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Dr. Koerber ia SschL
De trei fiile ministru-președinte 

Dr. Koerber se află în. Ischl la curtea 
împerătescă și presența lui acolo 
este viu discutată, 'dedrece se crede, 
că scopul călătoriei sale n’a fost nu
mai de a face raport Majeetății Sale 
asupra situațiunii, ci de a propune 
tot-odată și o soluțiune pentru delă- 
turarea crisei parlamentare în Aus
tria. E vorba de a se afla un remediu 
contra obstrucțiunii.

Fiind așader la ordinea fiilei 
problema cea grea, relativ la cele 
ce vor avâ să se întâmple la tomnă, 
e lucru firesc, că ministru-președinte 
Koerber vrea să stea pănă la vre-o 
Joi în Ischl unde, se asigură, vor 
fi chemați la sfat și ceilalți miniștri. 
Deja în decursul fiilei de Sâmbătă 
Koerber a fost primit de două-ori 
în audiență de împăratul.

Germanii și Slavii Austriei de-o 
potrivă își îndrâptă privirile afiî spre 
Ischl. Ce decisiune se va lua acolo ? 
Fi-va ea favorabilă celor dintâi său 
celor din urmă, ori că nu va mul
țumi pe nici unii? Cu astfel de în
trebări se preocupă afil spiritele și 
resultatul este cam tot cel vechiu: 
nimeni nu-și găsesce socotâla și de 
aceea sunt toți neliniștit! și nedu
meriți.

Faimele despre planurile ce plu
tesc în aer sunt multe și contrafii- 
cătore. Ele între altele pun în per
spectivă o serie de octroări cu aju
torul §-lui 14: octroarea unui nou 
regulament al camerei, octroarea unei 
legi de limbă, ba, după unii, chiar 
o schimbare a cunstituțiunii pe basa 
§-lui 14.

Din tăte faimele colportate însă 
numai una pare a se adeveri, și 
adecă, că ministru-președinte voesce 
se propună de a se face cu putință 
conchemarea Ia tămnă a parlamen
tului prin asigurarea capacității de 
a lucra.

Erășî stă dâr guvernul în fața 
problemei de a-și câștiga o majori
tate puternică și covârșitore, prin 
care se isbutescă a garanta funcțio
narea regulată a parlamentului. Și 
acum se nasce întrebarea, care să 
fiăacâstă noua majoritate. Se fiă una 
dirigiată de Germani și fără de Cehi, 
ori una în care să-și validiteze in- 
fluința și Cehii?

Organele Cehilor declară pe 
totă linia, că nu se vor da îndărept 
dinaintea nici unei nouă majorități 
și că vor lupta mai departe în contra 
orT-cărei năue formațiuni, din care 
ei vor fi eschiși.

Nu trebue să uităm, că Cehii 
prin obstrucțiunea lor au fost în 
stare, ce i drept, să împedece ac
țiunea, ce a inaugurat’o guvernul 
Koerber, der tot-odată tactica lor a 
adus cu sine ruperea legăturilor, ce 
uneau partidele din drâpta. De-atunci 
a intrat în combinația formarea 
unei nouă majorități prin unirea 
clubului Polonilor cu Germanii.

A stafii Germanii aștâptă dela 
Dr. Koerber să întrebuințeze tâtă 
infiuința sa pentru a se face posi
bilă formarea unei nouă majorități 

favorabilă lor. Călăuziți de speranța 
acâsta, e esplicabil, că Germanii 
progresiști și naționali au fost forte 
indignați înțelegând, că se pune în 
lucrare reînoirea și restabilirea ve- 
chei majorități a dreptei, din care 
ei n’au tăcut parte. Mai mult înse 
i-au supărat, că înși-și Cehii au luat 
inițiativa pentru acâsta, fapt îngri
jitor pentru partea germană.

Organul partidei poporale ger
mane aduce soirea despre schimba
rea tacticei Cehilor. După-ce Cehii 
au dovedit, că este cu neputință a 
se guverna în contra lor, ei nu mai 
au causă, fiice «1, a continua tactica 
lor de obstrucțiune, de aceea doresc 
sS se restabilâscă majoritatea de mai 
înainte a dreptei.

Cu alte cuvinte, viitârea majo
ritate parlamentară se nu fiă cea 
dorită de Germani, ci se fiă recons
truită din partidele, cari au luptat 
și pănă acum în contra Cehilor și 
încă cu caracterul unei majorități de 
luptă, care să delăture ori-ce piedeci 
s’ar mai pune funcționării regulate 
a parlamentului. Urmarea ar fi for
marea unui cabinet al dreptei.

Germanii declară, că o astfel de 
soluțiune ar fi o provocare a lor, 
cum n’a mai fost, căci de două-fieci 
de ani ei se simt asupriți și maltra
tați de acea majoritate, pe care con
trarii lor voesc se o pună ârăși în 
picidre.

Totul atârnă dâr, încât pentru 
Germani, dela formarea viitorei ma
jorități. De nu se va compune așa 
ca se-i scape de preponderanța Slavi
lor și clericalilor, ei declară de pe 
acum, că vor relua arma obstruc- 
țiunei.

Dela vechia majoritate la vechea 
obstrucțiune este der numai un pas.

„Pactul44 CU Szell. Ca un adaus la 
hăzliele soiri și desmințirl despre pretinsul 
„pact44 cu d-1 Szell, debuteză adi „AeZ. Ertu‘ 
c’un comunicat, căruia îi dă aerul de ofi
cios, și pe care-1 reproducem aici fără comen
ta. Etă ce scrie corespondența oficiosă:

„Din soirile și desmințirile privitâre 
la „pactul cu Românii14 este numai atât 
adevărat, că: din oerourile, cari sunt pen
tru concordia română-maghiară, s’a espri- 
mat dorința, ca la proximele alegeri, ale
gătorii cercurilor să candideze ei înși-șl pe 
depatațl, respective să nu li-se octroeze 
candidați oficiali din centru; acâsta s’a și 
recunoscut de echitabil la locurile compe
tente, dâr de aici nu urmâză, ca în cercu
rile locuite de Români numai deputațl ro
mâni să fiă aleși pentru parlament14.

Din Bucovina.
Satisfacția lui Tumlir».

Din Cernăuți ni-se comunică urmă- 
torelo: „Inspeotorul școlar al țârii, cel mai 
distins campion al germanisării în Buco
vine., tot-odată și oel mai înverșunat duș
man al Românilor, nu de mult a fost de
corat, se vede oă „fur standhaftes Auehar- 
ren im Kampfe gegen die Rumănen44. Su- 
Detul fanfarelor pare că nu mai voiau să 
înoeteze, „kulturschlepp“-erii triumfâză me
reu, căci mare lovitură li-s’a aplicat Ro
mânilor.

„In 7 Iulie s’a arangeat în sala filar
monică. un tămbălau în onârea providen
țialului bărbat. Sciau bine veneticii de 
isprăvile lui Tumlirz și contra cărui popor 
sunt tote îndreptate. Ca să nu irite deci 
prea tare opinia publică, împodobiră dis
cursurile cu frase de pe terenul școlar. 
De-odată stătură toți uimiți audend un 
idiom strein (?) Se ridicase adeoă profe
sorul I. JBumbacu urmașul (?> lui Pumnul, 
pentru a glorifica în limba română activii 
tatea strălucită a lui Tumlirz în folosul 
poporului român din Bucovina. Inconscientul 
nu numai că înșiră merite de . ale perlei 
boheme, ci protestâză publice cu vehe
mență contra imputărilor din partea co
naționalilor săi.

„Puternioul protest din gura unui Ro- 
„mân, a fost cea mai frumbsă satisfacția 
„acordată bărbatului urît și persecutat de 
„atiita timp, cea mai frumâsă satisfacția 
„pentru tâts nedreptățile suferite14. Așa es- 
clamă raportul fițuicei jidovescl „Buko- 
wiuaer Naohrichten44.

„Dela detectivul lui Tumlirz, giugiulit 
și avansat pentru ignoranța sa și pentru 
tâmpirea neferioiților elevi dela liceul din 
Cernăuți, nici nu așteptăm, oă se va în- 
grețoșa odată de atâta tărîre și lingușire. 
Calicul din opincă, împodobit odată cu gu
lerul de aur, nu mai încape în lume de 
sete după măriri, ohiar să pieră tot po
poral din p.icina lui. Ca oredinciosă slugă 
îșl va primi în seurt și remunerația râv
nită. Suntem curioși numai, ce surprindere 
i-se va face?

„Acum este însă vorba de alta. Tum
lirz este „amicul Românilor14, pe când toți 
afară de I. Bumbaou, îl urăso. Toți ră
tăcesc și merită a fi desavuațl. Diarul 
„național-român independent44 să ’nțelege 
nu ia act de acâsta, oăcl în jurul lui s’au 
întrunit adevărații patrioțl. — Marius'*.

Discurs comemorativ
rostit de d-1 profesor Dr. Iosif Blaga la parastasul 

celebrat cu ocasiunea jubileului gimnasiului 
din Brașov.

Onorați membri ai Eforiei, ai Dele- 
gațiunilor și ai Corpului didactic!

Iubită Tinerime școlară!
Iubiți credincioși!

S’a săvârșit celebrarea parastasului 
pentru odihna sufletelor fundatorilor și bi
nefăcătorilor școlelor nostre românescl de 
aici din Brașov.

Dându-ne sâma de impresiunea, ce 
produce acest parastas asupra sufletului 
nostru, trebue să constatăm, că ea nu e 
durerosă și tristă, ci este festivă și înălțătore.

Și este firescă manifestația acâsta su- 
fletâscă a nostră, pentru cașul de față!

Jale și durere simțim asistând la pa
rastasul, ce se face în memoria părinților, 
rudeniilor ori pretinilor noștri, căci atunci 
de amintirea lor ni-se reproduce simțul ni- 
micirei, și pierderei unei puteri și ajutor 
de care avem lipsă în viâță, în urma acesta 
ni-se face în inimă un gol, pe care seim, 
că nu-1 mai putem umplâ cu nimic pe lu
mea acâsta.

Nu ast-fel de simțăminte ni-se suge- 
râză însă asistând la celebrarea părăstasu- 
lui de acum.

Nu simțim în sufletul nostră adi per- 
derea și nimicirea unor persons, ci mai 
vertos preamărirea lor în locașurile cele 
mai alese ale Raiului ceresc, nu gol sim
țim în inima nostră când ne reamintim nu
mele lor, ci mai vârtos simțim adi puterea 
și ajutorul lor, prin care se îndeplinesc cele 
mai valorise condițiunl pentru esistența și 

progresul neamului și bisericii ai căror 
fiii și părți constitutive suntem.

Etă pentru care motiv noi adi, când 
asistăm la parastasul acesta, nu suntem 
aduși la disposiția , ca să deplângem 
mortea acelor bărbați, pentru a căror 
odihnă s’a rugat biserica nostră adi, ci sun
tem dispuși să le admirăm sufletele, și ad- 
mirându-le să ne edificăm și noi sufletesce.

Oausa, pentru care suntem noi tocmai 
de ast-fel de impresiunl atinși, este, că: 
acei bărbați nu sunt pentru noi ființe din 
sfera omenilor de rând, ci sunt aprețiațl 
de noi de: omeni marii

*
Din incidentul iubileului de 50 ani 

al esistenții gimnasiului nostru, care șl-a 
luat ființa sa tocmai prin activitatea ace
lor bărbați, cuvine-se să ne dăm silința a 
întră puțin în inima lor spre a ni-o înfă
țișa în momentul acesta înaintea ochilor 
noștri sufletescl. a contempla apoi asupra 
operei mari a vieții lor — înființarea șcâ- 
lelor românescl din Brașov — și pe basa 
acâsta a ne determina sufletul în a simți 
în mod viu datorințele nostre față de me
moria acelor bărbați și față de creațiu- 
nile lor.

Va fi greu a descrie prin vorbe mă
reția inimilor, ce i-a caracterisat în totă 
vremea, cât sufletul le era legat de trup, 
și a apreția la importanța recerută moște
nirea, ce ni-au lăsat ei, nouă Românilor, 
drept avere neperitore și fericitătore.

Și dâcă totuși mă încerc a vorbi des
pre ei de pe acest amvon, o fac în con
vingerea, că vorbele mele, deși puțin cu- 
prindătore, vor găsi în sufletele D-vostre 
multe idei în acestă privință, vor găsi în 
intelectul D-vostre bogate și adânci jude
căți și vor gâsi în pepturile D-vostre sim
țăminte vii, căci toți, câți sunteți de față, 
ați avut ocasiune a vedâ, cunosce și a 
simți binele, ce ni-au lăsat ei nouă Româ
nilor’ din acâstă țâră.

Și așa fel problema mea de adi de
vine apoi ușurată, după-ce sufletele D-vos- 
tre sunt bine pregătite pentru producerea 
simțămintelor ce vrâu să provoc în ființa 
D-vostre.

* O
„Singura garanție a tuturor dreptu

rilor naționale sunt și vor fi: bărbații na
țiunii române, credincioși, desăvârșiți prin 
școle și înzestrați cu sciințe solide, cari 
numai în școli se pot forma de cătră na
țiune după lipsele eiu.

Astfel de lege formulâză fericitul Po- 
pasu în ședința representațiunii dela bise
rica S-tului Nicolae, din 19 Aprilie 1850, 
unde s’a discutat asupra ideii înființării 
unui gimnasiu românesc aici în Brașov, pe 
care să-l susțină biserica S-tuîui Nicolae 
din Scheiu și cea a s-tei Adormiri din 
Brașov-Cetate, împreună*).

Aceste cuvinte caracterisâză forte bine 
pe nemuritorul Popasu.

Și fostul protopop al Brașovului loan 
Popasu era sufletul acelei cete de cetățeni 
români însuflețiți din Brașov, cari în urma 
vieții și faptelor românescl, și-au înscris 
numele cu litere de aur în istoria culturii 
poporului românesc din Transilvania.

Popasu după o stăruitore încercare, 
ce-1 preocupase 5 ani, dela 1838 pănă la 
1843, de a deschide cu averea parochiei 
greco-române din loc un gimnasiu greco- 
românesc, la care să potă învăța toți fiii 
credincioșilor de legea resăritână din Ar
deal, — încercare nesuccâsă din causa 
amestecului străinilor, — îndată la 1844 
se pune să convingă pe credincioșii biseri
cilor românescl din Scheid și din Cetate, 
ca să susțină împreună o școlă românescă 
bună.

Gândul lui Popasu de a aduce pe 
Românii dela aceste două biserici din Bra
șov la o conlucrare comună, pentru un scop 
atât de înalt, pentru susținerea unei școle 
bune românescl, în loc de doue slabe, a 
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fost ideiă estrem de norocosă pentru noi 
Românii, ideiă inspirată, sigur, de geniul 
poporului românesc.

Din ideia acbsta s’au desvoltat, în 
timp scurt, lucruri, la cari pbte nici Po- 
pasu nu se va fi așteptat, căci ideia acesta, 
după-ce încăldise sufletele ideale ale frun
tașilor bisericilor celor două, între cari se 
aflau: Petru Gherman, Ioan Petrie, Ioan 
Pantazi, Nicolae Dima, Dumitru Oțoțoiu 
Oprea Sfetea, George Burbea, Nicolae Mă
ciucă, Ioan Pană și George R. Leca dela 
S-tul Nicolae, și George Ioan, Ioan Iuga, 
Rudolf Orgliidan, George Nica, George 
Iuga, Vasile Lacea, Nicolae Teclu, Vlad 
Perlea, Mihail Flușturean și Bucur Popp 
— dela biserica din Oetate, între carl se 
învîrte apoi și mintea luminată a lui Ba- 
rițiu și inima nobilă și entusiastă a lui Ia- 
cob Mureșianu, er mai târdiu venind să se 
amestece și providențialul Șaguna — ideia 
aceea a dat rodele cele mai binecuvântate 
pentru biserica și națiunea nostră. Din 
acea ideiă s’a desvoltat succesul grandios 
ulterior al Brașovenilor pe terenul școlar.

Și Dumnecleu, care îngrijesce de sor
tea poporelor celor bune, precum îngrijesce 
și de a omenilor siguratici, a voit ca de 
acest gând se fie preocupați Românii din 
Brașov tocmai în nisce timpuri, ce erau 
mai priinciose realisării problemei celei 
mai mari, ce se impusese pe atunci Ro
mânilor ajunși în nisce raporturi de vieță 
mai pretensive, era timpul, când Români
lor Brașoveni, în urma mergeriii splendide 
a negoțului cu România, le dete Dumne- 
deu mijloce materiale cu mână mai îmbel
șugată.

Dec.ă Popasu lăsa ocasiunea aceea 
favorabilă, cine scie, mai era să avem aici 
șolele, de cari ne fălim !

„Când parochienii din cetate tocmai 
aveau lipsă de un loc pentru îngropătore 
și spre acest scop puseră ochii pe o gră- ( 
dină frumosă, ce se estinde pe locul liber 
numit „Groverlu, din partea de sus a ce
tății și între Scheiu — așa ne povestesce 
colegul Bârseanu în istoria școlelor, — vine 
Popasu fși dice fruntașilor parochiei din 
cetate: Ore nu ar fi bine, ca grădina acesta 
să o folosim, nu pentru morțl, ci pentru vii 
și într’ensa să ridicăm o zidire școlară co
mună, care să adăpostescă atât pe copiii 
D-vostră, cât și pe ai numărosului popor 
din Scheiu“.

Și fiind-că pleiada neguțătorilor ro
mâni de atunci o formauîomenl entusiaștl și 
cu inimă românăscă, idea fu îndată pri
mită și în urma unei subscripțiuni, la care 
idealismul determina inima omenilor, ea 
putu fi îndată și realisată. Grădina fu cum
părată în tomna aceluiași an, Novembre 
1844, dela sasul Beer.

Așa fel ideia concentrării forțelor Ro
mânilor din Brașov, în scopul ridicării unei 
scole comune îșl găsesce o puternică con- 
cretisare în grădina aceea.

Intabularea grădinei din cestiune a 
fost sădirea simburelui pomului menit a 
umbri, adăposti și a hrăni la timpul său 
cu hrană însuflețitore inimile și mințile 
atâtor fii ai neamului românesc, menite a 
contribui la generarea grabnică a ființei 
naționale și culturale a Românului din pa
tria nostră.

Grădina pe care o destinaseră paro
chienii din cetate pentru morțl, mintea în- 
țeleptă și inima ferbinte a lui Popasu o 
prefăcu de basă pentru o instituțiune dă- 
tătore de viață, nu numai pentru Românii 
din Brașov, ci pentru românime în genere, 
pentru obștea românescă 1

Etă cum se pote valora omul devotat 
interesului comun, omul cu credință, cu 
nădeșde și cu iubire pentru biuele nemului 
său!

Românii brașoveni, se înțelege, nu 
rămân la școla lor primară. Planul lor era 
mult mai larg!

Visul lor era dor: un gimnasiu măreț, 
o școlă reală și comercială, pentru-că ei 
nu puteau suferi, ca nemul și biserica 
lor să fiă îndărătul altor nemuri și confe
siuni conlocuitore.

Un nou avent era deci de așteptat! 
Binele trebuia să crescă și să se desvolte 
sub conducerea lor! Ideia bună legată de 
inimi nobile se desvoltă, ca și sămânța 
bună în pământ fertil și dă rode îndecit 
și însutit!

Și acum aprope pe aceiași bărbați îi 
vedem lucrând!

Entusiasmul inimei lor însă tot cresce.
Acum erăși nu numai spriginesc cau

sa sfântă în representanțele bisericescl, 
cari voteză ajutore însemnate pentru sus
ținerea gimnasiului proiectat, ci îi vedem 
identificându-se chiar cu interesul comun 
național, în atâta, încât se legă acum prin 
contract, că vor contribui din al lor timp 
de 10 ani cu sume considerabile în bani, 
fiind-că, cum die ei în contractul lor, „nu 
pot aștepta spre nespusa daună a nației și 

a junimei nostre pănă ni-ar veni ajutor în 
privința acăsta din alte părți". Și pentru 
ca să nu devină în cas de morte ilusorii 
ajutorele lor oferite, dispun, ca la mortea 
ori căruia din ei, suma ce ar mai avba-se 
număra la gimnasiu pe restul anilor, îna
inte de urmarea impărțelei, să se scotă din 
massa, ce va fi rămas".

Cel mai scump fiiu al lor era gim- 
nasiul românesc din Brașov, productul iu
birii lor de neam și biserică !

0 ! ce omeni".
Par’că nu ne desparte numai un timp 

de 50 ani de ei!
(Va urma.)

lUsboiil în China.
Măcelul din Peking.

DeclarsțiuDl de mare importanță au 
făcut doi diplomațl chinesl asupra situa- 
țiunei grave din China.

Consulul chines Ho Tau din San-Fran- 
cisco, a mărturisit sinoer, oă clădirile amba
sadelor străine din Pelting au fost de mult 
derimate și poporul înfuriat a măcelărit pe 
toți Europenii. Ho-Tau, care de altfei a 
crescut în Europa, a mai declarat, că ocu
parea forturilor diu Taku de cătră puteri, 
a fost o mare greșală. Puterile nu trebuiau 
să înobpă ostilitățile pănă când nu erau în 
stare, ca, după primul atac, să aplice măsuri 
engergice contra resculaților. Chinesii — 
(jise el — sunt acum convinși, că tote pu
terile împreună sunt slabe față cu ei și că 
a sosit timpul stîrpirei tuturor Europenilor. 
Ho-Tau a mai c|is, că pentru a-se restabili 
ordinea în China de nord, ar trebui o ar
mată de c«l pufiu 250,000, &r pentru cu
cerirea Chinei întregi n’ar fi (le-ajuns nici 
un milion de ostași.

A doua deelarațiune de mare impor 
tanță a făcut’o Vu-Ting-Fang, ambasadorul 
chines din Washington. Răspunderea pentru 
măcelărirea coloniei străine din Peking o 
arunoă el numai și numai asupra puterilor 
europene, cari ar fi trebuit să înainteze 
grabnio spre Peking, în loc de a-șl pierde 
timpul cu planuri asupra împărțirei Chinei.

Din deolarațiile aceste apare evident, 
oă speranțele privitbre la salvarea străi
nilor și ambasadorilor sunt aventurate. Din 
Londra se telegrafeză eu data de 14 Iulie, 
oă guvernul a primit din Shanghai scirea. 
după-care Chinesii au bombardat în 7 Iulie 
ambasada englesă, oare nu s’a mai putut 
susțină. Ar fi pierit așa-dbr în Peking 6—800 
de omeni: EnglesI, Americani, Ruși, Fran- 
oesl, Germani, Austriaol, Belgieni, Spanioli 
și JaponesI, bărbați femei și copiii. Amă
nuntele acestui măcel nu sunt cunoscute încă.

Estinderea resediei.

Pe când se vestesc acestea despre 
sortea nenorociților străini din Peking, cade 
ca un trăsnet soirea, că revoluția a isbuonit 
și în Shanghai.

Atât de mare este panica în acest 
oraș însemnat, încât se cjice, că mai mult 
de 10,000 familii au părăsit Shanghai. Ora
șul cu port Shanghai e situat lângă delta 
rîului Vuzung. In el pulsâză așa dioend 
viața oomercială a Chinei ou străinătatea. 
In portul din Shanghai întră pe fiă-eare au 
6000 de corăbii, încărcând mătase, tea, 
piei de animale, său pentru străinătate eto.

Răscola a isbuonit puternic și în pro
vincia Mandsuria ocupată de Ruși, și nu 
mai puțin a luat oaracter amenințător în 
provinoia Șantung la care ridică pretensiunl 
Germania. Trupele germane din Tien-Cm 
au și plecat spre Șantung, ca să suprime 
răscola.

Situația la Tîen-Cân.

Este oât se pbte de gravă. Lucrurile 
stau așa de rău aici pentru Europeni, încât 
se gândesc acum a evaoua orașul și a-se 
retrage la Taku. Cu data de 9 1. c. se te
legrafeză din Tien-Oin, că Chinesii în 8 
Iulie au bombardat orașul atât de energic, 
încât posițiile Europenilor nu se puteau 
susțină. Chinesii au abătut din alvia lui 
rîul de lângă Tien-Cin, așa oă el nu mai 
pote fi navigat. Trupele europene n’au nici 
apă de beut, fiind-oă apa este atât de stri
cată, încât nu pbte fi beută.

0 victoriă a Burilor.
Am semnalat deja, că la Nitralsneck, 

aprope de Pretoria, Burii au raportat o 
strălucită victoriă asupra Englesilor. Burii 
au surprins garnisona englesă de-acolo, 
care forma flanoul drept alarmatei lui Ro
berts, lupta a durat întrbga cji și s’a sfîrșit 
ou aceea, oă Burii au luat două tunuri și 
au prins mai totă garnisbna englesă.

Mare neliniște a produs la Londra și 
scirea, că direcțiunea poștală din Capstadt 
a sistat circulația poștală spre Johannes
burg și sorisorile și telegramele adresate la 
Pretoria nu le trimite mai departe. împre
jurarea acesta dă ansă la espliearea, că 
punctele de oomunioațiă ale lui Roberts 
sunt serios amenințate. Și mai mult decât 
acbsta a surprins scirea, oă „lord Roberts 
îșl va transpune cartierul principal la Bloem
fontein'1. Dbcă versiunea acăsta se va ade
veri, ea nu pbte să însemneze alt-oeva de
cât, că Roberts vre să se retragă din Pre
toria la Bloemfontein.

Dbr să vedem, ce telegrafbză maro- 
șalul Roberts-.

Pretoria, 12 Iulie. „Burii au îndrep
tat erl un atac vehement asupra aripei 
nostre drepte. Cu regret trebue să declar, 
că lor li-a succes să ocupe Nitralsneck, care 
era ocupat de-o companiă de scoțieni, două 
tunuri și de două oompănii din regimentul 
Lincolnshire. Burii ne-au atacat în zori de 
<ji cu forțe preponderante, au cucerit coli
nele, ce dominăză strîmtorea și au vărsat 
foo ucigător din pusei asupra micei garni- 
sone, Nitralsneck este situat cam 18 ohlm. 
dela Pretoria, pe linia Rustenburg. Lupta 
a durat întrăga (ți. Am trimis ajutore bme- 
nilor mei, însă înainte de oe aoestea ar fi 
sosit, garnisona fu bătută și mare parte din 
compania sooțiană de călăreți oădu în cap
tivă. Afară de acăsta Burii au mai prins 
90 de omeni din regimentul Lincolnshire. 
Mă tem, că pierderile nostre sunt mari. Tot' 
atunol Burii au atacat avanposturile nostre 
la Derdepoort. Regimentul 7 de dragonl al 
gardei a ținut în șac pe inimic. N’am fi 
avut pierderi mari, dbcă trupele nbstre n’ar 
fi crecjut, oă Burii asounșl în pădure sunt 
EnglesI. Generalul Smit-Dorien a făcut 
mari pierderi Burilor la Krugersdorp, Bul
ler a bătut pe Buri, cari ia Paardekraal au 
pustiit linia ferată“.

*
Din Londra se telegrafbză, că pe tea

trul răsboiului din Africa-sudică este din 
nou o viuă mișoare. In luptele și oiocnirile 
numărose din urmă Burii au luat ofensiva. 
Burii se luptă ou mult curagiîî și cu mult 
succes.

Din Bretona se telegrafbză, că Burii 
țin încă ocupat lanțul de munți dela Won
derbroom și Daspoort 5 chim, spre nord.

„Kblnische Zeiiungu primesce din Lon
dra scirea, oă evenimentele din urmă în 
Africa-sudică eausbză mari îngrijiri. Pe 
lângă acâsta a mai sosit scirea îngrijitbre, 
că lord Roberts s’a îmbolnăvit greu. Intre ofi
țerii englesl și indieni din statul major s’au 
produs diferențe marl. „Daily Mail“ spune, 
că armata englesă n’are cisme și forte mulțl 
soldați umblă desculți.

SC 1 RILE DILEL
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— 3 (16) Iulie.

Escadra englesă în Fiume. Plecând 
din Triest, escadra englesă a ajuns alaltă- 
erl în portul din Fi»me. Autoritățile de 
stat și orășenescl din Fiume au făcut mari 
pregătiri pentru primirea escadrei. La bra 
3l/2 a apărut în canalul F&rasina primul 
vapor engles al escadrei, br după câte-va 
minute s’au văcjut vasele escadrei întregi, 
cari aveau aparența unor fortărețe pluti- 
tore. Intrând în port escadra a acostat pe 
Molo MariaTeresia.Când vice-amiralul engles 
Charles Beresford șl-a pus piciorul pe uscat, 
musica militară a intonat „ Goode save the 
queen'*,  br publicul a erupt în puternice 
strigări de Evviva. S’au iăout apoi salută
rile obicinuite, după care contra-amiralul 
engles și suita lui au mers la palatul gu- 
vernorului din Fiume. Mai târețiu guverno- 
rul a reîntors visita. Erl s’a arangiat un 

mare banchet ou 500 tacâmuri. Escadra va 
pleca Joi din Fiume.

Voiaj pe cheltuela statului. In 5 
August se va ținb la Paris congresul inter
național studențesc. Ungurii se tem, că la 
acest oongres „causa loru are să sufere 
fiasco. Am arătat în diferite rânduri, oe 
pregătiri mari fac ei, ca să se lupte acolo 
ou „bălaurul daooromân", oum se esprimă 
una din foile maghiare. Nu este un secret, 
oă, acțiunea acâsta e pusă la oale contra 
Românilor chiar de diriguitorii destinelor 
„statului național maghiar". Ne aducem 
aminte, că ministru-președinte Szell decla
rase odată unei deputațiunl studențesol, că 
va sprijini din tote puterile „causa“ pen
tru care merg să lupte „halgatăii" univer
sitari maghiari în Paris. Acum cetim prin 
foile din Peșta, că „voiajul tinerimei ma
ghiare la Paris este sprijinit și în privința 
materială de guvern11. Adecă cei din fruntea 
țării dau bani tinerimei maghiare sămergă 
la Paris, ca să ridice arma contra Româ
nilor, Slovacilor, eto. proprii fii ai țării. 
Frumosă chivernisblă unguresoă!

Câți elevi au cercetat giiunasiul 
(lin Blasiu. Din „Programa gimnasiului 
superior gr. cat. din Biașih" pe anul șoo- 
lastic 1899/900, titlul VI, vedem, că nu
mărul elevilor, cari au cercetat anul acesta 
cel mai vechiîî gimnasiu român dinebee de 
Oarpațl, a fost de 446. Esamen privat au 
făcut 8, dintre cari 2 fetițe. După naționa
litate au fost: Români 441, oeilalțl Ma
ghiari, Germani și IsraelițI. După locali
tate : din Blașifi. 29, Alba-inf. 127, din alte 
comitate 294, din România 4. S’au supus 
la esamenul de maturitate 18 inși, dintre 
cari au eșit: 3 maturi cu eminență, 7 ma
turi cu bine, maturi 8, adecă n’a căcjut 
niol unul. Gimnasiul aîntratîn anul 146-lea 
al esistenței șcblelor din Blașiîî.

Stipendiu pentru studiul medicinei. 
Societatea „ Transilvania1* din Bucuresci pu
blică concurs pentru d’ua de 15(27) Sep
temvrie 1900, spre a acorda un stipendiu 
de 800 lei anual, destinat studiului medi
cinei la una din faoultățile de medicină ale 
Ungariei. Cererile se vor adresa secretaria
tului societății din Bucuresci, strada Morfeu 
Nr. 13, însoțite de următorele acte: a) Di
ploma de bacalaureat (Testimoniu de ma
turitate) în original, b) Un certificat medi
cal constatator, oă concurentul nu este 
atins de nici o infirmitate seu bolă cronică, 
c) Un certificat de paupertate dela autori
tatea comunală locală, legalisată de notarul 
public. Este bine înțeles, că stipendiul nu 
se va acorda decât aoelui din ooncurențl, 
oare prin actele oerut.e va proba, că are 
note superiore celorlalți coucurențl. Cere
rile venite după data fixată mai sus nu 
mai pot lua parte la concurs.

Serbare bisericescă-culturală. In 
oomuna Mititei (corn. Bistrița-Năsăud) seva 
săvîrși Duminecă, în 22 Iulie n. o., aotul 
sânțirei noului iconostas al bisoricei, cu 
care ocasiuue s’au luat măsuri și pentru 
arangiarea unui prânej comun. Pentru par
ticipare senatul bisericeso, în numele po
porului din aoea comună, a distribuit invi
tările. — In aoeeașl cji se va țină în Miti
tei și adunarea despărțământului XXI al 
Asociațiunei, br sera se va arangia în loca
litatea șoolei o petrecere, la care intrarea 
va fi 1 cor. In oomitetul arangiator al pe- 
trecerei se află d-nii; Eug. Bolfa, stud, 
med., Vas. Coșbuc, stud. în teol., Vas. Me- 
ruțiu, stud, fii., Vas. Gr. Moisil, stud, med., 
Iuliu Morariu, stud. în teol., Artene Mure- 
șian, stud, jur:, At. Pașcu, stud. în teol., G. 
Puica, stud, jur., I. Tomuța, abs. teol., Val. 
G. Vertio, abs. teol., Pant. Zagrai, abs. 
tool. Venitul ourat e destinat pentru pro
curarea, prin comitetul despărțământului, de 
cărți folositbre pentru popor.

Institutul prcparandial <lin Blasiu 
a înoheiat anul școlar în 23 Iunie n. o. în sala 
de gimn. în presența I. P. S. Sale Domnului 
Metropolit Dr. Victor Mihalyi. Clasificările, 
oetite prin d-nii profesori de clasă, după 
cum aflăm din un raport al „Unirei", au 
arătat resultate forte îmbucurătore. Anume : 
dintre 36 elevi din cursul III au dobândit
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olasă generala de eminențiă 14, va să cfic& 
aprdpe jumătate, clasă gen. primă 21, âr 
unul răposa. In cursul 11 dintre 27 înma
triculat! au eșit ou eminantă 7, cu clasa 
gen. primă 18, âr 2 au părăsit șcâla în 
cursul anului; în cursul III din 54 inma- 
trioulațl au avut olasă generală eminentă 
15, primă 27, 9 au fost relegat! pe câte 3 
luni, resp. un an. Ou aceeași ocasiune s’au 
împărțit și premii în valdre de 100 cor. 
din „fondul premiilor14,âr din „fundațiunea 
Petru Solomon11 s’au premeiat pentru ope
rate de conținut pedagogic Ioan Axente elev 
în ours III cu 10 cor., Dura. Gafton în 
curs III ou 8 cor., I. Fleșer o. I cu 6 cor. 
La fine, Metropolitul a esprimat multămită 
profesorilor pentru frumosul progres, er ab
solvenților 11-a dat povețe asupra modului, 
cum au să-și împlinâscă datorința în viâță.

-ZX. vis.
Abrud, 12 Iulie 1900.

Programul deja publicat al festivită
ților, cari se vor aranja cu ocasiunea adu
nării generale a „Societății pentru fond de 
teatru românu, ce se va ține în Abrud, Du
minecă la 9 (22) Iulie a. c. și dilele nrmă- 
târe, în unele puncte ale sale s’a modifioat, 
și anume:

1) In locul petrecerii poporale, care 
ave să se țină în 9 (22) d. a. la 4 ore în 
grădina publică din Abrud, se va ținâ în 
aceeași di sera în hotelul „Detunata11 un 
concert, la care vor debuta artistul nostru 
d-1 George Dima cu corul său mixt, apoi 
artistele nostre Adelina Piso, Valeria Pop și 
Virginia Gall și compositorul nostru de fru
mos renume G. Șorban.

2) In a 2-a cji a adunării generale, 
adecă în 10 (23), parastasul pentru memoria 
membrilor răpausațl ai societății se va ce
lebra nu în biserica gr. or., ci in cea gr. 
cat. din loc.

3) In locul piesei teatrale „Trei pă
lării de da.me“ se va juca piesa română
originală „Gărgăunii dragostei11 de Iosif
Vulcan.

Comitetul arangiator.

Muraview s’a sinucis? piarul „Cz«s“ 
din Cracovia publică soirea sensatională, că 
-contele Muraview, fostul ministru de esterne 
.al Rusiei, s’ar fi sinucis. Contele Muraview 
s’a dus înainte de mortea sa, împreună cu 
ministru de finanțe, la Țarul, cu oare a 
avut o convorbire forte agitată în oestiu- 
nea Chinei. Muraview a adresat Țarului o 
scrisore, rugându-1 să urmeze principiile lui 
în politica chinesă, apoi s’a sinuois.—Soi
rea nu prea află credăment.

Cununia, luliu L. Danciu și Ludovica 
Popp anunță cununia lor, care se va celebra 
în 5 August n. e. la 5 bre p. m. în biserioa 
rom. gr. cat. din Bistriță.

Bancnote noue. Din Viena se scrie, 
că nouele bancnote de câte 20 corone vor 
fi puse în circulațiă pe la mijlooul lui Sep
temvrie, âr bancnotele de câte 5 cordne nu
mai după-ce se vor fi retras tâte bancno
tele de câte 10 fl.

Arcliivă nimicită. Din Odorheiul- 
secuesc se scrie lui „Ești Ujsagu, că archiva 
orașului a fost aprope total nimicită. Deja 
astă-primăvară adunarea orășenâscă a fost 
hotărît sortarea scrisorilor și documentelor 
archivei orașului. Comisiunea alâsă spre 
acest soop, a nimicit însă aprdpe întrâga 
archivă. Tote scrisorile, actele și documen
tele dinainte de 1893, au fost aruncate în 
gunoifl. In arohiva acâsta se aflau docu
mente și de pe timpul, când adunarea na
țională săcuescă se ținea în Odorheiâ. S’a 
pornit oercetare.

Bandă de falsificatori de bani. 
.„Ellenzek11 din dușii! sorie, că gendar- 
meria a călcat pe urmele unei mari bande 
de falsifioatorl de bani, care a iuundat țâra 
întrâgă cu florini și corâne false. Mulțl 
dintre membrii acestei bande au fost prinși.

Duel- Ni-se sorie din Baia-de-Criș: 
Sâmbătă, în 14 1. o., s’a întâmplat între 
proprietarul Costi Șerban și faimosul sol- 
găbirău dela Baia-de-Criș Baternay Kâroly 
un duel, mai întâiîi ou pistolul, er după-oe 
n’a fost nici unul vulnerați, duelul s’a con
tinuat ou sabia. Solgăbirăul Baternay a pri
mit o grea lovitură la cap, spintecându-i-se 
-urechia și la mână două lovituri. 0. Șer
ban a primit o sgărietură la umărul drept. 
Din partea lui Șerban au fost secundanți 
Dr. Nicolae Șerban și Carol Nogall, 6r 
din partea lui Baternay, Carol Bbhm și 
Ioan Vesszoly.

Avis publicului de pe teritoriul 
Brașovului. Atragem atențiunea publicului 
nostru asupra următorului avis, oe ni-se 
trimite dela poliția: Mâne, Marți, în 17 
Iulie n. o., se vor faoe eserciții cu glonțe de 
cătră trupe mai mici dela regimentul 50 de 
infanteria pe locul de sub Ștejerișul-mare, 
(în direoțiunea dela șinele drumului de fer 
dintre Brașov și ZerneștI oătră dealul Ste
jerișului mare.) Eserciții se vor face dela 
6 6re diminâța pănă la 12 ore din <fli. Se 
aduce acesta la cunoscință publioă, ou ob
servarea, oă umblarea atât cătră Ștejerișul 
mare, oât și oătră oel mio, sâu pe numitul 
loc de esercițiu, se interzice strici.

Concerte. Dela biuroul comitetului 
pentru străini ni-se trimite spre publioare 
următârea însoiințare: Săptămâna acâsta, 
dela 16 pănă la 22 Iulie n. va concerta: 
Luni 16, Marți 17, MerourI 18, pe prome

nada de jos la 6 bre p. m. musica oră- 
șenesoă; Joi 19 musioa militară, Vineri 20, 
(sub Tâmpa) la 5 ore musioa orășenâscă, 
Sâmbătă 21, pe promenada de jos la 7 ore 
diminâța musioa orășenâscă ; Duminecă, 
22 pe prom. de jos la 11% ore a. m. mu
sioa militară.

Seminarîul Vancean de băețî.
1. Părinții, cari voeso să-și âșecj.0 bă- 

eții pe an. scol. 1900/1901 în seminar- 
iul juni mei române gr. catolice dela gim- 
nasiul superior gr. cat. din Blașifi, prin 
acâsta sunt avisați, că terminul conoursu- 
lui de primire este 15 August st. n. a. c. 
Cererile de primire sunt a se adresa Prea 
Venerabilului Consistor Metropolitan din 
Blașiîi, și ce privesoe pe băeții, cari în 
anul sool. trecut nu au fost elevi aiSemi- 
nariului tinerimii, au să fiă instruate cu es- 
tras de botez, testimoniu de pe anul scol, 
trecut și atestat de vaccinare. In cerere 
părinții și îngrijitorii au să-și însemne lo
cuința și posta ultimă ou aourateță și să 
declare, că cunosc deplin tote condițiunile 
și se obligă a le împlini pe tote.

2) Pentru elevi, cari trebue să fiă 
soolarl ordinari ai gimnasiului nostru, 
sunt a se plăti: 4 fl. taxă de înscriere, 
120 fl. pentru ouartir, vipt, luminat, încăl- 
dit, spălat și în oas de lipsă medic și me
dicină, 1 fl. taxă de scaldă , 3 fl. taxă pen
tru întăritul schimburilor (călcatul rufelor), 
așa-deră cu totul 128 fl., la an. Taxa de 
înscriere, de scaldă și de-întăritul schimbu
rilor are să se plătâscă totă de odată ou 
ooasiunea înscrierii. Suma de 120 fl. în 2, 
respective 4 rate (anticipative, ast-fel, că 
în 1 Septemvrie cu ocasiunea presentării 
sunt a se plăti cel puțin 38 fl., respective 
35 fl. In cas de 2 rate, rata a 2-a se va 
plăti în 1 Februarie, în cas de 4 rate, rata 
a 2-a se va plăti în 15 Novemvre, rata a 
3-a în 1 Februarie, rata a 4-a în 15 Aprilie. 
Sumele aceste sunt atât de miol, încât nu 
mai primindu-le regulat și anticipativ se 
pote satisface atâtor trebuinț“, câte sunt 
cu susținerea și îngrijirea elevilor. Alt-fel 
rectorul va fi silit să dimită pe elevii, ai 
căror părinți seu îngrijitori nu-șl vor solvi 
ratele la timpul său.

3. Elevii vor ave să aducă cu sine: 
a) 4 părechl de schimburi de pânză sâu de 
giolgiîi bune; b) cel puțin 4 batiste; c) 2 
părechl de încălțăminte și cel puțiu 4 pă
rechl de ciorapi, seu de obiele; d) 1 saltea 
(sac de paie) și 2 lipidee (oearoeafurl) de 
pus pe saltea; e) 2 perinl și 4 fețe (de pe- 
rinl); /) 1 țol sâu plapomă și 2 lipidee de 
plapomă; g) 2 lipidee albe de giolgiîi pen
tru coperirea patului (de lână și colorate 
nu sunt bune, căci nu se pote ajunge la 
uniformitate); 71) 1 cuțit, 1 furcuță, 1 lin
gură de metal, 1 păhar și cel puțin 3 șer
vete; 7) 1 perie de vestminte și 3 pentru 
încălțăminte; Z) cel puțin 3 ștergare și 2 
peptenl, uduI des și unul rar.

4. Elevii vor avâ provisiunea întrâgă 
și anume: a) locuință în sale mari săuătâse, 
luminbse și provădute cu tâte cele de lipsă ; 
Z>) vipt întreg, adecă dejun prâncj și oină.

La dejun vor avâ lapte cald cu pâne, 
la prâncj 2—3 feluri de mâncări, la cină 
1—2 feluri. La prâncj în (j'l® de dulce va 
fi supă de carne, carne cu zos și mânoare 
grâsă cu carne, eventual zamă acră cu 
carne și mâncare grbsă cu carne, sâu frip
tură cu garnitură, âr în cjile de post supă 
de legume și mâncare grâsă, ori apoi mân
oare grosă de legume și mâncări făcute cu 
brânză, lapte sâu ouă. La cină în cjile de 
dulce va fi friptură sâu mânoare grosă cu 
carne, în clile de post mâncări făoute cu 
lapte, brânză sâu ouă.

c) Spălatul eventual și întăritul schim
burilor ; d) luminatul în timpul recerut; e) 
încălzitul în timp de ârnă ; f) în cas de 
lipsă medio, medioină și îngrijirea de lipsă ; 
y) scaldă ealdă în timpul iernii amăsurat 
prescriselor igienii.

Afară de aoeea superioritatea se va 
îngriji, ca elevii, pe lângă controla de lipsă, 
să fiă și ajutorați în studiare.

5) Părinții în decursul anului scol, să 
nu trimâtă la adresa sâu mâna elevilor 
bani, ci banii să vină la adresa superiori

tății, oare se va îngriji să le procure re- 
chisitele de șcâlă, cărțile și celelalte, ce le 
sunt de lipsă. Asemenea niol mâncări să 
nu le trimită, căci seminariul îi provede 
cu cele de lipsă. Mâncările, ce părinții cu 
tâte aoestea le-ar trimite fiilor săi, se vor 
împărți între toți elevii, în cas de canti
tate mai mioă între conscolarii respectivu
lui, sân respeotivilov elevi.

6. Părinții sunt avisați, că pentru 
eventualele stricăciuni făcute de fiii lor, 
sunt răspunzători, și vor avâ să le reboni- 
fice. De sine se înțelege, că pentru lucră
rile și obiectele, oe se strică prin folosire 
fără vina elevilor, nu se va cere nici o 
desdaunare.

7. Elevii se vor presenta în 1 Sept, 
st. n. înaintea superiorității seminariale în
soțiți de părinții seu îngrijitorii lor, unde 
aceștia vor plăti taxele de lipsă și vor da 
în sâmă obiectele și lucrurile elevilor și li
se va designa mobiliarul destinat spre fo
losința elevilor.

Blași-ti., în 11 Iulie 1900.
Emiliu Viciil, 

rector al Seminariului 
Vancean de băețî.

Nou abonament
lcL

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an' 24 corbne; pe ș6se luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corOne; pe o lună 2 
corbne.

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 pâte face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea. * 1 2 3 * * * *

Convocare.
Despărțământul XXXI sătmărean al 

„Asociațiunil pentru literatura și oultura po
porului român11 îșl va ținâ adunarea gene
rală în comuna Sănislău, la 2 August n. c. 
eu următorul

Program-. 1} Desohiderea adunării prin 
președinte. 2) Raportul secretarului despre 
activitatea comitetului. 3) Raportul oassa- 
rului despre starea averii desp. 4) Esmite- 
rea comisiunilor pentru deoernerea premiu
lui de 10 cor. oferit de d-1 Gavriil Szabo

pentru colectarea poesiilor poporale din 
țâra Oașului, conscrierea membrilor noi, 
colectarea taxelor. 5) Alegerea a doi dele
gați la adunarea gen. a Asooiațiunil. 6) 
Propuneri. 7) Cetirea a 2 disertațiuni prin 
d-ra Veturia Lazar de Purcareț și d-1 Con
stantin Lucaciu. 8) Desemnarea locului adu
nării generale viitore. 9) închiderea adu
nării prin președinte.

Ou onore rugăm pe on. membri ai 
desp. și pe toți amicii de inimă ai culturii 
poporului român, să biuevoâscă a lua parte 
la acea adunare.

Jfo/ZmwZ mic, 13 Iulie n. 1900.
George Șuta, Dr. Vasile Lucaciu, 

direct, desp. XXXI. secretar.

NECROLOG. Sâmbăta trecută, în 1 
(14) Iulie o., a fost înmormântată în Satu
lung tinera Aneta Radu Băbuș, care în 
prima <ji după reîntorcerea sa dela studiu 
din Brașov muri în urma unei scurte și 
grele suferințe. O jălesc întristații părinți 
Radu și Maria Băbuș, Radu G. Aldea oum- 
nat, Maria Aldea n. Băbuș, Victoria R, 
Băbuș și Radu R. Băbuș, frați. Fiă-i țărîna 
ușâră 1

ULTIME 8CIRL
Sinaia, 16 Iulie. Regele a primit 

dimisiunea cabinetului. Noul minis- 
teriu de concentrare conservator, se 
crede, că nu se va forma mai ’nainte 
de MercurI sâu Joi. Eri la amâcjl 
d-1 Carp a fost primit în audienta 
de M. S. Regele. Au fost chemați 
la palat și președinții corpurilor le- 
giuitbre.

Londra, 16 Iulie. Biroul „Reuter“ 
confirmă după o scire din Shanghai, 
că străinii împresurați în ambasadele 
din Peking, după o aperare eroică, 
au fost uciși.

Literatură.
A apărut acum în editura librăriei 

W. Krafft din Sibiiu și se află de vencjare 
la principalele librării din patriă și străină
tate: Partea l-a: Română-germană a Dicțio
narului român-german și german- 
român de Sab. Pop. Barcianu, revidat și 
compleotat de profesorul Dr. D. P. Barcianu. 
Ediția a IlI-a, 750 pag. în 8° cu litere pe
tit în 2 colâne. Prețul: broșurat cor. 6, 
legat în % franz cor. 7.60. — Acest dic
ționar atât de bine primit în edițiile sale 
anteridre, apare acum în ediția a IlI-a. 
Recunoscut de bărbați competențl, ca cel 
mai bun dintre câte au apărut, ediția pre- 
sentă caută a-1 face și pe mai departe vred
nic de acâstă prețiâsă recunoseere. Atât 
autorul, cât și editorul și-au pus tote silin
țele întru a aduce lucrării îmbunătățirile, 
care se-o aducă la perfecțiune din oe în 
ce tot mai mare: autorul prin aceea, oă a 
înavuțit în mod însemnat ouprinsul prin 
cuvinte și locuțiuul din scriitorii români 
moderni și mai vechi, voind astfel a înlesni 
publicului străin oetirea și înțelegerea scrie
rilor române, apoi prin însemnarea silabei 
accentuate a cuvântului, pentru a face cu 
putință rostirea oorectă a cuvintelor ro
mâne și fără a fi silit să-ți iei refugiul la 
regule amănunțite teoretice; editorul prin, 
aceea, că a înzestrat cartea cu hârtiă bună 
și ou tipar frumos, îngrijind, ca prin un 
format mai mare și mai potrivit, pe lângă 
tâtă înavuțirea să nu devie prea volumi- 
nbsă, ci să rămână îndemânatioă.

Din partea a 11-a „germanâ-românău 
se află încă câte-va esemplare din ediția a 
Il-a. Prețul broș. cor. 7.60, legat cor. 9.40.

De aceiași autori a apărut Gramatica 
germană teoretică-practică pentru usul tine- 
rimei române. Ediția a V-a. Sibiiu, 1896. 
Prețul broș. cor. 2.80. — împrejurarea, că 
deși au mai apărut și alte gramatici ger
mane, s’a arătat necesitatea de a scote 
acâstă gramatică în o a V-a edițiă, vor- 
besce ea însăși deajuns pentru buna întoc
mire a ei, așa că se pâte recomanda cu 
totă oăldura tinerimii, oare voiesce să-și 
însușescă limba germană.
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In Tipografia diecesanâ din Gherla 
(Szamosujvâr) a apărut în edițiune nouă 
amplificată; „ Carte de Rugăciuni, cereri 
și laude'1 spre folosul și mângâierea su
fletelor creștinescl. Confine 201 pag. Tipar 
frumos și forte legibil. Prețul: legatsimplu 
£0 bani, în pânză 1 cor. 60 bani, legat în 
piele și aurit 3 cor. 20 bani, legat în cati
fea cu copcii și cu cruce 7 corbne.

In aceeași Tipografia au apărut: Gra
matica. limbei române pentru școlele 
inferiore, prelucrată după sistemul fonetismu
lui modern, de loan Papiu. Partea I. Eti
mologia. Edițiunea II. Prețul 50 bani.

„Refleociuni fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulată „Az 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa* , scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

^Pomenirea Prea on. brâu, al 
Preasântei de Dumnedeu născătore, scosa 
din antologion seu mineiiî și tipărită cu li
tere". Pag. 16. Prețul 20 bani.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșiatui. 
Redactor responsabil: Gregoriu Haior.

Cursul Sa bursa din Vîena.
Din 14 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 120.80
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2°/0 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.’—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr........................... 97.85
Renta de hârtie austr............................97.50

din 11 Iulie n. 1900.

Bursa de Bucuresci

Valori 6-p
Q <5

Scad, 
cnp.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă...................... ■■"/o (țr.-Oct 1'1.’/,
„ „ Impr. 1892 . . . Ian.-Iul. 91.'/,
„ .. din 1893 . . . 5„ 91-*A
„ „ 1894 int. 6 mii. 5„ Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4 n lan.-Iulie 75 -
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ D D 76.--
„ „ impr. de 274 m. 1890 4 „ n n 76.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ n n 76.—
„ „ Im. de 120 mii. 1-94 4 „ D D 7H.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4„ ii n 76.—

Oblig, de Stat (Oonv. rurale) 6 n Mal-NOY 76.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 h n —.—
„ comunei Bucuresci 1883 5°/o lan-Iul. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov
„ „ „ din 1888 5„ Inn.-Dec —.—
„ „ „ din 1890 & „ Mai-Nov. ■ .—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ ian.-lull 96?/,
Scris, fonciare ' rurale din 18:0 4„ 78.3/s

„ „ urbane Bucuresc n 86 —
?>n d n 77.’/4

Oblig*.  Soc, de basalt artificiali 6 n D D —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
500 ‘50 v.

Banca Națion. uit. liv. 86.— '00 într. v. 2530
Banca agricolă................................ 500 150 v. 332.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 281.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n r> 445.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 455 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 32.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria" Soc. de asis. uit. 4 b l 100 -------
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 n n —,—

„ „ „ „ 2 em. u. d.O 1000 —,—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n n
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 m n —.—
20 franci aur................................. — »i ii —.—
Fabricile Unite de gazbse. . . 12 „ n 106.—

S c ® in p t u r i:

Banca na^. a Rom. 8% Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . '’°/0
Casa de depuneri 12„ Berlin .... &7,
Londra .... S n Belgia .... 4°/o
Viena..................... 4'/, Elveția .... b°/e

Renta de aur austr......................115.50
LosurI din 1860.......................... 134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.18
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 694.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 673.25
NapoleondorI.............................19.30
Mărci imperiale.........................118.55
London vista........................ 242.35
Paris vista.................................. 96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40
Note italiene..............................90.65

Cursul psețeâ EBr&șov.
Din 16 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.

19.10 Vend.
18.80 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend.

127.— Vend.

19.20
18.90
19.30
11.40

Mărci germane Cump. 58.50 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.-

Cursul losurilor private
din 11 Iulie 1900.

Basilica......................................
Credit .....................................
Clary 40 fl. m............................
Navig. pe Dunăre.....................
Insbruck ................................
Krakau ................................
Laibach......................................
Buda...........................................
Pa'fly...........................................
Crucea roșie austriacă . .

„ n un£......................
» » >tal.......................

Rudolf.....................................
Salm...........................................
Salzburg......................................
St. Geuois ...........................
Stanislau................................
Trientine 4'/,0/n 100 m. c. .

„ 4% 50.....................
Waldstein................................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4°/o • • ■ •

cump. vinde

12.50 13.-
385. 387.—
128 — 130.—
—.— —
64.50 66 50
71.— 73.—
48.— 50.-

125.— 128.—
132.— 133 50
43.— 44 —
20.— 21.50
—.— —.—
63 bO 65.50

175.25 177.25
60 25 61.25

183.- 185.—
—.— —.—
— —■—

__.— —.—
—.— —.—
— —■—

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 11 Iulie 1900.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.82 7.83
Grâu dela Tisa .... 80 7.65 7.75
Grâu de Pesta . . • ■ 80 7.50 7.65
Grâu de Alba regală . . 80 7.80 8.—
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —.—
Grâu ud gureșe de nord . 80 —.—
Grâu românesc .... 80 —.— •—.—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori nou3 per 
Hect. 100 chilograme

dola pftnă la
Săcara. . . 70—72 6.87 6.88
Orz .... nutreț. . 60-62 5.60 5.85
Orz .... de rachiu 62— b‘4 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64- 66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănătdn . 75 —.— —,—
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . . 5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pană
Săm. de trifoih Luțernă ungur.

„ transilvană a —.— — .—
„ bănățenă d

n „ roșiă b —.— —.—
Ulei de rapiță rafinat duplu 0 H —.— —.—
Ulei de in . . n4

0
—.— —.—

Unsdre de porc dela Pesta 54.— 54.50
dela țeră . OJ —.—

Slănină . . . sventată . 46.50 47.--
Prune .... din Bosnia • • 0 52.— 53.—

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0 vl 1S[5O
din Serbia în s. —.—

Nuci . . . • slavon nou Pi —- —.—
Gogoși. . . ' serbesc —

n din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. Ol —.— —.—

serbescl . Pd —.— —.—
Cără .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.—

Nr. 3(59—1900

PUBLICAȚIUNE.
Conform ordinului magistratual 

Nr. 9248 se aduce prin acesta la 
cunosciută publică, că în decur
sul exercițiilor de pușcat, ca
re se vor efectua pe locul de sub 
Ștejerișul mare pe livăcjile Cârstia- 
nului, se interzice umblarea pe numi
tul loc, în decursul acestora.

Spre orientare se va ridica la 
casa de pușcat un steag roșu.

Brașov, în 28 Iunie 1900. 
ioi4,3—3. Căpitănatul orășenesc.

Locuință 
(potrivită și ca locuință boerescă), 

cu grădină de pdme și cu flori, pe 
Cacova de SUS nr. 2, Brașov [(Scheiu) 
în colțul Stradei Furcoiei (Catarinei), 
constătătore din 3 odăi spre stradă, 
parchetate și cu cuptdre de căhale, 
o curte, o antișambră, odaie pentru 
băi, bucătăria, Verandă de sticlă, 
grajd etc. e de închiriat, dela Sân- 
Mihaiu a. c. pe unul sdu mai mulți 
ani. Pentru informațiuni a se adre
sa la prăvălia de făinăria din Stra
da Vămii nr. 32. 2-3.

w O ,*/,OxzOC

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 BucurescT, Calea- 
Victen iei Nr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 10-10,988.

Nr. 107(2—1900.

PUBLICAȚIUNE.
Budgetul despre veniturile și 

cheltuelele comunei ogașului Brașov 
pentru anul 1901 aparținând și tote 
acludele cuviinciose, se pdte vedâ 
conform § 125 al art. de lege XXII 
din anul 1886. în edificiul magistra
tului, Strada Căldărarilor nr. 63, în 
biroul orășenesc de comptabilitate, 
în timp de 15 flile, și anume din 
16 până în 30 [Iulie a. c. în de
cursul brelor de oficiu (8—12 6re).

Fie-care purtător de dare co
munală are dreptul, eventualele ob
servări privitorefla budget, ale în- 
manua până în [30 Iulie a. c. ma
gistratului orășenesc.

Brașov, în 13 Iulie 1900.
1020.1—1. Magistratul orășenesc.

Brassovărmegye foispânjâtdl.

Sz. 585-1900.

Pâlyâzati hirdetmeny.
A predeâli tiszteletbeli szolga- 

birâi hivatalnâl ujonnan rendezere- 
sitett 6vi 1400 korona fizetessel, 300 
korona evi lakpenzzel es 240 kor. 
iroda âtalânnyal egybekotOtt irno- 
k i â 11 â s r a pâlyâzatot hirdetek.

Felhivom az ezen âllâsra pâlțâ- 
zbkat, hogy a torvâny Altai kivânt 
minosiiltsegoket, a rnagyar hivatalos 
nyelvben valamint a nemet es ro
mân nyelvben valb jârtassâgukat es 
eddigi alkalmaztatâsukat igazold ok- 
maoyokkal felszerelt kărveoyeiket 
hozzâm legkesobb folyo evi julius 
h6 31-eig nyujtsâk be.

Brasso, 1900 6v julius h6 13. 
Maurer Mihaly s. k. 

1010,1—1 foispân.

PlBGarea mim inunriliir ie stat ret na ie Bnșp.
Valabil din 1 Main st. n. 1900.

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numărul ă 10 fit se vinde 
la librăria Nic. ?. Cinrcu și 
la Ereswas Nepoții.

tata SESOHUL & Primăvară, p Vara

STOFE de
Un coupon de metri 3.10 Iun- [ fi. ;2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum com- j JJ- {P~ 6-90
piet rac, pantaloni și giletcă | jj’ g

costă BiMumai [ 10 _

mai bună 
fi tui 
mai fină 
forte fină

925.26—40

Plecarea trenurilor din Brasov.
5

Dela Brașov la Budapesta :
I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.

II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7’48 min. s6ra.
IV. Tr. acc. la 6ra 10’26 min. sera. (Arad)

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persona la ora 3-55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
HI. Trenul aocel. la ora 2’19 min. p. m. 

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

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Oiuc-Szereda, la 
ora 3'20 min. ndptea.

IL Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m.

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

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

II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m. 
III. Tr. mixt, la 6ra 9-30 min. sâra.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la Ora 345 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

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

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

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
n. Trenul acoel. la 6ra 248 min. p. m..

III. Trenul mixt, la 6ra 9 27 min. p. m.
(din. Maiu 15 — 15. Sept.)

IV. Trenul aoelerat, la ora 1044 m. s6ra.
V. Tren de pers, la ora 2.10 min. p. m. 

(din 1 Iulie, Joia și în tote sărbătorile).

Dela Kezdi-Oșorheiu Ia 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. sera

(are legătură cu Ciuc-Sereda).
IV. Tr. mixt, la ora 10’4 m. s6ra

(p). dela St.-Georgiu, în Iu). 1 — 15 Sept. în 
tote sărbătorile).

Dela Zernesci la Brașov (car. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m. 
III. Tr. mixt la ora 848 min. sera.

Dela Ci'uc-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sera
V. Tr. mixt la dra 10'04 min. s6ra.

(din Palanca dela 1 Iulie—15 Sept. în tdte, 
săibătorile).

Lo-Un coupon pentru costum de salon fl. HO.— cum și stofe de pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricai re
numita și cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
—kss3 Mostre gratis și franco. 'Vto Liferație conform mostri se garanteză. sas—

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

-V X SL
Prenumerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se pottî face și reîhoi 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abondaă din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și S6 arate si posta ultima. Administraț. „Saz. Trans. “

a

r

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


