caransebeș, cât și pe ceilalți concetățeni. 
Nu seim, ca sâ se fi împărtășit Caransebeșul 
vre-odată de asemenea ondre. înalt Prea 
Sânția Sa a sosit în Caransebeș Vineri di- 
minâța cu trenul accelerat, însoțit fiind de 
Preaouvioșia Șa d-1 Arhimandrit al Sinaei 
Nifon și de d-1 director al canoelariei me
tropolitane Dr. loan Cornoiu.

„înaltul ospe ou suita Sa a luat parte 
la esamenele elevilor de teologiă și privind 
orașul a visitat bisericele looale. In ondrea 
înaltului dspe Prea Sânțitul Episcop die
cesan a binevoit a da un prânfl. După 
amâfll înaltul dspe a luat parte la esa- 
menul de musica vocală, a elevilor de teo
logiă și pedagogia, cu care ocasiune re- 
presentanța orașului, în frunte eu d-1 I.

I Bartolomeu, s’a presentat înalt Prea Sânției 
Sale aduoându i omagiile sale, esprimân- 
du-șl sincera mulțămită, pentru înalta vi- 

sită, cu carea a binevoit a onora orașul 
nostru și eerându-i arohiereasoa binecu
vântare. înalt Prea Sânția Sa a părăsit 
Caransebeșul Sâmbătă diminâța cu trenul 
accelerat.

SCIRILE DILELI

— 19 Iunie v.

Parastas pentru Șaguna. Vineri la 
11 ore a. m. s’a oficiat în biserica paro- 
chială din Sibiiu-Cetate un parastas solemn 
pentru suflatul neuitatului archiereu An
dreii! Șaguna. Era present întreg institutul 
„Andreian“ înființat și dotat de nemurito
rul prelat și un numâros publio din Sibiiu, 
în frunte ou funcționarii oonsistoriail, pro
fesorii seminariall, erau și mulțl țâranl. A 
pontificat P. S. Sa metropolitul ou o nu- 
mârosă asistență. Cântările le-a esecutat 
corul seminarial funebral condus de d-1 
prof. D. Cunțau.

Monarchul în Ischi. Alaltăerl aple
cat Majestatea Sa monarchul din Viena la 
Ischi, unde va petrece cât-va timp.

Reaparițiunea „Patriei11. „Deștep
tarea11 din Cernăuți este informată, că flia- 
rul „Patria11 va reapare în scurtă vreme 
și va începe din nou lupta.

Cununia archiducelui Fmncisc 
Ferdinand cu contesa Sofia Chotelc s’a fă
cut erl în Reichstadt. Noua părechiă șl-a fă
cut intrarea în oraș Sâmbătă după amiafll. 
îndată după oununiă, mirii au plecat la 
Konapist. Amănunte despre oununiă vom 
aduce mâne.

„Prințesa de Hohenbui’g“. Acest 
titlul se va da soției arohiduoelui Franoiso 
Ferdinand. Din Viena bb anunță, că foia 
oficială va publica un autograf împărătesc 
datat din Ischi, prin care se dă aoe3t titlu 
contesei Chotek și fiilor n&souțl din căsă
toria ei cu arehiducele Francisc Ferdinand.

La școla superiorii de fete aAso- 
ciațiunei esamenele s’au terminat în 14 (27) 
Iulie. Ele au fost oonduse de d-1 protopop 
al Sibiiului loan Papiu ca delegat al co
mitetului Asociațiunei. Decursul și succesul 
esamenelor a fost lăudabil, ceea ce s’a ac
centuat din partea tuturor participanților, 
flice „Țel. Rom.11. Joi a fost încheiarea so
lemnă a anului împreunată ou cântări co
rale și la pian, și ou declamațiunl. Mai ales 
acestea din urmă au fost bine alese și po
trivite a deștepta și întări sentimentale, ce 
trebue sâ le aibă o femeiă română. La fes
tivitate a luat parte și I. P. S. Sa metro
politul Ioan Mețianu. După terminarea pro- 
ducțiunilor, a rostit d-1 director al ședlei 
Dr. V. Bologa un frumos disours de închi
dere a anului școlar. I. P. S. Sa metropo
litul a luat apoi cuvântul, er publioul s’a 
ridicat în pioidre pentru a asculta ouvin-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Sportul la Englesl.
Sportul, sub diferitele-i forme, a atât 

de înrădăcinat în obiceiurile poporului en
gles, încât vorbind de unul ești nevoit sâ 
vorbesol și de celalalt.

La ei sportul nu e o Bimplă petreoere, 
ci o patimă. Cine n’a vâflut grupurile de 
dmenl, din clasele oele mai misere ale Lon
drei, înghesuindu-se în jurul unui „cricket* 
seu „football*, urmărind cu suflarea reținută 
tdte peripețiile jocului, acela nu-șl pote 
face o iednă clară despre patima sportului.

Dintre tdte sporturile, boxul (boxing) 
e cel mai popular, fiind-că n’are nevoiă de 
pregătiri, nici de unelte. OrI-cine posede 
pumni destul de viguroșl spre a administra 
ghionturl, și cap destul de gros, spre a-le 
primi, e boxor de drept. Duelul ou arme 
e necunoscut la EnglesI, și individul care, 
într’o oârtă, ar îndrăsni sâ tragă cuțitul sâu 
revolverul, ar fi cu siguranță sfâșiat de mul
țimea indignată. Chiar militarii afară din 
servicii!, nu portă decât un bastonaș de tres
tia. In schimb, boxing-n\ „the noble art 

of self defdnoe11, e la ordinea flilei pe stra
dele Londrei, cu deosebire printre munci
torii și birjarii „intoxicated* (beți). Pentru 
o privire piezișă, pentru un nimic, îi vefll 
pe acești voinicoșl sufleoându-se cu un aer 
grav și eseoutând un duo de ghionturl după 
tdte regulele artei. In asemenea ocasii, de 
regulă, în jurul luptătorilor se formeză un 
oero de privitori (outsiders), cari fao prin- 
sori pe capul unuia sâu altuia din luptători, 
îndîrjindu-i cu câte-nn : „umflă-i oefa bolo- 
oanului11, sâu „rnută-i fălcile lunganului11 
etc., pănă ce vre-un poZmeman îi împrăsciă 
pe toți cu un intransigent: „now then, move 
on!“

Dâcă boxul e sportul priu escelență 
al tuturor claselor de jos „cricket11 ul e 
sportul favorit al tuturor claselor. Membrii 
familiei regale, aristocrații, membrii parla
mentului, universitățile, burgesii, bătrânii și 
tinerii, toți rivaliseză în zel. Ori unde vom 
îndrepta ochii în Regatele Unite, în colonii, 
peste tot unde râsună graiul eDglesesc, vom 
găsi aoest sport. Crieket ul e un joc cu 
mingea, oare se esecută pe un loo anumit 
(cricket-ground), de două partide de câte 
11. Mingea e de piele, forte dură și are o 

greutate de 180 grame. Jucătorii la fluerul 
pioidrelor sunt apărați de o curea grosă, 
căci loviturile sunt violente și s’au vâflut 
răniri grave, chiar cașuri de mdrte. Regu
lile acestui joc sunt fixate de „Marylebone 
Club*, care e autorisat în materiă, și care 
acordă pensiuni membrilor săi îmbătrâniți. 
Din ordinul guvernului, cricket ground uri 
s’au înființat pe lângă tote casărmiie. O 
bună dovadă de imensa popularitate a 
acestui sport e, că mulțl1 din termenii teh
nici întrebuințați aici au întrat în limba- 
giul flilnio sub formă de flicâtorl, proverbe. 
In asemenea împrejurări era firesc, că mulțl 
s’au gândit să esploateze aedstă pasiune na
țională ca un câștig bănesc. Ast-fel esistă 
jucători de profesiune cari, in anotimpul 
favorabil, c-utreeră comitatele, primesc pro- 
vocațiunl, fao prinsorl, âr pe timpul cețelor 
redevin paclnicl cismarl sâu dulgheri, întoc
mai ca aoei contopiștl din orașele ndstre 
de provinciă, cari învârtesc eu egală virtu- 
ositate pana de gâscă în biurou, și pumna
lul lui Iago sâu spada lui Hamlet, ârna, la 
reprâsentațiunile fără abonament.

Locul de frunte în sportul întreoerii 
cu luntrea (boat-race) omspă renumita în

trecere anuală dintre studenții universită
ților Oxford și Cambridge. Fie-care delâgă 
8 din vîșlașii ei oei mai buni.

De sigur nu e luoru ușor a fi ales 
printre acești 8 (the eights,), și ondrea d’a 
fi aclamat de blondele vergure, d’așl vede 
poza în tote revistele cucele mai mid amă
nunte biografice, e forte scump plătită. 
Timp de mai multe luni, tinerii studențl 
sunt supuși unui regim regulamentat cu 
esaotitatea unui ceasornio. Tutunul, spirto- 
sele le sunt oprite. Deprinderi sistematice, 
făcute sub priveghierea unor instructori 
încercați, le oțelesc mușchii pentru fliua 
oea mare, atât de dorită, atât de temută. 
Apoi, cu câte-va flile înainte de data fixată, 
vîșlașii rivali se transportă la Putney, o 
suburbie a Londrei, spre a se obișnui cu 
curentul fluviului. Din acel moment, Lon
dra s’a împărțit în două tabere: osfordiștl 
și cambridiștl. Prăvăliile pun în vânflare 
cocarde, rozete cu colorile Universităților 
respective, ou oarl se împodobesce lumea 
după simpatii particulare. ț)iarele oele mai 
grave aduo flilnio dela Putney raporte mi- 
nuțidse, notâză și oomentâză fie-care pas 
al concurenților, fao prognosticuri în pri- 
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tele mult instructive, ce archiereul le-a 
adresat mai ales fetițelor, vorbind despre 
chiămarea femeii. A arătat, oă nisuințele 
nostre spre cultură și progres vor fi numai 
atunol închiegate, când tote femeile nea
mului vor contribui în măsura cuvenită la 
orescerea viitorelor generațiunl, și acâsta 
ou atât mai mult, cu cât influința mame
lor este mai mare, decât a orl-cărui insti
tut de orescere. Termină binecuvântând in
stitutul și elevele lui. La urmă a vorbit 
protopopul Ioan Papiu, ca delegat al co
mitetului Asooiațiunei, esprimându-șl mul
țumirea pentru marile progrese, oe le-a 
constatat la aoâstă școlă și mulțumind Me- 
tropolitului pentru presența la acestă ser
bare, er corpului profesoral aducendu-i 
laudele cuvenite pentru zelul și devota
mentul arătat.

Ministrul de esterne Goluchowski 
șl-a început Duminecă concediul. El a ple
cat la Paris.

Serbarea unui regiment. Regimen
tul de infanteria 6, care garnisonâză în 
Pilis-Ciaba și portă numele Majestății Sale 
Regelui Carol al României, a aranjat Vi
neri o serbare în amintirea luptei dela 
Konigshoff. In 29 Iunie 1866, câte-va dile 
înainte de desastrul dela Kâniggrdtz (3 Iu
lie ), a fost o luptă mai mică la Konigs- 
hoff, în care mai mult de jumătatea regi
mentului, 600 feciori și 24 ofițeri, au că- 
(jnt. In lupta acâsta au învins trupele aus
triaco, însă regimentul 6 fu aprope cu de- 
săvîrșire nimicit. In fooul luptei stâgiil re
gimentului a ajuns în manile unui gardist 
prusian. Când sergentul 'Witriburszky vec|u 
acâsta, a împușcat pe gardist, a luat stâgul, 
l’a rupt de pe prăjină și s’a încins cu el, 
mergând la ai săi. Acest stâg, găurit și 
sdrănțuit se portă și acjl în fruntea regi
mentului. Vitâzul sergent fu decorat ou 
medalia de aur pentru fapta lui de bravură. 
La sărbarea de Vineri a fost de față și 
VVitriburszky. Colonelul regimentului a 
adresat feciorilor o vorbire însuflețitore. 
La amiadi feoiorii au fost bine ospătați.

Esaiuenele de notari. Ministrul de 
interne Coloman Szell a făcut cunoscut, 
printr’o ordinațiune, tuturor autorităților 
municipale, că acei, cari s’au însciințat la 
esamene de notari, seu cari petiționâză 
pentru a fi admiși la esamen, pot să facă 
esamenul după sistemul vechiu numai până 
la 1 Septemvre, când întră în vigore cursu
rile administrative.

Spirit maghiar la granița română. 
Sub titlul acesta scrie „Magyarorszag", că 
în Petroșani este un institut de orescere și 
învățământ susținut de ordul călugăreso 
St. Franoiso, în care'eduoația și instrucția 
elevilor o dau nisce maioe călugărițe de 
origine bavareză. Cu mare satisfacția cons
tată numita foiă, că călugărițele acestea 

vința șanselor, prevestesc timpul. In fine 
rjiua întreoeril a sosit.

Cu o tenacitate anglo-săsâsoă, des de 
dimineță, lumea aștâptă speotacolul de mult 
promis. Pe o întindere de 4 km., țărmurile 
Tamisei, podurile și acoperișele oaselor sunt 
ocupate. Vaporele încărcate până la scu
fundare, trenurile înțesate aduo din 5 în 6 
minute șiruri neîntrerupte de curioși, pe 
câtă vreme alții, pe jos, călări său în tră
suri, vin, sosesc mereu mărind potopul de 
lume nemărginit. Acum semnalul cursei s’a 
dat. Un strigăt titanic, eșit din sute de mii 
de pepturl, cutremură aerul.

Cele două imbarcațiunl și-au ocupat 
Joourile. Starterul ridică un stâg. Luntrile, 
mânate de brațele vînjose, porneso, despi- 
oând valurile cu iuțâ'a săgeții. In acest mo
ment, o învălmășâlă ne mai pomenită se 
produce. Bărcile și vapdrele îmflămurate de 
.pe fluviu se iau după luntrii. Mulțimea de 
pe maluri se pune în mișcare spre a afla, 
un minut mai înainte, resultatul cursei. Din 
când în când se aud liurale puternice ve
nind din depărtări tot mai mari, indioând 
trecerea vîslașilor.

încă câte-va lovituri de lopețl, o ul- 
’timă și supremă forțare a brațelor amorțite 

„împlinesc în mijlocul ținutului locuit de 
naționalități și la granița română misiunea 
maghiarisăriP. Ele educ pe copii în „spi
rit patriotic maghiar și la serbarea de în
cheierea anului scolastic toți elevii au apă
rut împodobiți ou pautlicl tricolore ma
ghiare. Accentuâză îndeosebi foia ungu- 
râscă faptul că călugărițele devenite din 
Bavareze Maghiare cresc Unguri din co
piii români și au mare merit în activi- 
tea „patriotică" și în viața culturală 
din Petroșenl. — Credem. Dec după tdte 
acestea, nu li-se va deștepta 6re min
țile, ca se nu-șl mai dea copiii pe mâna 
unor călugărițe, cari vor să-și câștige „me
rite patriotice" prin maghiarisare ?

In Lecllința săsescă se va arangia 
o petrecere Duminecă în 15 Iulie n. 1900 
în otelul opidan, începutul la 6 ore d. a. 
Intrarea: de persdnă 1 cor. 60 b., er de-o 
persbnă în familia 1 cor. 40 b. Venitul e 
destinat spre scop cultural.

„Ediția a IV-a“ din Cura de apă 
de preotul Kneip a apărut și se găsesce 
de vencjare la toți librarii și la editorul Ig. 
Hertz, Bucurescl. Atragem atențiunea tu
turor de-a nu confunda acâstă edițiă ou 
edițiile veohî, cari portă un simplu titlu, 
de6re-ce ediția IV-a are 4 titluri și anume: 
1) Cura de apă, 2) Cum trebue să trăițl, 
3) Testamentul meu și 4) Conferințele pu- 
blioe. Prețul broșat fr. 3, legat fr. 4.

Raportul gimnasiului din ^ăseud.
Din Năsăud primim al 37-lea raport 

al gimnasiului superior fuDdațional de-aoolo 
pe an. școlar 1899 — 1900 publicat de Ion 
Ghetie director gimn. substitut. Conține 
„cronica anuală", în care se arată între 
altele, că gimnasiul din Năsăud a întrat în 
al 37-lea an al esistenței sale, fiind deschis 
în 4 Oct. 1863. In cursuljannlui postul de direc
tor a fost vacant și agendele direotoriale le-a 
avut profesorul I. Ghetie. Postul de profe
sor devenit vacant în urma depărtărei lui 
I. Ciocan a fost susținut vacant și în an. 
școlar 1899—1900, fiind suplinit prin cei
lalți profesori etc.

Au funcționat la gimnasiu în cursul 
anului oa profesori: I. Gheție, Dr. I. Mă- 
laiti, Dr. Const. Moisil, Dr. P. Tanoo, Ga- 
vril Scridon, Ion Lupde, Gr. Pletos, Iaoob 
Pop, Pompeiîî Grigoriță, Al. Haliță, Em. 
Domide, I. Păcurariu, Virgil Șotropa, Em. 
Stefanuțiu și T. Simon. CatechețI : pentru 
gr. oat. Iac, .Pop, pentru gr. or. Gr. Ple
tos. A mai fost oâte uuul pentru rom. oat., 
reformați ev. lut. și un rabiner pentru ji
dani. — Medio Dr. Emil Filipan.

Gimnasiul se susține din fondul cen
tral școlastio din districtul Năsăud și în 
1899 s’au spesat pentru trebuințele perso
nale și reale ale gimnasiului 36.983 cor. 
72 bani.

și ei ajung la țell, adesea cu o deosebire 
de o lungime, său chiar o jumătate lungi
me de luntre (boat's leDgth). Acâsta e clipa 
oea mai pasionantă a spectacolului. Vuetul 
mulțimei eșite din minți devine straniii, ai 
fiice amenințător, când apoi stâgul albas- 
tru-desohis (Cambridge) său albastru închis 
(Oxford) înălțat repede, pune capăt nesigu
ranței.

Scriind aceste rîndurl, am înaintea 
mea numărul dela 31 Martie din „ Graphic11 
care a reprodus tabloul acestui sport nautic 
din anul ourent. Privind aceste corpuri să- 
nătdse, aceste fețe tinere și seribse pe care 
voința șl-a imprimat deja pecetea, îți aduci 
aminte de bătaia dela Colenso nude loco
tenentul Roberts, unioul fiu al mareșalului, 
s’a espus la o mdrte sigură, te gândesel la 
voluntarii britanici cBrl, țanțoși, cu chipiul 
pe crescetul capului, rezistă tururor clime
lor, înfruntă fbte miseriile resboiului și, 
vrând nevrend, ajuDgl laconolusie, că una 
din căușele tăriei rasei auglo-saxone e pa
tima sportului.

P 1 oești, Iunie 1900.

Aurel Șuluț-Carpenișanu.

In administrarea directorului se află 
urmatdrela fonduri: Fondul pentru ajuto
rarea șoolarilor bolnavi de 11.805 cor. — 
Fondul pentru reehisite la gimnasiu 10.508 
cor. — Fond pentru biblioteca și societa
tea școlarilor 9.832 oor. Mai sunt vreo trei 
deposits mai mici.

Stipendii din diferite fundațiunl (de 
câte 40—80 —120 —2C0 și unul chiar de 
600 cor.) au fost împărțite la 14 tineri ou 
suma totală de 2266 oor. — Dela societa
tea „Vasile Nașcu" din Năsăud au primit 
ajutbre de câte 10 cor. 14 tineri.

Societatea de ajutorare, Vasile Nașcu, ou 
an. scol. 1898—99 a întrat în anul al 10 
dela înființare. Ea s’a înființat cu scopul de-a 
ajutora șoolarl gimnasiall din Năsăud și stu- 
dențl universitari, cari au absolvat aoe] 
gimnasiu. Averea acestei sooietățl la finea 
an. 1898 era: 5514 cor. fond nealienabil, 
1538 cor. fond disponibil. La olaltă 7053. 
Fondul pentru monumentul lui Vas. Nașcu 
821 oor. — Societatea în an. scol. 1899—1900 
a împărțit ajutore de câte 10 oor. între 14 
școlari a cumpărat cărți scolastioe mai scumpe 
în sumă de 410 cor.; aceste cărți s’au dat 
spre folosință școlarilor mai săraci, dili- 
gențl și cu purtare bună. — Cei oe voeso 
a se face membri la acâstă societate au 
de-a plăti oa membri fundatori 40 cr. pen
tru tot-deuna, âr oei ordinari 2 cor. pe an.

Numărul școlarilor ' eseminațl la finea 
anului a fost în tote 8 clasele 293. Dintre 
aceștia au fost după confesiune 210 gr. 
cat., 75 gr. or., 3 rom. cat., 1 ev. lut , 2 
ev. calvini, 2 israelițl. După limba maternă: 
români 285, maghiari 4, germani 4. (Jidanii 
unde sunt?)

Programa, din care am luat aceste 
date, oonține în partea primă 66 pag. âr 
în partea a doua urmăză un text unguresc 
de 49 pag.

întrunire de invetatorî.
De lângă Rodna-vechiă, Iun. 1900.

O frumosă adunare de învățători s’a 
ținut în mijlocul bravilor locuitori din co
muna românescă fost grănițărâscă Maieru 
la 3 Iunie c. A fost adunarea despărțămân
tului II (Rodna-vechiă) al reuniunei „Ma
riana", cu care de-odată s’a ținut și esa
menul cu elevii șcblei confesionale româDe.

înainte de-a trece la amănunte țin să 
amintesc, că Maierul este o comună mare, 
are peste 2000 suflete, toți Români harnici, 
afară de câți-va Armeni și Jidani specu
lanți. Posiția locului e plăoută. In comună 
se află 2 biserici frumbse edifioate din 
pâtră și un edificiu nou de șodlă, terminat 
numai în anul treout. Aoestea 2 monu
mente, biserioa și școlă, dovedeso îndeajuns, 
că conducătorii poporului, dâr și poporul 
însu-șl îșl cunosc misiunea lor. Mai mult: 
bărbații inteligențl din aceea comună, deși 
puțini la număr, în unire cu fruntașii poporu
lui au înființat și o reuniune de leotură și 
au o prăvălia și o ospătăriă românâscă.

Pe la 7 ore dim., fiind și timpul fru
mos, a sosit învățătorimea din tdte părțile 
și a desoălecat în noul edifioiu al șcdlei, 
care era îmbrăcat într’un pompos covor de 
verdâță și flori, er în stradă mulțime de 
popor îmbrăoat în haine de sărbătdre; cu 
deosebire era bătător la ochi frumosul port 
al țărancelor ndstre. Dela edificiul șcdlei și 
pănă la portalul bisericei era postat po
porul în șire regulate, așteptând cu nerăb
dare începerea esameuului cu școlarii.

La 8 ore, sia înoeput serviciul divin 
celebrat prin paroohul Lazar Avram și oa- 
pelanul său Ieronim Groze. Casa biserioei, 
deși e destul de mare și spațiosă, era în
desată de oredincioșl. După terminarea s. 
liturgii, ne-am adunat cu toții în edificiul 
școlei, trecând și acum printre șirurile de 
popor așefiat pe ambe marginile stradei : 
la drâpta și la stânga.

La 10 6re președintele filialei, d-1 
Silvestru Mureșianu, prin o cuvântare forte 
alâsă și potrivită locului și timpului a des
chis ședința, punând îndată la ordinea fii- 
lei alegerea comisiunilor pentru critică, în
scrierea de membri noi și verificarea pro
tocolului, după care urmând o pausă sourtă, 
s’au înoeput esamenele cu pruncii deșodlă, 
cari de-asemenea așteptau cu nerăbdare.

In decursul esamenului între alte 
obiecte s’au tractat și lecțiunl practice prin 
învățătorii școlei din loc: Vasile Iofan, 
Demetrie Roșea, Alexandru Jarda, cari toți 
au sciut să facă pe deplin grelei lor ohiă- 
mărl, dovedind hărniciă și cunosoință de 
causă și cu acâstă ocasiune.

Am observat, că în decursul esamenu
lui, vrednicul înv. S. Mureșianu a pus mul
țime de întrebări șoolarilor, la cari ei răs
pundeau cu o ușurătate de admirat. Am 
fost aufiit dela cunoscuții mei, că d-1 S. 
Mureșianu ar fi un învățător, asemenea că
ruia numai rar se pot afla și cu acâstă 
ooasiune m’am convins pe deplin, oă d-sa 
în adevăr este unul dintre învățătorii cei 
mai harnici ai acestui ținut, și posede fru- 
mose și multe cunoscințe pe terenul peda
gogic.

După terminarea esamenului, la care 
au luat parte și părinții copiilor și mul
țime de popor și alțl iubitori de progres, 
s’a continuat ședința reuniunei sub condu- 
oerea președintelui sus amintit.

Ca loc pentru adunarea viitore s’a 
hotărît comuna Sângeorgiul-român; er bi
roul reuniunei filiale cu aclamațiune s’a 
reales: președinte Silvestru Mureșianu, er 
secretar Nicolae Mureșianu, ambi învăță
tori în istorica comună opidană Rodna- 
vechie.

Fiind timpul forte înaintat, la 3 6re 
p. m. președintele prin o vorbire scurtă 
închise ședința..

După acestea a urmat prândul, la care 
s’au ridicat mai multe toaste, âr la fine, 
musica din loc începând a cânta, cei mai 
tineri și sprinteni de picior au înoeput cu 
jocul, care s’a continuat pănă ’n dori de 
(ji, când drăgălașa Aurora, cu racjele ei 
binefăcătdre, i-a invitat la puțină odihnă 
— după o nbpte plină de veseliă.

Toți, câți au luat parte, s’au depărtat 
ducând ou ei cele mai frumose suvenirl 
din drăgălașa comună Maier.

S. M. P.

JJLT11O SCIRI.
Londra, 2 Iulie. Biuroul „Reu

ter" anunță din Shanghai cu data 
de 1 Tulie: Ambasadorul german în 
Peking, Ketteler, pe drum dela am
basadă la Ciung-li-jamen, a fost ata
cat și omorît. — Ambasada germană 
din Peking anunță, că tbte clădirile 
ambasadelor, cu escepțiunca celei fran- 
cese, englese și germane, au fost in
cendiate. Toți membrii diplomației 
s’au refugiat la ambasada englesă.

„ALBINA11 institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în lnns Ini Iunie 1900.
Intrate '.

Numărar ou 1 Iunie 1900 . cor. . 9,136.31
Depuneri spre fructificare ii • 331,568.45
Cambii răscumpărate 71 259(335.80
Conturi curente .... 57,468.46
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 71 7,203.—
Monetă............................. 71 5,330.58
ComisiunI, cupone și efecte n 12,760.58
Bănci.................................. îj 11,764.—
Interese și provisiunl . . 71 17,531.44
Diverse............................. 71 6,033.60

cor. 718,132.22
Eșite:

Depuneri spre fructificare . cor. 258,996.83
Cambii escomptate . . 71 267,947.16
Conto curent .................... 71 30,932.96
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 18,479.-
Monetă ....... 71 5,269.94
ComisiunI, cupone și efecte n 31.336.99
Interese și provisiunl , . 71 3,740.67
Spese și salare ..... 71 2,956.99
Ba noi.................................. 7) 70,189.77
Diverse............................. 71 12,861.85
Numărar cu 30 Iunie 1900 . 71 15,420.06

C. Aisăr m. p.
cassar.

cor. 718,132.22

N. P. Petrescu m. p. 
dirigent.

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

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului" îndreptar în cause administrative 
și judecătoresci pentru poporul român1* de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-oe plugar, orl-oe măestru, 
orl-ce om, care scie ceti, pote să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ^a/or.

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 29 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.60
Renta de corone ung. 4°/0- • • . 91.20 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 • 119.75 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4'/2o/o 99.—

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.65 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 1E8.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr..........................97.60
Renta de hârtie austr.......................... 97.35
Renta de aur austr.............................115.90
LosurI din 1860................................. 134.40
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de‘-ale Băncei ung. de credit. 7'26.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.50
Napoleondorl...................................... 19.30
Mărci imperiale..............................118.52'/2
London vista..................................... 242.35
Paris vista........................................... 96.45
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.60
Note italiene.......................................90.90

Cursul pieței! Brașow.
Din 1 Iulie 1900.

19.04 Vend.
18.90 Vend.
19.26
11.30

127.—

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
G-albenl
Ruble RusescI Cump.
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Cump.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

19.12
19.—
19.30
11.40

101.-

lied, tauiv.

Bmuta L fMcta 

specialist pentru morburile interne. 
Karlsbad, Alte Wiese „Strauss". 

Consultațiuni din 1 Maid — 15 Ootomvre.

©XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX®

£=!

CZ2

scxd s—“OXD
P—i

Psntra SESONUL de Primăvară ți Vară
1900

STOFE imHtabiâie de Brîin.
Un coupon de metri 3.10 Iun- ( fl- 2.75,3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn- j £ 2” h"”s
plet roc, pantaloni și giletcă ]

costă numai ( a, io* _

fl. 6.— și 6.90 mai bună 
fl. 7.75 fină

mul fină 
foi te fină

925.22—10

ti»

£5 
si 
-î
£

Un coupon pentru costum de salon fl. IO.— cum și stofe de pardiseurî, 
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ea solidă si reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn
•km Mostre gratis și franco. 'W Liferație conform mostri se garanteză. =u — 
Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

Lo-

s
Sz. 263—1900.

bvăgrh.
Ărveresi hirdetmeny.

Alulirt bir6sâgi vegrehajto az 1831 âvi LX. t. cz. 102 §-aa er- 
telmeben ezennel kOzhirrâ teszi, bogy a brassoi J<ir. îorvenyazăk 1900 
6vi D. 58 szâmu vegzese kovetkezteben Dr. Mosoiu Jănos braasdi iigy- 
văd âltal kepviselt Moșoiu Moisze uj-tohâni lakos javâra Mândru Bu
curos szfil. Babes uj-tohâni lakosnd ellen 434 korooa s jâr. erejeig 1900 
evi Majua h<5 l-6n foganatoaitott kielâgitesi vegrehajtâa utjân lefoglalt 
es 763 korona 92 fillre becault kovetkezd ingosâgok u. m.: okrok, te- 
henek, 1 azekâr, fenyd tdnkok, deazkâk, hâzi butorok, ruhauemuk, atb. 
nyilvânoB ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a zerueati kir. jârâabirâsâg 1900. evi V. 147/2 
azâmu vegzese folytân 434 kor. — fii. tokekovetelâs, ennek 1894. evi 
Februâr ho l-a6 napjâtăl jâro 8°/0 kamatai ea eddig Osszesen 458 kor. 
29 fillerben birâilag mâr megâllapitott kdltsegek erejeig Uj-Tohânban 
Mândru Bucurnă hâzâban leendd eazkozlâaâre 1900. evi Julius ho 13-ik 
napjănak delelott 9 oraja hatâridOul kitiizetik es ahhoz a venni azânde- 
kozdk oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingdaâgok az 
1881. evi LX. t.-cz. 107. ea 108. § 8a 6rtelmeben keszpenzfizetes mellett. 
a legtobbet igerdnek azukaâg eseten becsâron aiul ia el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendd ingosâgok at mâeok ia le ea felulfog- 
laltattâk a azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârverea az 1881.. 
evi LX. t.-cz. 102 §. ârtelmâben ezek jâvâra ia elrendeltetik.

Kelt Zerneaten, 1900 6vi Junius hh 27-ik napjân.

Huszăr Vilmos
kir. birosâgi vegrehajto.

Sz 2693-1900.
tlkvi.

Arveresî hîrdetmenyi kivonat.
A brass6i kir. tOrvenyszek, mint tlknyvi hatdaâg, kozhirrd teazi, 

hogy Stochetoiu Bucur vegrehajtatonak Tobiâa Jânoa 6a neje vegrehaj- 
tâat szenveddk elleni 100 frt. tâke-kovetelâa ea jârulăkai irânti vegre- 
hajtâsi ugyeben a braaadi kir. torvenyszâk (a brasadi kir. jârâsbirdsâg) 
teruletân lev6 es a volkânyi 139 sz. tjkvben foglalt 636 hrsz. fekvân 
320 koronâban, a 7536 hrsz. fekvdkre 12 koronâban, 2) a volkânyi 638 
tljkvben foglalt 4738 hrsz. fekvdre 10 kor.-ban, 3) a volkânyi 996 t.ljk- 
ben foglalt 1850 hrsz. fekvdre 52 kor.-ban, a 4747 hraz. fekvdre 10 kor- 
ban, az 5254 hraz. fekvore 38 kor.-ban, a 7215 kraz fekvdre 26 kor.- 
ban, a 7645 hraz. fekvdre 22 kor.-ban, a 7899 hraz. fekvdre 54 kor.-ban 
a 319 hraz. fekvdre 4 kor., a 6206 hrsz. fekvdre 46 kor.-ban, 4) a vol
kânyi 1287 tljkvben foglalt 1073 hraz. fekvore 6 kor., a 317 hraz. fek- 
vdre 4 kor., a 3914 hrsz. fekvdre 28 kor., a 3962 hrsz. fekvOre 26 kor., 
a 4748 hrsz. fekvore 5 koronâban az ârvereat. ehendelte, es hogy a fen- 
nebb megjeldlt ingatlanok az 1900. evi JllIÎUS ho 9-ik napjân d. e. 9 6ra- 
kor a volkâny kâzaeg hâzoâl megtartaudo nyilvânoa ârvereaen a megâl
lapitott kikiâltâsi âron albi ia eladatni fognak.

Ărverezui szând6koz6k tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 § ban jelzett ârtolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi november hâ 1-en 3333 az. alatt kelt igazaâg- 
ugyminiazteri rendelet 8 § âban kijeldlt ovadekkepea ârthkpapirbau a. 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t- cz. 170 § ertelmebeu. 
a bânatpenzuek a birdsâgnâl eldlegea elhelyezâserâl kiâllitott szabâly- 
szerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Bras so, 1900 evi mârcius ho 2-ân.
A kir. torvenyszek, mint tlkvi hatosâg. 1006.1—1
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Societatea FOLIES-BER&ERES, 
constatat din 24 gser»s6ne 

va da o mare 

representațiune de deschidere 
pe locul dinaintea Porții Vămii, Marți în 3 Iulie n. 1900. 
Societatea este de primul rang în

Representațiile se pot ține 
ploios.
—Amănunte a se vede

(1005,1-1.)

tote specialitățile, 
fiă timpul frumos seu

5pe placate, sao

HUxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^j
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Plecarea $i sosirea imurilor ilo stal rog, he. m Brom
Valabil din 3 Maitt st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45m. p. m.
III. Trenul de pers, la ăra 7’48 min. săra.
IV. Tr. acc. la ora 10'26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la BueurescI:
I. Trenul de persone la ăra 3'55 m. dim. 

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

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

Dela Brașov la Kezdi Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 8'20 min. noptea.

If. Trenul mixt la ăra 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 Zernescl (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. săra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
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 ora 3’15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapest!! Ia Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușiii la 6. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 10'25 min. sera.

Dela BueurescI la Brașov:
I. Trenul mixt, la ăra 6.58 min. dim. 

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

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

IV. Trenul acelerat, la ora 10'14 m. sera.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

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

I. Trenul de persone la ora 8'25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

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. săra

(pl. dela St-Georgiu, în Iul. 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zernescl la Brașov (gar, Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 miD. p. m. 
III. Tr. mixt la ăra 8'18 min. săra.

Dela Ciue-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. săra
V. Tr. mixt la ăra 10'04 min. săra.

(din Palanca dela 1 Iulie— 15 Sept. în toto 
sărbătorile).

” X S-
Prenumerațiurule la Gazeta Transilvaniei se poth face și remei 

vîi și când lela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese. 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adreaa.- 

lămurit și să arate și posta ultimă.

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fiL se vinde; 
la librăria Hie. I. CrarcH și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


