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Din causa sfintei sărbători a Ss. Petru și Pavel, 
(Ilarul nu va apără păuă Vineri săra.

Nu î pact, der e apropiere?
Trebue se-i fi bătut la ochi 

ori și căruia dintre cetitorii noștri, 
că, pa când șeful guvernului ungu
resc se lapSdă chiar și de bănuiala, 
că ar avă de gând se păcteze cu 
Românii, ca se-i aducă cum-va în 
parlament, unul din organele guver
nului, și încă dintre cele de căpe- 
teniă, pledeză pentru o „apropiere 
maghiaro-română11.

De mult am încetat de-a mai 
lua în serios, fiă chiar și articolî de 
fond, scrișî cu 6re-care tendință pro
nunțată, ai foilor maghiare în ces- 
tiunea raporturilor cu noi Românii. 
Aceste raporturi s’au scâlciat așa de 
cumplit, încât nici cei mai puțin șo- 
viniști dintre șoviniștii colțați jidano- 
maghiar! nu mai sunt în stare as- 
tăcji se găsăscă o basă convenabilă 
și cel puțin la aparență admisibilă 
pentru a discuta politicesce cu Ro
mânii.

înainte numai cu vre-o 8—10 
ani era încă o deosebire mare de 
ceea-ce vedem ac|T. Pe atunci cel 
puțin foile maghiare purtau o pole
mică cu foile nbstre naționale, cari 
nu erau lipsite de ori-ce seriositate. 
De când înse puternicii c|ilei — cari 
se adăpostesc la umbra ce o revarsă 
asupră-le o constelația politică, pe 
care a fi creat’o ei au cel mai mic 
merit — au aflat de bine se ștergă 
din lexiconul lor cu totul esistența 
naționalității române și a partidului 
național român din Transilvania, Bă
nat și Țâra ungurescă, de atunci 
pressa maghiară și-a perdut nu nu
mai ori-ce fir de a tracta cestiunea 
română, dâr și-a perdut și puterea 
de judecată și ori ce tact și bună- 
cuviință în materia acăsta.

Cam din acest punct de vedere 
trebue privite și espectorările, ce le 
face „Budapesti Hirlap“ cu privire 
la amintita „apropiere". E caracte
ristic cum Ungurii găsesc numai 
acele momente favorabile pentru 
apropiere cu Românii, în cari aceștia 
se află în vr’o strîmtore. Așa la 
1883, când Coloman Tisza era încă 
tare și mare, organele lui cu „Nem- 
zet" în frunte — vS4®Dd) că Ro
mânia simte necesitatea de a-se ală
tura la tripla alianță — ne cjiceein 
noue celor de dincoce: acum nu 
mai aveți încătrău, trebue se ve 
apropiați de noi și sS ve împăcați 
cu starea lucrurilor!

Așa ne vorbiau pe atunci cla
rele tiszaiste, și tot în înțelesul 
acesta ne vorbesce acum cjiaru] con
sorțiului Szell-Apponyi, numai că pe 
lângă tripla alianță, care, se ’nțelege, 
nici n’a putut fi altfel croită decât 
se vie totdâuna în ajutorul politicei 
unguresc!, el se folosesce de astă- 
dată de crisa economică din Ro
mânia, care nu stă și nu pote sta 
nici-odată în nici o legătură eu lup
tele dintre Români și Maghiari, ce 
decurg de sute de anî în aceste țerl.

Adecă, fiind-că România sufere 
așa mult de crisa economică și nu

mai pbte cheltui „miliânele" (?) pen
tru articuli „ir re dentiști" prin cla
rele din străinătate, noi Românii din 
statul acesta se ne înfrățim stante 
pede cu Maghiarii. Și pentru ce? 
Pentru-ca să înceteze „separatismul 
social."

In propunerea, ce o face la 
sfîrșit „Budapesti Hirlap" par’ că 
s’ar vede și urmele unei seriose do
rințe de a-se delătura o mare ano- 
maliă în stat cu ajutorul, firesce, al 
lui Coloman Szell, dela care aștâptă 
să oblăscă calea „aprupierii".

Privită înse mai de-apr6pe și 
acestă parte a espunerilor foiei gu
vernamentale dispare și minuscula 
aparență de seriositate.

Dâr despre cele atinse în con- 
clusiunile făiei amintite se cade să 
vorbim mai pe larg.

Cinstirea memoriei binefăcătorilor.
Măriți se fiă ’n secuii și cari c’o petră mică 
înalță aste ziduri, altar pe cari jertfim, 
Ca fiii și nepoții, feriți de jug, de frică, 
Să cânte: aste școle ’să al nost’ Ierusalim!

Ușoră să le fiă 
Țerîna în morment! 
Memoria le ’nviiă 
In veci p’acest pământ!

Din „Orațiunea“ de Iacob Mureșianu, 
rostită la punerea pietrii fundamentale â 
gimnasiului român din Brașov.

Un act de pietate din cele mai 
nobile și frumbse a săvîrșit și o da- 
toriă din cele mai scumpe și sfinte 
și-a împlinit tinerimea și profesorii 
dela școlele năstre medii din loc, 
astăcți, în preziua serbărei jubilare 
a înființărei gimnasiului român din 
Brașov.

După parastasul festiv, ce s’a 
ținut în memoria întemeiătorilor și 
binefăcătorilor școlelor acestora, das
călii cu elevii au mers în cimiteriile 
nostre, ca se depună cununi și bu
chete de flori pe mormintele tuturor 
celor binemeritați pentru școlă.

Ce moment înălțător! Frageda 
generațiă de atți aduce după 50 de 
ani tributul de recunoscință acelora, 
cari i-au făcut cu putință să învețe 
și se se cultive în dulcea sa limbă 
românescă pentru binele și fericirea 
neamului românesc și al patriei.

Versurile, ce le cităm mai sus, 
dau espresiune dorinței și speranței 
celor ce au pus temelia gimnasiului, 
că acesta va fi Ierusalimul nostru, 
care pe fiii și nepoții lor să-i fe- 
râscă în viitor de jug și de frică. 
Cu alte cuvinte, dorința intemeiăto- 
rilor și binefăcătorilor a fost, ca 
acest institut să fiă poporului spre 
luminare, ca prin învățătură să-l 
scape de aservire și să-l încuragieze 
la fapte bune, nobile și folosităre.

Nu putea să cinstăscă în mod 
mai gingaș memoria binefăcătorilor 
răposați ai școlelor tinerimea năstră 
și dascălii săi, decât depunend cununi 
pe mormintele lor, — ca semn de iu
bire, cu care se răspundă dragostei 
de neam și îngrijirilor lor părin
tesc! pentru viitorul fiilor.

De-ar pătrunde adenc în inimele 
fragede ale tineretului nostru acest 
simț de iubire și de recunoscință și 
de-ar aprinde în ei dorința tot mai

învăpăiată, ca să urmeze exemplului 
plin de abnegare și interesare pentru 
binele comun al acestor vrednici 
bărbați premergători și ca să se 
etrăduescă a se face demni de ei

De-ar rămână adenc și durabil 
întipărită și în inima dascălilor noștri 
icăna acelei lucrări modeste și ne- 
pretențiâse a colegilor lor antemer- 
gători la acest gimnasiu, cari au dat 
tot ce au avut din talanții lor pen
tru înaintarea causei mari a școlelor, 
și cari în grele timpuri, grele mai 
ales pentru denșii, dela cari se pre
tindea tot, fără a se ține în deajuns 
sâmă de situațiunea și de trebuin
țele lor, au sciut să braveze multe 
neajunsuri, greutăți și piedeci printr’o 
conlucrare plină de iubire frățăscă!

*
După esposițiunea școlară, care a durat 

două (jile și s’a închis erl la 6 ore d. a. 
a urmat astăcjl Miercuri; (]iua Parastasului.

Toți elevii școlelor medii în haine 
de sărbătore s’au adunat la gimnasiu, unde 
li-s’au împărțit cununi și buchete de flori, 
âr după aceea în frumosă ordine, cu întreg 
corpul profesoral, plecară la biserica S-lui 
Nicolae. Aci s’a oficiat Parastasul festiv de 
cătră toți parochii și diaconii parochiilor 
proprietare a scâlelor, er d-1 profesor Dr. 
Iov. if Plaga ținu un frumos discurs come
morativ.

După terminarea parastasului o parte 
din școlari s’au dus în oimiteriul bisericei 
S-lui Nicolae unde, sub conducerea d-lor 
profesori A. Vlaicu, Dr. Ios. Blaga și Dr. St. 
Stinghe, au încununat mormintele tutu
ror binefăcătorilor și profesorilor răposați 
ai șoolei și înmormântați în acel cimiteriu.

Altă grupă de studențl, sub oonduoe- 
rea d-lor profesori I. Socaciu, D. Lupan și 
A.. Bârseanu, a mers în oimiteriul din 
Grăverl. In capela acestui cimiteriu s’au 
făcut prin d-1 B. Baiulescu rugăciuni pen
tru sufletele binefăcătorilor, âr d-1 profesor 
Socaciu a rostit o potrivită cuvântare, după 
oare urma încununarea mormintelor fiă-căruia 
dintre binefăcătorii și profesorii astrucațl în 
acest cimiteriu. La fie-oare mormânt pro
topopul Baiulescu a rostit câte-va cuvinte 
de rugăciune, amintind numele binefăcăto
rului.

A treia grupă de școlari, sub condu
cerea d-lor prof. I. C. Panțu, N. Sulioă, 
D. Făgărășianu și Dr. G. Lacea, au săvâr
șit același lucru în oimiteriul bisericei de 
pe Tocile. Aci discursul în cimiter l’a ros
tit d-1 I. C. Panțu.

Așa s’a săvârșit acest înălțător aot de 
recunoscință și pietate pentru memoria fe- 
riciților binefăcători ai școlelor nostre din 
Brașov. Era încântător tabloul, ce studenții 
presentau pe strade și în biserică, purtând 
fiă-care frumdse cununi și buchete, âr acum 
mormintele binefăcătorilor se disting, pre
cum s’au distins în viața lor și aceia, în a 
oăror amintire s’au depus cununile.

*
Tot astădl, de sără, va urma conductul 

cu torțe și musică. Școlarii se vor conoentra 
în piața Prundului din Scheiu, de unde cu 
lampione și musică vor merge înaintea gim
nasiului. Aci musică va cânta o piesă, apoi 
un student va rosti de jos un discurs, âr 
directorul gimnasiului îi va răspunde dela 
o ferestră a școlei. Va cânta după aceea 
oorul sub conduoerea d-lui G. Dima, după 

oare convoiul se va reîntorc»1 în piața Prun
dului pe o altă stradă.

Mâne, Joi, dela 9 —10 âre a. m. ser
viciu divin festiv în biserica S-lui Nicolae. 
La 11 ore Festivitate școlară în sala festivă. 
După terminarea festivităților școlare, masă 
comună în pavilionul cel mare al casei de 
tir, âr sâra concertul Beuniunei române de 
gimnastică și cântări în sala dela Redută.

Colecta pentru monumentul lui 
Iancu. Un oomunioat oficios unguresc vor- 
besce ârășl despre colecta pentru monu
mentul lui Iancu. Sumele, după oum soim, 
au fost confiscate. Comitetul de colectare 
s’a adresat, sorie „Kel. Ert.“, la ministrul 
de interne ou rugarea de a-i înapoia su
mele confiscate, ca să pâtă a să retrimite 
suma donată fiă-cărui contribuitor. Aoâsta 
cerere, spune ofioiâsa, a fost respinsă pe 
motiv, oă cercetarea încă nu s’a terminat și 
fiind-că și contra membrilor oomitetului 
amintit se va introduce cercetare din causă 
de colectare nepermisă — Aoâstă soire e 
oam confusă, dâr vedesoe în de-ajuns, că 
tendința la guvern este nu de a aplana 
lucrul, ci de a înăspri măsurile de pănă 
aouma, și acesta pentru mai buna „apro
piere maghiaro-română", de care fantasâză 
altă foiă guvernamentală. Trebue să rîdă 
omul ou hohot, când vede astfel de năz
drăvănii „patriotice".

Mon.arch.ia nostră și China. „Pes
ter Lloyd" a publicat în numărul său dela 
9 Iulie un comunicat sensațional privitor 
la participarea monarchiei austro-ungare în 
acțiunea puterilor contra Chinei. Foia guver
namentală dicea, că a treout timpul discu- 
țiunilor seol asupra întrelăsărilor, oarl au 
prioinuit masaorările din Peking și acum 
trebue să se lucreze și să se pedepsâsoă 
orucjimile comise asupra jertfelor și să se 
răsbune în numele oivilisațiunei. Dâr cum 
forțele armate trimise de Austro-Ungaria 
nu sunt suficiente spre acest scop, „Pester 
Lloyd" orede a sci, că în cercurile compe
tente formeză tocmai acum obiect de cum
pănire cestiunea trimiterii a două bataliâne 
de infanteria și a unei nouă corăbii âfi răsboiu. 
Nu s’a decis nimic pănă acum, dârv>deci- 
siunea pote să urmeze în tot momentul. 
Mai dicea „Pester Lloyd", că măsura acâsta 
s’ar lua, fiind-că posiția de mare putere a 
monarchiei pretinde, ca să ia parte corăs- 
punfiătore în acțiunea contra Chinei.

Față de acest comunicat cjiarele vie- 
nese „Neue Freie Presse“ și „Neues Wiener 
Tageblatt^ declară, pe basă de informațipnl 
sigure, că soirea foiei budapestane nu este 
adevărată, căci nimeni nu s’a gândit și nu 
se gândesce acj.1 în Austro-Ungaria de a-se 
trimite un nou corp de armată în China.

Succesorul lui Muraview. Din 
Petersburg se anunță, că pe lângă Kapnist, 
ambasadorul rus la Viena, și pe lângă con
tele Lamsdorff, sub-secretar de stat la de
partamentul afacerilor străine, s’a mai ivit 
un candidat la succesiunea lui Muraview. 
Acesta ar fi contele Ignatiew, fiul fostului 
bărbat de stat și diplomat rusesc. Contele 
Ignatiew e susținut de aristocrația rusă, 
care nu vede cu ochi buni nici pe Kapnist, 
niol pe Lamsdorff, ambii fiind de origine 
străină.

* ---------------
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Resboiil în China.
Sortea Europenilor in Peking.

Soiri autentice n’au sosit nioi eri și 
alaltăeri despre sârtea Europenilor în Pe
king. Pe oând consulul engles din Shan 
ghai confirmă în raportul său telegrafic 
cătră guvernul britanic măcelărirea tuturor 
ambasadorilor străini residențl în Peking, 
âr o soire telegrafică din Paris spune, că 
alaltăeri săra a fost o mare manifestația 
antiehinesă în urma confirmărei soirei, că 
ambasadorii au fost măoelărițl, — pe atunci 
alte telegrame vesteso, că Europenii din 
Peking trăeso încă. Se d’oe> că Europenilor 
li-a venit în ajutor contra-revoluția prin
țului Cing, oare încă are o partidă puter
nică. Scopul lui Cing ar fi să suprime 
răscola Boxerilor și să restabilâscă veoliia 
ordine în imperiu. Deoă acâsta s’ar adeveri 
întocmai, evident, că pentru Europeni ar 
fi favorabil. E întrebare însă, care va fi 
mai tare: Tuan seu Cing? Dâcă cel dintâiQ 
va rămână stăpânul situațiunei, Europenii, 
chiar de ar trăi, pot în tot momentul să 
cadă jerfa furiei lui.

Situația în Peking.

Iutr’aceea se anunță, că un curier 
sosit la Tien-Cin din Peking cu soiri asupra 
celor oe s’au petrecut aoolo pănă în 24 
Iunie, spune, că aprâpe tăte oasele din 
partea chinesă au ars. Boxerii au dat foc 
mai tuturor clădirilor ambasadelor; numai 
ambasadele englesă și germane au rămas 
întregi, precum și o parte din clădirea am
basadei rusescl. Nimicite au fost și casele 
Chinese din apropierea ambasadelor. Boxerii 
au uois și pe Hu-Cung, tutorul împăra
tului, și pe 300 rudenii ale sale. Cu tâte 
acestea viața comercială în Peking n’a 
încetat, prăvăliile stau deschise, ba ohiar 
și în teatre se dau representații.

La Berlin nu se prea dă orecjăment 
soirilor favorabile asupra situațiunei Euro
penilor. Soirile venind din isvor chines, 
lasă a-se bănui, că sunt anume răspândite, 
pentru-ca să înource puterile și să ascundă 
adevărul.

Asediarea Tien-Cin-uIui.

In Tien-Cin situația este estra-ordinar 
de critioă. O telegramă cu data de Sâm
bătă spune, oă Chinesii au reînoeput un 
atao înverșunat oontra Europenilor. JDece 
mii de soldați chinesl s’au reîntors Mier
curea treoută la Tien-Cin, unde au reocupat 
arsenalul și au întărit partea chinesă a 
orașului. Chinesii au aruncat mai mult de 
500 de granate asupra orașului și s’a ob
servat, oă ei țînteso forte bine. Una din 
granate a omorît pe secretarul dela oon- 
sulatul franoes și pe doi oficerl din arte- 
leria japonesă.

Piarele din Tien-Cin cu data de 2 
Iulie <jic, că Chinesii, cari au înaintat spre 
oolonia franoesă a acestui oraș, au fost res
pinși de Ruși după o luptă înverșunată. 
Chinesii au suferit pierderi grave, dâr și 
pe partea Rușilor pierderile sunt mari. 

Chinesii au repetat ataoul în 6 Iulie di- 
minâța, însă trupele internaționale i-au res
pins după o luptă de șâpte 6re.

Cu tot sucoesul acesta al trupelor in
ternaționale, se orede, oă trupele ac ’te 
vor fi silite să lase Tien-Cin-ul în mana 
sorții, fiind-oă între Tien-Cin și Taku nu 
se pite susțină legătura, decât printr’o 
armată forte însemnată. Comandantul în- 
crucișătorului austro-ungar „Zenta" tele- 
grafeză, că cei 20.000 de soldați debarcați 
pănă acum, nu sunt snficiențl pentru apă
rarea orașelor Tien-Cin și Taku.

Rescola se estinde.

Am semnalat eri, oă în Mukden au 
fost uciși episcopul catolic, doi preoți și 
două călugărițe. Soirea acâsta s’a dat din 
Cifu. Misiunea danesă din Hisingjung a 
telegrafat la 5 Iulie, oă Boxerii au împre- 
surat’o și că numai două dile se pote sus
țină. Misiunei i-a mers în ajutor o trupă 
de Cazaci.

Intr’aceea principele Tuan a dat un 
decret, în care amenință ou mârte pe vice
regii provinciilor sudice, dâoă nu vor aduna 
trupe și nu se vor răsoula în potriva străi
nilor.

0 telegramă din Nanking vestesce, că 
15,000 de Chinesl se apropie de orașul 
acesta, oa să-l atace.

Guvernatorul din Șantung trimite scirl 
forte desperate. In ultima-i telegramă dice, 
că dâcă trupele străine nu vor face ordine 
în timp de două săptămâni, revoluția va is- 
bucni în provincia intrigă.

Resbunarea împăratului Wilhelm.

Escadra germană ouirasată ost-asia- 
tioă a plecat alaltăeri din Kiel -în China, 
Era de față împăratul Wilhelm și princi- 
oipele Henric. Uriașă mulțime de omeni 
ocupa malul canalului. împăratul luându-șl 
adio dela soldații vaporului „Kurfiirst Fri- 
deric Wilhelm1' a ținut următorul discurs.

„Voi sunteți prima diviziă a escadrei 
cuirasate, ce o trimit în străinătate. Gân- 
diți-vă, oă trebue să vă luptați în oontra 
unui inimic viclân și răutăcios, dâr provă- 
dut ’ ou arme moderne. Răsbunațl sângele 
german vărsat. Cruțați pe femei și oopii. 
Nu voiu. ave liniște pănă când n’am bătut pe 
Chinest și pănă oând nu voiQ fi răsbunat 
faptele lor sângerose. Veți lupta împreună 
cu soldați de diferite naționalități. Fiți tot- 
dâuna cu ei buni cameraql".

Din Berlin se anunță, că vice-amira- 
lul german Bendemann din China va dispune 
pe la finea lui August de 25 corăbii de 
răsboiîi, o forță navală din cele mai im- 
posante câte a avut Germania vr’odata.

înțelegere germano-rusă.

Din Viena se comunică următorele:
Față de gravitatea evenimentelor din 

China, puterile s’au hotărît să mârgă de 
acord pentru a lupta cu puteri unite în 
contra inimicului din cji în c}> mal numă- 
ros. Primul pas l’au făout Germania și Ru
sia, oarl au mari interese pe litoralul im
periului chineseBC. piarele vorbesc ohiar, 

oă între aoeste două puteri s’a încheiat 
un tractat, în care se reguleză atitudinea 
lor reciprocă, preoum și aceea, oe o vor 
avă în viitor, în scop de a înăbuși răscăla 
Boxerilor.

SOIRILE Dl LEI.
1

— 28 Iunie v.

Dela băile Herculane ni se sorie, oă 
aoolo merg pănă aoum fărte rău lucrurile. 
OspețI de minune puțini. Din România, 
Serbia, Bulgaria, abia vedl icl-colo câte 
unul. Otelierii sunt desperați. Tote sunt 
forte scumpe și presiunea asupra aren
dașilor jidani de tot mare. E vorba, că 
dâcă pănă în 15 Iulie nu se vor aduna 6s- 
pețî, are să urmeze un faliment numai ca 
el. Galbenii și napoleonii nu se mai rosto
golesc prin mânile Jidanilor, căol „nu mai 
vin boerii", âr cei oe vin cheltuesc cu „pi- 
țule" și gologani în loc de galbeni.

Congresul național bisericesc ser- 
besc. ^Zastava11 din Neoplanta sorie, că 
deputății congresului bisericei naționale 
sârbesel au ales o oomisiune din sinul lor, 
cu însărcinarea să faoă pași pe lângă gu
vernul din Pesta, pentru a permite întruni
rea oongresului, care de doi ani a fost si
lit să-și suspendeze aotivitatea.

intre Brașov și Vâlcele s’a pus în 
circulațiune, începând de adl, un omnibus, 
oare plâcă din Brașov (otel „Orient") la 
orele 3 p. m. și ajunge la Vălcele (Elb- 
patak) la 5 */2 ; âr dela Văloele plâcă la 7 
ore dimnâța și sosesce aici la 9 l/2.

Orcanul de Sâmbăta trecută a cau- 
sat pagube nespus de mari în oomitatul 
Torontal și Timiș. 2/3 părți a grâului era 
secerat și vântul puternic a răpit cu el 
snopii și mănunohii secerați. Mare parte 
din snopi au fost duși de vânt în rîurile 
Bega și Timiș. Pagubele se pot oalcula în 
5 milione. In Becloherecul-mare și împre
jurime vântul a răsturnat 100 stâlpi dela 
telegraf și a rupt sîrmele. Vântul a trântit 
pe un om în Bega. Lângă Bega-St.- 
Georgiu oroanul a răsturnat un tren de 
povară, care ducea grâu. Trenul s’a răstur-' 
nat în șanțuri. Căldurile caniculare din 
săptămâna treoută au fost grozav de mari 
în numitul comitat și 36 de persone au 
murit de insolațiă, âr mulțl alții s’au bol
năvit. — Din Varșovia se anunță, că în gu- 
vernamentele Varșovia, Petrikau și Radon 
încă au fost vânturi puternice și iol oolo 
furtuni mari cu grindină. Grindina a nimi
cit recolta din ținuturi intregl. Trăsnetul 
a aprins mulțime de oase și a omorît 78 
de omeni.

Cum a fost omorît br. Ketteler. 
țliarul „Munohener Algemeine Zeitung" 
dă — pe basa unei telegrame din Joko- 
hama — amănunte înfiorătâre despre uci
derea nenorocitului ambasador german în 
Peking br. Ketteler. Se dice, că ambasado
rul german a fost ucis după o apărare des

perată; când sângera din mai multe răni, 
răsculații l’au tîrît pe un loo deschis nu 
departe de ambasada englesă. Aici l’au în
gropat în pământ pănă’n gât, apoi cu fier 
înroșit i-au soos oohii și i-au smuls limba. 
Suferințele nenorocitului om au durat mai 
multe ore.

Eroul din Sparta. Majorul grec Fi
kioris merită să fiă înșirat lângă legendarii 
eroi spartani. Amărît în adâncul sufletului 
sâu de sortea actuală a Greciei, Fikioris a 
voit să urzâscă o revoluția contra guver
nului. A afișat proclamații revoluționare în 
Sparta, dâr puțini l’au urmat. Din 189 ade
renți, ce-i adunase în jurul său, nu i-au ră
mas credincioși decât 5 inși. Ou aceștia 
s’a refugiat într’o speluncă din muntele Tag- 
gatos, care însă încurend fu împresurată 
de milițiă numerosă. El fu de repețite-orl 
provocat să capituleze, dâr la tâte provo
cările a răspuns cu pușoăturl. Intr’una din 
cjilele trecute s’a luptat câsurl din spelunoă 
ou cei 200 soldați trimiși să-l prindă. Când 
șl-a sfîrșit glânțele Fikioris era încă 
în viață ou trei voiniol ai săi și ou aoeș- 
tia a înoeroat o erupțiune, deși era ră
nit la braț. Planul lui însă?nu a răușit, oăcl 
un glonț i-a stîns viața, pe când soții săi 
fură răniți și prinși. Cadavrul lui Fikioris a 
fost dat familiei, carel’aîmormântat în uni
formă. Fikioris a luat parte în răsboiul 
turoo-grec, dâr deși era de o cutezanță 
rară, totuși n’a fost uois de glonț turcesc 
și a trebuit să cadă aoum jertfa unui glonț 
grecesc. Mortea lui eroioă a produs jale 
și amărăoiune la popor.

Escadră englesă în Triest. Alal- 
tăerl a sosit o escadră englesă in Triest. 
După salutul obicinuit, comandantul esoa- 
drei austro-ungare a făcut o visită coman
dantului escadrei englese, care i-a înapo- 
iat’o îndată. Sera s’a dat un prânc} de gală 
de oficerii de marină austro-ungarl în ono- 
rea oficerilor englesl.

IDela
— Iulie 1900.

Esamenul de musioă s’a ținut în 26 
Iunie în aula gimnasiului. A asistat laesa- 
men un număr mărișor de domni și dame 
din societatea alâsa a Năsăudului. Esame
nul a suooes desăvârșit. D-l Emil Stețănu- 
țiu, profesorul de musică, ca în tot-dâuna, 
așa și de asta dată a dovedit, oă îșl pricepe 
pe deplin chiămarea.

In parantesă clis> unii dintre oolegii 
d-lui Stefănuțiu, mameluol, pentru un os 
de ros îșl uită de datorința de colegiali
tate, și vrâu să-i afle vr’o scădere, oa apoi 
denunțându-1 și șicanându-1 să-’l facă și 
pe el se părăsâscă gimnasiul. Să nu-i pese 
însă d-lui Stefănuțiu, ci din contră, să fiă 
fălos, că și pe el l’au învrednicit astfel de 
âmenl să-1 invidieze. De altcum nue singur, 
oare sufere șicanărl de aceste. Tot ast-fel 
au pățit și alțl binemeritați profesori.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un om fără patriă.
lstorioră americană, de Fr. C. Wickede.

— Fine. —

Purtarea lui esemplară în timpul că
lătoriilor sale a dovedit în de ajuns, că-i 
pare rău de nebunia lui și că s’a supus ea 
un bărbat sorții sale. El nu a contribuit 
uicl-odată cu intențiune a înmulți greută
țile situațiunei penibile a acelora, cari 
aveau să-l păzâscă. Casualitățile nu se pu
teau totuși înounjura, dâr nicl-odată nu le-a 
provocat. Despre diferitele întâmplări, cari 
îi reaminteau dureros patria pierdută, voim 
să cităm următorele cașuri, oa dovadă cât 
de mult simția el pierderea ei. Noian se 
afla tocmai în captivitate pe vasul „Bran
dywine", când un oficer împrumutase dela 
un camarad în Alexandria o ladă plină de 
cărți, oeea-oe pe timpul acela se «privea ca 
o adevărată oomoră aflată. Si pe Noian 

l’au provocat să se alăture la cercul de 
cetire, ce se formase în după amiatja unei 
frumâse dile de August, prin cetire voiau 
să-și petrâcă aicea timpul plăout și veni și 
rândul lui, i-s’a dat să cetâscă „oânteoul 
ultimului Minstrel" de.Soott, de care toți 
erau încântați. Noian ceti eu avânt al 6 lea 
cântec, fără să presimță ce-1 va nemeri. 
Oânteoul se ’ntroduse cu cuvintele:

Cu-i i-a amorțit sângele într’atât 
Ca să nu.fi strigat vre-odată cu foc 
Te salut, patria mea ?

Toți se uitau unii la alții surprinși și 
Noian îngălbini, dâr trebui să orâdă, că nu 
va mai urma nimic și ceti mai departe :

Cui nu i-a bătut pieptul cu tăriă
Când s’a re’ntors în patriă
De pe țărmul depărtat străin ?
Este vre-unpl? Insemnați-1 bine pe acest pră- 

[pădit.

Asta era prea mult pentru bietul No
ian. El sări în sus ca împuns cu acul. La- 
crămile îi curgeau și într’o clipită aruncă 
cartea în Mare și fugi în cabina sa.

„Două luni de <4ile“, istorisi unul din 
soții săi, „nu-1 vădurăm între noi".

Nu mult după aceea, înoă în deoursul 
răsboiului cu Anglia, corabia, pe care too- 
mai se afla, fu atacată de-o fregată inimică. 
O ghiulea străbătu, printr’o mică ferestruică 
a vasului american și omorî pe oficerul de 
pe bord și mai mulțl marinari. Atunci în 
mijlooul zăpăoelei eipăru Noian oa un Dens 
ex machina, luâ comanda, dispuse să fiă 
duși în cabine răniții, înoărcâ cu mâna sa 
proprie tunul, îi dădu direcția și la un mo
ment dat ordona foc! Și așa sta el la post 
oa comandat al tunului, vesel și cu sânge 
rece, înouragia pe marinari și pușca îndoit 
mai mult ca orl-care altul, așa oă coman
dantul mândrului vas engles s’a vădut silit 
a capitula și a-șl preda sabia. Atunci s’aucji 
pe corabia americană strigătul: „Unde e 
Noian? Căpitanul vrâ să-l vadă". Noian 
veni. „Domnule," cji80 cătră el căpitanul 
„D-ta ai fost unul dintre oei mai viteji de 
pe oorabiă, și voiă raporta despre D-ta. 
Mulțumirea mea țl-o manifestez prin a- 
cesta", adause el, înmânându-i propria sa 

sabiă, „ce-l ce-țl datoresce mai mult, va 
plăti însu-șl“. (Nu i-a fost permis a 41Qe: 
patria).

Acâsta a fost cea mai frumâsă <ji în 
viața oelui fără patriă. Și la tote ocasiunile 
festive el a purtat acâstă decorațiă bine
meritată. Comandorul s’a rugat, ca Noian 
să fiă pardonat — dâr niol-odată n’a pri
mit un răspuns la asta. In Washington în
cepuseră să ignoreze tot luorul și jurstările 
lui Noian rămaseră aceleași, pentru-oă nu 
venia ordin de-acolo.

Afară de cărțile sale și de petrecerea 
ocasională cu oficerii, n’avea nimic cu ce 
să-și trâcă timpul. Dâr el îl folosi cât putu 
mai bine și în lăsământul său, s’au aflat ne
numărate desemnurl și colecțiunl de valâre 
pentru soiințele naturale. El ounoscea lim
bile, aprope, ale tuturor țărilor, ce le visi- 
tase și printr’asta făcu multe servicii ca 
tălmacii!.

La o astfel de ocasiune era pe-aoi să 
i-se rupă inima. Corabia sa oapturase la 
litoralul nord-vestic al Afrioei o oorabiă de
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Cu oeasiunea esamenului de musică 
— cu sfială, constat — a putut observa 
publioul, ce disciplină domnesce sub con
ducerea .,ooncredutuluiu loan Gheție, îm
puternicit ou agendele direcțiunei de cătră 
ministrul ung. de culte și instrucțiune pu
blică, prin influința directorului suprem, 
care i-a trimis decretul de-adreptul, fără de 
a face de soire forurilor competente și in
teresate. Etă un oas din 4e°90> 00 s’au 
ivit; Un student de el. VII. a avut cute
zanța a se opune profesorului în esamen, 
nevoind' de loc a’l asculta. Și împuternicitul 
de director, deși a fost la presidiu, a zim- 
bit și nu a făcut nici o observare. Ba unii 
dintre profesori — firesee mamelucl de 
ai lui Gheție — dela cari de altcum nici 
nu poți aștepta alt-oeva, încă aprobau 
acâstă purtare de nesuferit.

Sărman gimnasiu pe mâna cui ai 
ajuns să te conducă!... Unde vom ajunge, 
dâcă va rămână mai mult timp acest îm
puternicit ca director în fruntea gimnasiu- 
lui ? !! ..

Ar trebui se-și deschidă odată ochii 
cei dela patronatul acestui institut!

*
In diua de 29 Iunie s’a încheiat anul 

școlastic ou „Te deum“ în biserica gr. cat. 
Atât responsoriele, cât și oelelalte cântări 
liturgice au fost eseoutate de oorul bine 
instruat al studenților, sub conducerea d-lui 
Stefănuțiu. La finea liturgiei profesorul ca- 
techet, d-1 Iacob Pop, a ținut o vorbire 
corespundătore. După s. liturgiă studenții 
au mers în aula gimnasiului, unde li-s’au 
cetit clasificările. Ședința festivă a fost 
deschisă prin o cuvântare ținută de „con- 
■credutul" director.

Eu.

Convocare.
Despărțământul XXI (Năsăud) al „Aso- 

ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român“ îșl va țină aduna
rea oercuală în 22 Iulie n. o. în comuna 
Mititei la 10 ore a. m. în biserica gr. cat., 
■ou următorul

P r o gr am:
1. Deschiderea ședinței prin președinte.;
2. Raportul general al comitetului;
3. Raportul oassarului.
4. Esmiterea a trei oomisiunl: a) pen

tru censurarea raportului comitetului; &) 
pentru censurarea raportului cassarului ; c) 
pentru însorierea de membri noi și pentru 
incassarea taxelor.

5. Disertațiune de Virgil Șotropa, 
,prof. gimn.

6. Raportul oomisiunilor esmise.
7. Statorirea budgetului pro 1901.
8. Alegerea delegaților pentru adu

narea generală.
9. Eventuale propuneri.
10. încheierea ședinței și verifioarea 

procesului verbal al adunării cercuale.
La acestă adunare sunt invitați cu 

■stimă toți membrii despărțământului, pre
cum și alțl părtinitori și sprijinitori ai cul- 
turei naționale române.

Din ședința comitetului oeroual al 
desp. XXI (Năsăud) al „ Asociațiunei“ ți
nută în Năsăud la 4 Iulie n. 1900.

Er. loan Pop, Virgil Șotropa,
preș. desp. not. desp.

Nou abonament
1st

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 cor6ne; pe șâse luni 12corone; 

pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 

corone.

Pentru România si străinătate:3
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 

franci, pe trei luni 10 franci, pe o 

lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea.

Producțiuni și petreceri.
Tinerimea academică română din Blașiu 

învită la serata literară-musioală, urmată de 
dans, ce se va ținâ Joi, în 12 Iulie, st. n., 
în sala hotelului „Universu din Blașiii. Ve
nitul curat e destinat în favorea „Casinei 
româneu. începutul la 8 ore săra. Intrarea : 
de personă 2 cor., de familiă 4 cor. Blașiii, 
9 Iulie 1900.

Comitetul arangiator: Iacob Mure- 
șianu, președinte ; I. Băgăian, I. Bitea, Iu- 
liu Brândușan, I. Chirillă, Iuliu Chrillă, I. 
Christian, Aurel Ciato, Dr. Lud. Ciato, Al. 
Ciura, FI. Domșa, Tr. Erdeli, Eugen Groze, i 
Dr. Iuliu Maniu, Eug.‘Muntean, I. Negruțiu, 
Em. Nestor, Vaier Ordaoe, Cornel Ordaoe, 
Iacob Popa, Alexiu Pop, Oot. Prie, Dr. Rațiu, 
Aurel Rusu, Dr. Eugen Solomon, Val. Suciu, 
Victor Turc, Ioan Vancea, Iosif Vancea, 
Teodor Vandor, Emil Vlassa.

*
Meseriașii români din Turda, învită la 

petrecerea împreunată cu conoert și deola- 
mațiunl, ce o vor aranja Duminecă în 22 
Iulie n. o. în sala „Hotel oentral“. începu
tul la 8 ore săra. Turda, la 7 Iulie 1900. 
Intrarea: de personă 1 cor. 20 bani, de 
familiă 3 cor., peste 3 membrii de fie-care 
1 cor. Venitul curat e destinat pentru aju
torarea învățăceilor meseriașilor lipsiți de 
mijlâoe. Ofertele a se adresa d-lui Iosif 
Urcan măBariu. Suprasolvirile se vor chita 
în public.

Program. 1) Cuvânt de deschidere. 
2) „Trei Domne și toți trei“ de G. Coșbuc 

deci, de Stefan Felezeu. 3) „Ndptea“ cor. 
de bărbați. 4) „Numai una“ de G. Coșbuc, 
declamată de loan Nicora. 5) „Uite mamă 
oolo’n sat“ cor bărbătesc. 6) „Pintenii ți
ganului" de Gândea, deci, de Teodor Lupu. 
7) „Doina“ solo 8) „Ce vânat mânoa-i-a-șl 
oohiiu aneod. de Cândea, deol. de Mihailă 
Cosma. 9) „Rugămintea din urmă“ deol. 
de V. Sândean, stud. 10) „Vânătorul“ cor 
de bărbați.

In pausă „Călușeriu“ și „Bătuta“.

NECROLOG. Dimitrie Iorga, preot 
gr. or. în Ghilad, după lungi și grele su
ferințe a răposat în 5 Iulie n. o. E jelit 
de întrista i soțiă Iulia n. Peteu, Gregoriu 
ca fiiu, Leontiua măr. Georgiu ca fiioă și 
un număr mare de rudenii. — Fiă-i țărîna 
ușoră !

ULTIME SCIKL
Londra, 10 Iulie. Din Tien-Cin se 

telegrafeză cu data de 1 Iulie, că 1200 
soldați englesl, ruși, americani șija- 
ponesi au făcut o recundscere în 
cartierul indigenilor. Trupa a întâm
pinat mare oposițiă din partea Chi- 
nesilor. Se anunță, că în partea ves
tică a orașului se află 80,000 Boxeri.

Din Tien-Cin se mai anunță, că 
340 marinari francesi cu 6 tunuri au 
sosit acolo. Un curier vestesce, că 
un general chines se apropie cu 
10,000 de dmenl spre Tien-Cin.

Berlin, 10 Iulie. In fine puterile 
au stabilit între ele, ca Japonia se trimită 
trupe mari în China. S’a mai stabilit, 
ca procederea Japoniei se pbrte ca
racterul unei cooperațiuni cu cele
lalte puteri și se nu fiă împărtășită, 
în schimb, de privilegii.

EB ff W gî fca .
liesbunarea soldaților englesl. Uu 

tînăr francos, care sosi cjilele acestea de 
pe câmpul de răsboifi din Africa, istorisesce 
lucruri interesante despre soldațil englesl. 
In spitalul din Bloemfontein, Zloe> soldațil 
englesl vorbeau, că sunt forța amărîțl con
tra oficerilor și nu-i iubesc nicidecum. Cei 
mai mulțl dintre oficeril englesl sunt nisce 
băețandri și soldațil bătrâni nicl-decum nu 
pot suferi modul lor îngâmfat de tratare. 
Stricteța prea mare încă îi supără pe sol
dați. Nu se supun bucuros oficerilor, și se 
dice, că soldațil din causa aoâsta îșl și răs- 
bună — împușcă pe oficerl dela spate. S’a 
aflat pe câmpul de răsboiii-un colonel mort, 
care avea 18 glânțe în spate. Niol-decum 
nu se pâte presupune, că Burii, carl sunt 
fârte cruțătorl în de ale munițiunei, să fi 
dat atâtea glânțe Englesului, că 18 inși să 
fi avut de-odată aceeași țîntă. E mai pro
babil, oă oolonelul engles a fost împușcat dela 
spate de înșiși soldațil săi.

Posta englesă in secolul al 18-lea 
Servioiul postai încă la începutul seoolului 
al 18-lea se bucura de-o [desvoltare destul 
de frumâsă. Sub domnia reginei Ana (1702 
—1714) în Londra se afla 6 oficii mari de 
postă și 600 oficii filiale. Posta orașului a 
fost pusă îu regulă de un măestru tapițer 
cu numele Murray în 1683, cu posta se 
puteau transporta și pachete, dâr numai 
dâcă nu erau mai grele de un font și nic- 
de-o valore mai mare ca 10 șilingi. Pentru 
scrisori, dâcă depărtarea nu era mai mare 
de 8 mile englesesol, se plătea 2 peni, pen
tru depărtări mai mari plăteau câte 3 și 
5 peni. Și în străinătate era destul de bun 
serviciul postai. In 1705, de esemplu, pen
tru o epistolă simplă trimisă în India Ori
entală se plătia 1 shil. și 3 peni. Și pe 
lângă tote, că portul era atât de ieftin, se 
aflau totuși întreprimjâtorl privați, cari fă
ceau concurență poștei. Ast-fel în 1708 un 
întreprindător cu numele Porday se angaja 
să duoă scrisorile în orașul Londra pentru 
câte */2 peni. Poliția însă a oprit acâstă 
concurență.

*
O dramă teribilă. Deunăzi laNea- 

pole s’a petrecut 6 dramă teribilă. Ințr’o 
casă de pe strada Satriano loouia locote
nentul medic Luigi Mariano Santoro, care 
acum patru ani se oăsătorise cu fiica mar- 
chisului Costa, anume Margareta, cu care 
avusese două fete, cari erau una de trei 
ani și alta de 18 luni. Cei doi soți certân- 
du-se, femeia îșl luâ copilele și se duse în 
casa tatălui ei. Deunătjl locotenentul, în
dată ce se deștepta, trimise ordonanța să 
spue nevestei sale, că o rogă să-i trimită 
fetițele spre a-Je săruta. Mama le încre
dința soldatului, care le duse la locotenent, 
îndată ce medicul primi pe cele două fete, 
trimise din nou pe soldat la soțiă, oa să o 
someze să revie acasă, căci altfel uoide co
pilele. Sărmana femeiă, speriată, răspunse, 
că a doua di se va reîntorce și ea în do
miciliul conjugal. Acest răspuns înfuria pe 
Santoro, care trimise din nou ordonanța 
în casa lui Costa, der abia eșise soldatul 
și el închise ușa de intrare, luâ pe cele 
două fete și le arunca pe terestra dela al 
patrulea cat. Apoi șl-a tras un glonț de 
revolver, rămânând mort pe loc. Soția la 
început n’a sciut, decât despre sinuciderea 
soțului ei, der apoi ne mai văcjend copiii, 
șl-a pierdut aprope mințile. Se crede, că 
Santoro (avea de gând să o ucidă și pe 
densa.

Literatură.
„Fetele casnice*, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteiîî Popovici. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
devâncjare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu“ în Brașov. Prețul 15 or. 
(plus 3 cr. porto).

a
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solavl și oficerul era perplex cum se esplice 
Negrilor, oă ârășl îi va debarca pe uscat. 
Nu vorbia nimenea limba portugesă, pe 
oare o înțelegeau câțl-va din Negri dela 
litoralul Fernando-Co. Atunci intreveni 
Noian și le împărtăși, ce are să se întâm
ple ou ei, der uu se liniștiră, ci amenințau 
a-se răsvrăti. Ei spuseră lui Noian, că vor 
■să fiă duși în patria lor. împresurat de 400 
de Negri, dintre cari unul îi vorbia de fe
meia sa, oelalalt de oopilul său, al treilea 

;și al patrulea de casă și de părinți, îi 
curgea sudorile de pe frunte și numai ou 
mare încordare a putut să devină prin în
cuviințarea oererilor lor, domn al situațiunei. 
Nebuni de bucună, oâta de Negri era p’aăi 
■să-l turtâscă, îmbrățișându-1 și sărutându-1. 
II părăsiră tote puterile și numai după-ce 
se retrase într’un oolț al corăbiei, așecjân- 
du-se lângă tînărul sub-locotenent, isbuoni 
durerea sa cu totă puterea și trebui să-și 
spună odată durerea, oe așa de mult îl 
apăsa pe inimă.

„Dragul meu,“ <fise eh cătră oficer, 
,„poțl vedâ de-aicl, oe însemnă a fi fără 

familiă, fără oasă și fără patriă. Și de te 
vei uita vre-odată așa de mult a face sâu 
a (jice ceva, oe ar crea o prăpastia între 
d-ta și aoeste comori, rogă-te lui Dumne
zeu să aibă îndurarea a te lua la sine. 
Lâgă-te de familia d-tale, uită eul d-tale, 
dâr fă tot pentru patriă, vorbesoe și scrie 
despre ea, gândesce-te la ea și cu cât vei 
călătoji mai departe, cu atât mai tare se 
ținl la ea, oa sermanii sclavi de colo. Pri- 
vesoe, tinere, la patriă și la vechia flamură 
și nu te gândi, decât a-le servi, de-ai treoe 
chiar prin iad. In fiă-oare seră rogă-te lui 
Dumnedeu să bine-cuvinte flamura (pavi- 
lonul) și orl-ce ai întâmpina și orl-cine te-ar 
linguși, nu te uita la alta ! îndărătul tuturor 
aoelor bărbați, ou cari comunici tu, stă pa
tria ta, și aceșteia îi aparții tu ca propriei 
tale mame. Miserabil acela, care îșl pără- 
sesce mama !“ — „O, Domne11, îșl Zise el 
încet, „dâcă ar fi vorbit în tinerețea mea 
astfel cine-va cu mineU

Mai târZiu s’a încercat mai adese-orl 
a dobândi grațiarea bietului ex-patriat, dâr 
nimeni în Washington nu credea în esis- 

tența unui astfel de om. Nu e primul oas, 
oă în departament și-au dat aerul, că nu sciu 
nimio. Pentru oomandorii escadrei tot lu- 
orul era forte delicat și s’a privit ca do
vada unui onorific esprit de corps al ofioe- 
rilor de marină, oă n’au lăsat să străbată 
în publicitate secretul pănă la mârtea lui 
Noian, căci chiar și atot-puternica pressă 
americană n’a aflat pănă atunci nimic des
pre sortea lui Noian. Cașul acestuia e oa 
și multe altele, unde oine-va este silit în
tr’un oficiu a lucra de sine stătător: „dâcă 
ai succes, te vor sprijini; dâcă nu-țl va 
succede, se vor lăpăda de tineu. Ordinul 
de-a purta pe Noian prin lume esista — 
revocarea lui lipsea — funcționarul trebue 
să se țină de lege și ori cât de buouros 
unul seu altul ar fi lăsat să scape pe ne
norocitul Noian, nu putea să o faoă, dâcă 
nu vrâ să amenințe posiția sa, și oassarea 
nu este un cuvânt plăcut pentru un oficer.

Pe patul său de morte — era aprope 
de 80 de ani — Noian să ruga de grația 
de a putâ auZi ceva despre America și 
pentru prima oră, după 56 de ani, unul 

din ofierii împrietinițl ou el, îi desfășura o 
ioână fidelă despre patria sa, ce a devenit, 
oum prospera și la ce însemnătate a ajuns. 
Cu surîsul unei mulțumiri fericite pe buza 
asoultâ el istorisirile. Numai despre răs- 
boiul civil amicul nu-i spuse nimic, voind 
să-l oruțe. Când se simți mai slab, amicul 
trebui să-i deschidă cartea de rugăoiunl și 
să-i oetâsoă din ea pasagiul, în care se cerea 
darul lui Dumnedeu pentru Statele-Unite 
și președintele lor. Atunci el adormi li
niștit, în paoe ou sine însu-șl și ou tâtă 
lumea.

In biblia lui s’a aflat o țidulă, pe care 
era scrisă rugarea lui cea din urmă: „In- 
gropați-mă în mare; ea a devenit patria 
mea și am învățat să o iubesc; dâcă gu
vernul, care m’a pedepsit atât de aspru, 
mi-a păstrat atâta stimă, ca să-mi așeZ® o 
pâtră comemorativă în fortul Adams, atunci 
să scrie pe ea: „In memoriam Philip Noian, 
sub-locotenent în armata Statelor-Unite. 
Odihnâscă în pace!“
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<lin Brașov, 

se pot procura următorele cărți:

Cărți de rugăciiuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticea de 

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

Mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora14 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 er. (cu posta 55 cr.)

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora44 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

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

Cuventări bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Pariu. Pe lângă predici,_ se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 

■‘'Visștorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din România.

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

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

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, de Em. Ekftcvtscu, 
cunoscut atât de bine în oercuriie româ
nesc! din numSrosele sale scrieri atât de 
mâduose, iostruotive și on atâta gust ce
tite. E o carte mare, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 er. (4 lei).

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

Cursul la bursa din Vîena.
Din 10 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................ 115.35
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2®/0 . 119.85 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99. —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 161.50 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii . . . . . l?8.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr. ...... 97.30
Renta de hârtie austr...............................97.95
Renta de aur austr.................................. 115.50
Losun din 1860....................................  134.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.10
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 709.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.—

Napoleondori.......................................... 19.29
Mărci imperiale................................ 118.60
London vista.................... ..... .242.27 V2
Paris vista . . . . . . . . . 96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 96.95
Note italiene...........................................90.80

Cursul pieței Brașov.
Din 11 Iulie 1900.

19.18 Vând. 19.22Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

i

18.80 Vend. 19.—
19.20 Vend. 19.26
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
Cump. 58.50 Vend. —.—

10.72 Vend. —.—
100.— Vend. 101.-

Nr. 10354-900.

Concurs.
Pentru ocuparea postului deve

nit vacant de sublocotenent, pentru var- 
da poliției orășenesc!, împreunat cu un 
salar anual de 1400 cordne, cu 300 
cor. bani de cuartir, precum și cu 
quinquenalele statutare, se e ser ie 
prin acâsta concurs.

Reflectanții pentru acest post 
au de a documenta: studiile lor șco
lare, cunoscința limbei maghiare, 
germane și române; cunoacințele 
împrejurărilor locale; de a documen
ta vieța lor morală de până acuma, 
do a dovedi prin atestatul de botez 
etatea; prin atestatul medico-phisical 
aptitudinea trupului și a spiritului.

Reflectanții, cari au servit deja 
la poliție său la genparmărie, mai 
departe, cari posed cunoscințele mi
litare și documenteză cum că au ser
vit în armata comună ces. și reg. 
sâu la miliția reg. maghiară (houv.) 
cu rangul de ofițer seu subofițer, se 
vor lua cu deosebire înțeonsiderare.

Angajarea este de-ocamdată pe 
un an, și devine definitivă numai 
după espirarea anului acestuia, docu- 
cumentând aptitudinea în serviciul 
prescris.

Rugările reflectanților, cari au 
de a fi bine instruate, sunt de a se 
inmanua pănă în 24 Iulie a. c. la 12 
a. m. magistratului orășenesc.

In fine se aduce spre cunoscință, 
că sublocotenentul poliției, este în
datorat de a-șl procura uniiorma pe 
spesele sale proprii — ne primind 
paușal pentru uniformă.

Brașov, în 7 Iulie 1900. 
1015,1—2 Magistratul orășenesc.

Xa^2a2&a^Ca±a±a±a±aAa±a?< 

Se caută, un Silvicultor, 
posedând cunoscințe speciale, diplo
ma unei școle .de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A se adresa în Bucurescî, Calea- 
Victoriei Nr. 167, la Exelența Sa Cr. 
Gr. Cantacuzeno. 8-10,988.

este ultima novitate în fabricația ciasornicilor.
Aceste oiasornice în miniatură franțuzesci, are lungi

me de 69 cm. — Gastenul este acurat ca desemnul, din 
lemn de nuc natural, luoiit, cu sculpturi aurite, și la fiă- 
care oră cântă, cele mai frumosâ marșuri și piese de dans.

Prețul cu aniljalaaiu și espeflat franco numai 9 fi.
Tot acelaș ciascrnic fără musică, dar care bate jumă

tățile și orele întregi, pachetat în lfidița și trimis franco 
numai fc ti. SO cr.

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

sidera ca o mobilă frumdsă.
■ Se trimite numai cu rambursa. ---------

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 SȘ’IEISIXTG-, 
V1EWA, I. Bez. Fostgasse nr. 2.

Plata SESOHUL de Primăvară, si Vară î
19 0 0 925.26—40 i

STOFE weB’âtabiSe de E
Un coupon de metri 3.10 Iun- I fl- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună i

r 1 4Î ii «« Ii UD »><nt !

gime pentru un costum corn- j ? 
plet roc, pantaloni și qiletcă ] 8'6?

costă numai

©
O

fi. 6.— și 6.90
fl. 7.75
„ __ >

I fi. 10 —

mai bună 
fina 
mai fină 
forte fină

ts 
5*
O s
■
r'

Un coupon pentru costum de salon 11. IO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile falnicei re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
—™ Mostre gratis și franco. -W Liferajie conform mostri se garantezi. =m —

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

Me rog de o

[rzjțS

Deschidere de atelier nou!
Aduc la cunoscința On. public, Că, a Ill 

deschis în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserică un

pentru Corsete (specialității 
de Viena și Paris,

unde se efectueză după măsură tdte fasbnele 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintiir, ce absor- 
be transpirațiune, de a se ținh drept, Corsete 
de casă și de Velociped.
cercetare numerose

B. Gol 41 stei ia.
W e p ara t u i' i se j> «■ i me s e.

1 
i i

2^

A. Mureșian 

Brașov, fermul Sfiauloi W. 3®.
Acest stabiliment este provSfJut cu cele 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STjATTTTxZ .

foi pmonicz.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME _ELEGAKTE.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Avtivri’asH. •9

£

♦ 
l

î
♦

♦
t

♦
>

♦ 
I

mai

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fl. RESTAURANTE.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Sou/ve/Z/lz, in Iotă măvimea-

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc Î11 biuroul

9

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul ' Inului Nr. 30, eta- 
giuî I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. 
IWMM

anunciubi
(mserțiw și reclame)

sunt a se asfiresa stubs«jj»ii&®3 
©eâmmistiratsymî. In ©sssjuB jna* 
MmăHti U!E3M? anumoiig mai mult 
de odatâ se fâcse scârfement,

cai*e oresce cu cât §aubSicar>®a. 
se face mao de muSte-oH.

Adminîstr. „Gazetei Trans/’ 
;W. „Gazeta Transilvaniei" 
cu numerul ă 10 fii. se vindf 
la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


