
SEDACȚIUSEA, 
iMstrariMsi ii Tijosr&. 
&SAȘCV, piața siars Nr. 80.

Scrisori nefrsncute ne 
st primesc. Manuacripie 
nu ss retrimct.
iB8ERATE so pxircoso ia AD- 

BIBI8TRAȚIUXE In Brațov ai a 
asasătBrele Birouri d» nnunolurl:

3ia Viena : H. Dukas Naohf. 
58kx. Auoanfolil A Emarioli LeBner. 
Malnrloh Soliulek. Rudolf Hosbo. 
A.,OppallkaNachf. Anton dppollk. 
Sr. Budapest»: A. V. Soldbar- 
Bar, Eksteln Barnat. In Hara- 
kuîg.- Marolyl A Liebmann.

PREȚUL INSERȚIlIlilLOR : o so- 
siă garmond pa o oolânn li or.

— Publicări mai deso r.ppă 
tarifă și învoială

RECLAME pe pagina a B.a o 
B»riă 10 or. său 30 bani.

XjXXTZX.

șGazeta“ jess înflăcare dl. 
Abonamente jentr n Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe ș^se lunî 

6 fl., pe troi luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pentru România și străiMătate:
Pe un an 40 frânei, pe ș£se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
Se prenumeră la tote ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afara și la d-nii oolectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtnisirațiunea, Piața rrare 

Târgul Inului Nr. 30, ot-aciț 
I.: Pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl.. pe trei luni 2 fi. 50 cr. 
Ou dusul în casă: Pe un ar 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei 
luni 3 fl. — Un osemplar 5 or. 
v. a. s6u 15 bani. — Atât abo
namentele cât și insorțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr, 232. Brașov, Joi 19 Octomvrie (1 Noemvrie). 1900.

Gimnasiul din Reghin și Secuii.
Am amintit pe scurt despre ho- 

tărîrea, ce a luat’o afiî săptămână 
congregația comitatului Mureș-Turda 
în afacerea gimnasiului săsesc din 
Reghin. Ea este mult semnificativă 
pentru spiritul de luptă intolerant, 
de care sunt cuprinși afiî Maghiaro- 
Secuii din Ardeal față cu naționali
tățile conlocuitore. Am semnalat 
deja faptul și am arătat cât de mult 
sunt încântați de atitudinea Săcuilor 
din Mureș-Turda, Banffy cu afi- 
liații săi.

S’a comunicat chiar de cătră 
toile oficiăse, că amintita congregațiă 
a luat cu îngrijire la cunoscință o 
decisiune a ministrului de interne 
relativă la gimnasiul săsesc din Re
ghin și că tot-odată a protestat în 
contra spiritului „nepatriotic", ce ar 
domni la acea școlă. Nu s’a lămurit 
însă lucrul în destul. Acum găsim 
o lămurire în „Sieb. D. Tagbl.“ din 
Sibiiu și într’o corespondență din 
Tergu-Mureșului, ce o publică „Pești 
Hirlap".

După aceste lămuriri afacerea 
cu spiritul „nepatriotic" e mai ve 
che. Ea a fost adusă încă anul tre
cut înaintea congregației, când s’a 
tratat de ajutorul, ce l’a votat ora
șul Reghin în sumă de vr’o patru 
mii fl. în favorul gimnasiului săsesc 
de acolo. S’a cerut aprobarea din 
partea adunării comitatense a deci- 
siunei orașului, și atunci s’au ridicat 
de cătră unii membri maghiari obiec- 
țiunl, că ajutorul ar fi prea mare și 
că în amintita șcălă din Reghin ar 
domni un „spirit nepatriotic“. Pen
tru aserțiunea din urmă s’a adus ca 
argument, cum ne spune foia să- 
săscă, că unul din profesorii gimna- 
siali dela Reghin scrie articull ostili 
Maghiarilor și că un alt profesor a 
cores într’o lucrare a unui școlar, 
care descriind petrecerea sa în Viena 
a fiia, că a vefiut acolo pe regele, 

ștergând cuvântul „regele" și scriind 
în locul lui „împăratul'1.

2) Poesii populare. 1896. p. 214.

In cele din urmă, cu tote obiec- 
țiunile acestea, congregația a primit 
atunci (Maiu 1899) dotațiunea anuală 
orășenâscă votată de orașul Reghi
nul săsesc, dâr sub o condițiune: ca 
adecă să se fiică în conclus, că con
gregația aștâptă dela comuna Re
ghin, că va îngriji ca în șcâlele evan
gelice de acolo instrucțiunea se se 
facă în „spirit patriotic". Gu acest 
adaus s’a presentat conclusul minis- 
teriul de interne spre aprobare.

Intr’aceea Consistorul bisericei 
ev. din Sibiiu a făcut, cum fiice 
„Pești Hirlap", o representațiune în 
limba germană în contra acelui adaus 
la hotărîrea adunării comitatense prin 
care se escepționâză patriotismul cor
pului didactic dela numitul gimna- 
siu săsesc.

Ministerul de interne a dat as
cultare representațiunei Consistoriu- 
lui și a nimicit punctul acela de 
obiecțiune din hotărîrea congregației.

F6ia sibiiană spune, că în de- 
cisiunea ministerială se dice, că acel 
adaus a fost de prisos, deâre-ce sta
tul și guvernul are destule mijlâce 
legale, de a-se convinge despre spi
ritul, ce domnesce în institutele de 
învățământ și de-a lua măsurile de 
lipsă.

Așa stă lucrul. Congregația din 
Târgu-Mureșului a fost așa de mult 
iritată din causa ștergerei dojenei 
„patriotice" din hotărîrea ei de-acum 
un an, încât — cum fiice raportorul 
lui „B. Hirlap" — dâcă nu între- 
venea cu tactul seu „fișpanul întru 
tote corect", discuțiunea asupra de- 
cisiunei ministeriale era p’aci să se 
termine c’un vot de neîncredere.

F6ia lui Banffy vede în acesta 
observare un bobârnac, ce se dă co
mitatului Murăș-Turda și se su
pără foc.

Pe noi acâsta puțin ne importă. 
Am sulevat însă cașul pentru-ca să 

se scie cum s’a petrecut în adevăr 
și să nu i se dea o importanță mai 
mare, decât o are.

Brașov, 18 (31) Oct. a. o.

Un incident la gimnasiul român 
din loc. Fiind dată și bine cunoscută sim
patia și solicitudinea, ba ohiar gelosia, cu 
oare publicul român de aid și de pretutin
deni urmăresce tot ce se petrece în șoolele 
și ou șodlele române din loc, și oea mai 
mică scire despre disarmonii produse în 
sînul acestor șcdle are efectul de-a da 
nasoere la tot felul de temeri și îngrijiri.

Un astfel de efeot îl are, mai ales 
după frumâsa și înălțătdrea serbare a ju
bileului gimnasiului nostru, și faima ce s’a 
lățit de vre-o două cțile despre demisiunea 
actualului director al gimnasiului, pe care, 
vorbind la adevăr, publicul nu șl o 
pâte esplica, nici motiva cu nimic, bine 
sciindu-se, că nici cause de sănătate, nici 
alte oause normale nu obvin, cari să potă 
justifica un asemenea pas. De altă parte 
D-l director actual, de șâse ani, de când 
ocupă acest post, a funcționat spre mulțu
mirea generală, așa, oă tocmai după es- 
periențele, ce le-a făcut pănă acum în oon- 
duoerea șcblelor, eram și suntem* în drept 
a-ne aștepta îu viitor la o activitate încă 
și mai măndsă a d-sale.

Faima despre demisiunea d lui Virgil 
Oncțiu ni-se confirmă cu adausul, că de
misiunea formală nu șl-a înaintat’o înoă 
pănă afil. E vorba, că mâne poimâne afa
cerea va veni înaintea conferenței corpului 
profesoral al școleloi- medii.

Nu voim să întrăm deocamdată în 
amănuntele oestiunei și să cumpănim mo
tivele, ce au putut îndemna pe d-l direotor 
gimnasial la aoest pas cu totul neașteptat, 
dâr nici n’am pută să o facem astăfil, pen- 
tru-oă în cașul de față suntem și noi în 
oondițiunile, în cari se află publioul cel 
mare, care aude unele și altele și se neli- 
niștesce fără să hă în clar ou tote oele oe 
se petrec.

OrI-ce ar fi îndemnat însă pe d-l 
Onițiu de-a lua hotărîrea să demisioneze, noi 

în împrejurările actuale și având în vedere 
interesele mari ale șcălelor nu putem orede, 
oă nu vor fi mai multe și mult mai tari moti
vele acelea, cari pledeză pentru rămânerea 
și perseverarea în post a d-sale.

Și ărășl orl-oe ar fi putut causa ne
mulțumirea directorului, provenind pâte 
chiar din raportul său ou corporațiunile și 
autoritățile școlare, nu putem crede, oă 
aceste autorități la rândul lor nu vor afla 
mai multe motive, cari să le îndemne a 
face ou putință o justă aplanare a inciden
tului, decât motive oontrure.

E învederat însă de altă parte, că de 
orl-care natură ar fi căușele demisiunei din 
oestiune, în primul rând și în măsura cea 
mai mare este chemat însuși corpul profe
soral al șoolelor medii să intervină ou au
toritatea sa morală pentru a se aplana lu
crul și a se evita oa tocmai în circum
stanțele de față să se produoă o perturbare 
în mersul regulat și liniștit al afaoerilor 
șoolare, oeea-ce forte ușor ar pută avă 
îngrijitâre oonsecințe din mai multe punote 
de vedere.

Ne-am simțit datori a semnala inoi- 
dentul acesta regretabil și o faoem în firma 
așteptare, că cei mai de aprope interesați 
vor soi să-l delăture ou tactul și bunul 
simț, pe oare în tâte împrejurările îl re
clamă interesele șoolelor.

• Apropiere ceho-maghiară. Orga
nul Cehilor bătrâni „ Politik* din Praga s’a 
ocupat într’un prim articul ou disoursurile, 
ce s’au ținut în dieta din Peșta la desba- 
terea deoisiunei monarchului privitor la 
ouotă. „Politik" remaroă în artioulul său 
observările lui Csavolszky și Polonyi ou 
privire la luptele Cehilor pentru dreptul lor 
publio și fiioe, că aoeste observări nu stau 
isolate în opinia publioă^maghiară. Ludovic 
Lang și oontele Stefan Tissa nu negligă de 
loo nisuințele cehioe, âr N. Bartha a des
fășurat în fâia sa „Magyarorszâg", că un 
interes esențial al Ungariei este, oa față ou 
ourentul german să se ridice un zid de 
apărare oehio. In delegațiunile din anul tre
cut TJgron G. încă a vorbit despre îmbu
nătățirea raporturilor maghiaro-oehe.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Literatură și Folklor
asupra literaturei nostre poporale.

Am găsit, mai de-unăfil o bucată de 
hârtiă ruptă dintr’o oarte. Am cetit cele 
oâte-va rânduri, și am înțeles, că trebue să 
faoă parte dintr’un „studiu" asupra litera
turei nâstre poporale.

Nu soiu cine va fi autorul, și nu regret.
Etă ce am oet.it: „Nu, nu e artă, nu 

e simț artistio în poesia nâstră populară".... 
„Nu găsim o întorsătură de frază său o 
gândire mai distinsă, simbolurile și fantas
ticul lipsesc, comparațiile aprope în unaui 
initatea lor sunt lipsite de ori oe origina
litate sân gingășie".

Atâ'a am cetit.
Și atunol m’am întrebat: Dâoă lite

ratura nostră populară e așa de nulă, cum 
se face, că fruntașii literaturei nâstre culte 
sunt așa de influențați de dânsa, încât fac 
pănă și împrumuturi cari, pentru un critic 
mai pretențios, ar treoe drept plagiate?

Nu voiîi vorbi de poeții noștri în 
viâță.

Omenii sunt ourioșl: același poet, 
pentru unii, e un geniu, pentru alții, o nu
litate. Voii! pomeni numai de morții noștri, 
scumpi nouă, a oărora valore artistică e 
netăgăduită.

Numai de aceștia void vorbi.
*

In vâeul al VI-lea domnea, în Mun- 
teuia, Neagoe Basarab, pe care d-nul Has- 
deu ’) îl numesce „Marc-Aureliu al Țărei- 
Româuesol, principe artist și filosof, oare 
ne face a privi cu uimire, ca o epocă es- 
oepțională de pace și de oultură, în mij- 
looul unei întuneoâse furtune de mai mulțl 
seooll, scurtul interval dintre anii 1512— 
1521".

Aoest principe a scris o oarte, tipărită 
abia la 1654, sub titlul: „învățăturile bu
nului și oredinciosului Domn al Țărei-Ro- 
mânescl, Neagoe Basarab Vv., cătră fiul 
său Teodosie Vv."

In aoâstă lucrare se găsesc bucăți de 
o frumsețe neobicinuită. Etă, între altele, 
una citată de d-l Hasdeu:... „oa turtu
reaua ceea-oe se desparte și-i piere soția; 
mu tă jale și dor are pentru densa, și nicl-

’) Cuvinte din bătrâni, vol. II, p. 439. 

odată pe oopaoiti verde nu se pune, oi tot 
pe uscat; și oând va să bea apă, întâii! o 
turbură cu piciârele și atunci bea ; și nici
odată inima ei nu dobândesoe veselie".

Mai târfiiu, peste câte-va sute de ani, 
un alt poet Enăchiță Văoăresou, publioă 
un volum de poesii, în care găsim urmă- 
târea:

Amărîtă turturea 
cât rămâne singurea, 
căol soția șl-a repus, 
jalea ei nu e de spus. 
Cât trăesce tot jelesoe, 
și nu se mai însoțesce! 
Treoe prin flori, prin livede 
nu se uită, nici nu vede; 
și când șede câte-odată 
tot pe ramură uscată.
Umblă prin dumbrav’adâncă; 
nici nu bea, nici nu mănâncă. 
Unde vede apă rece 
ea o tulbură și treoe: 
unde e apa mai rea, 
o mai tulbură și bea.
Treoe prin pădurea verde 
și se duce de se perde; 
sbâră pănă de tot cade, 
dâr pe lemn verde nu șade. 
Unde vede vânătorul 
aoolo o duce dorul, 
ca s’o vafiă s’o lovâscă. 
să nu se mai pedepsâscă.

E aceeași poesÎ9 la Neagoe Basarab 
și la Enăohiță Văoăresou.

Dâr aoesta e un cânteo popular, unul 
din cele mai vechi, din oele mâi frumose 
și din oele mai răspândite oânteoe populare 
românescl.

La Alexandri îl găsim:

Amărîtă turturioă, 
o 1 sărmană, vai de ea ! 
oât rămâne singurică, 
o! sărmană, vai de ea! 
sbâră tristă prin pustie 
mai mult mârtă deoât vie! 
Cât trăesce, tot jelesoe, 
cu alta nu se însoțesce!
Treoe prin pădurea verde, 
dâr ea pare oă n’o vede, 
sbâră, sbâră pân’ce cade, 
dâr pe lemn verde nu șade, 
âr când stă câte odată, 
tot pe ramură uscată, 
ori se pune pe o stâncă 
și niol bea, nici nu mănâuoă! 
Unde vede apă rece 
ea o tulbură și treoe; 
Unde vede-un vânător, 
oătră el să duoe în sbor 2)

Dâr se fiice oă Alexandri a meșteșugit 
oânteoele poporale culese de el. Atunol âtă
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Așa-dâr — continuă „Politik" — în 
tdte partidele sunt politician! de greutate, 
cari nu esitâză a recunosce, că nu se mai 
pâte treoe cu vederea peste importanța tot 
mai mare a poporului oehio. Și asta e oo- 
reot, fiind-oă și în Ungaria se pite resimți 
influența cucerirei germane; După acâsta 
„Politik" îșî esprimă regretele, că politica 
oficială a Ungariei ia posițiă pentru ten- 
dențe, cari se opun adevăratelor sentimente, 
oăol nu se pâte nega, că influenței lui 
Szell i-a suoces să răstdrne cabinetul Thun- 
Keizl, pentru-ca să facă loo unui guvern 
liberal german. Chiar pentru acâsta — în
cheia „Politik44 — sunt interesante și pre- 
țiose nouele simptome, cari avisâză o apro
piere Ungaria de Boemia.

Notăm, că organul fracțiunei Ugron- 
Bartha redă aoest mers de idei din arti- 
culul lui „Politik" fără a-i face vre-o ob
servare.

Ultima sesiune a dietei. Eh s’a 
început în dieta ungară desbaterea asupra 
proiectului de lege privitor la declarația 
moștenitorului de tron. Se crede, că des
baterea nu va dura mai mult de douăflile. 
Camera se va ocupa apoi cu petițiunile și 
pănă la presentarea budgetului nu vor fi 
decât ședințe formale. După presentarea 
proiectului de budget se va închide sesiu
nea a 4-a a dietei și se va deschide îndată 
sesiunea a cincia — ultima.

Partida „ugronistă" a avut alal- 
tăerl o oonferență, în care s’a stabilit ati
tudinea, ce trebue s’o aibă față ou proieo- 
tul de lege privitor la deolarația moșteni
torului de tron. La conferența acâsta nu 
s’a presentat nici Ugron, nici Polonyi. 
Soirea despre retragerea celui dintâiii din 
viața politioă nu se confirmă. De-asemenea 
se desminte și svonul, oă Polonyi ar eși 
din fracțiunea ugronistă.

Despre „turburările" din Cor- 
niareva ârășî vedem în foile ungurescl 
publicată o telegramă. Ea este următorea : 
„Protonotarul Issekutz a mers erl în Cor- 
niareva. întâii! în adunarea comunală, apoi 
sub cerul liber a esplioat poporului pentru 
oe e de lipsă măsurarea. A făout să înțe- 
lăgă poporul,^că numai ast-fel se pâte scrie 
în oărțile funduare averea fiă-cărui proprie
tar și că rebonifioările, ce sunt a se plăti 
după părțile ocupate, acușa vor forma 
averea comunei, asupra căreia între margi- 
nele legei va dispune oomuna însa-șl"....

Mai spune telegrama, că lămuririle 
acestea „au liniștit pe deplin poporul", așa 
că măsurările, cari în urma turburărilor din 
cjilele trecute au fost întrerupte, astăfll s’au 
continuat și cu greu se crede, că vor mai 
fi oonturbate. Numai pentru preoauțiune au 
mai rămas pănă la prima Noemvrie 40 gen- 
darml la Corniareva; de aoi încolo vor lăsa 

numai ațâți, câți vor fi de neapăra tă 
trebuință pentru asigurarea personală a in
ginerilor. De altmintrelea de milițiă în ge
nere n’a fost lipsă. Afacerea preotului ares
tat Brânzeiti e subjdeoieiune judecătorâscă".

Declarările lui Waldeck-Rousseau.
Ministru-președinte franoes a fost în 

29 Octomvrie în Toulone, unde luând parte 
la banchetul municipalității a ținut un re
marcabil discurs politio. El arată mai în
tâii! situația, oe a aflat’o când s’a format 
actualul cabinet și apoi 4’se :

— Numai prin unirea elementelor omo
gene am putut învinge greutățile, âr pe 
aceia, cari ar fi putut provoca o soisiune 
în cabinet, i-a esohis. Umanitatea trebue in
trodusă în politică și ori-ce postulat tre
bue aprețiat cu dreptate. Ce privesce afa- 
cerea-Dreyfus, resolvarea ei am înoredin- 
țat’o judecătorilor deplin independenți, a 
căror sentință a și fost respectată. S’a va- 
liditat însă și umanitatea. Guvernul a pre
sentat Senatului un proiect de lege privi
tor la împăoare și se speră, că acest proiect 
va restabili liniștea. Asemenea legi va pre- 
senta și Camerei.

Ministrul vorbi apoi despre situația 
esternăi Inafară situația ndstră — <j’se 
s’a oonsolidat. Politica ndstră pdte să arate 
ărășl succese. Când s’a deschis esposiția,' 
guvernul a aflat neoesar să proclame ar
mistițiu pentru a-se glorifica munca. Acum 
însă republica e amenințată încă de multe pe- 
ricule. Pentru învingerea acestor perioule 
guvernul se întdrce ou încredere cătră aceia, 
la oarl pote oonta oa sinceri și devotați 
colaboratori.

La reoepțiunea ofițerilor Waldeck-Rous
seau a 4is, că armata are drept la tătă so
licitudinea guvernului, care neîncetat caută 
să îmbunătățâsoă instituțiunile militare ast
fel, ca progresul realisat de armatele oelor- 
lalte națiuni să nu fiă numai atins, dâr și 
întreout. Armata va soi să răspundă aces
tor sfaturi, consacrându-se ou totul nobilei 
sale sarcini și nefăcend loo în rândurile ei 
nici unei neînțelegeri, oare n’ar face, decât 
să o slăbăsoă.

Cum sunt tratați copiii români 
la școlele unguresc!? La acâstă între
bare nu e lipsă să răspundem noi, căci răs
pund îndeajuns următdrele cașuri, ce ni-se 
spune, că s’au întâmplat în cjilele de ou- 
rend la șoălele de stat primare din loo:

1. Intr’una din classe, școlari români 
fiind observați, că au caiete din librăriăro- 
mânâscă, au fost pentru acăsta dojeniți de 
profesor, caietele li-s'au luat din mâni și 
s’au aruncat, pe urmă li-s’a poruncit bie
ților băieți români, ca să-șl cumpere caiete 
din librăria evreului Grilnfeld și nu dela 
librăria romănescă!

2. O elevă română dintr’o familiă 
fruntașă a trebuit să lipsâscă dela școlă 

oât-va timp din causă de bdlă. După în- 
sănătoșare fetița s’a re’ntors la șoolă și pen
tru ligitimare a dus un bilet dela tatăl său 
scris în limba germană. Biletul de ligitimare 
însă a fost refusat de profesorul respeotiv 
pe „motiv44, că șcdla fiind șoolă de stat, 
toți câți au de-a faoe cu de-ale șcdlei 
au să se folosâsoă de limba maghiară.

Vedeți, cum se „cultivă14 băeții noș
tri în soâlele unguresol de stat înființate 
și susținute din budgetul statului, stors în 
însemnată parte de pe spinarea nostră?"

3) S. Fl. Marian, Ornitologia poporală română 
vol. II. p. ‘203.

4) Marian, op. cit. vol. I, p. 357—371.

Din România.
Despre turburările țerănesci ivite în 

județul Rîmnioul-Sărat și în alte localități 
din incidentul aplicării noului imposit pe 
țuică foile de dincolo publică mai multe 
amănunte, prin cari se constată cele îm
părtășite de noi la soirile ultime din numă
rul de ieri.

Tot-odată foile guvernului comunică, 
oă în tot județul Rîmnioul-Sărat s’a resta
bilit liniștea, și că anoheta înoepută asupra 
agitațiunilor țărănescl din amintitul județ 
a dat de urma unora, cari ar fi instigat și 
ar fi ațîțat turburările.

Lucrările de taxare a borhotului con
tinuă în liniște sub oonduoerea administra
torului financiar al județului Râmnio și Bu
zău, d-1 Eustațiu.

D-l Alexandrescu, prefectul județului, 
însoțit de d-l general Comăneanu, au in
spectat erl comunele în care se produsese 
agitații.

Nimio nu mai este de temut.
De asemeni în tdte oelelalte județe 

unde se semnalaseră agitații totul este li
niștit și lucrările de taxare continuă.

Se scie, că în comuna Buda s’a în
tâmplat o încăerare sângerăsă a țăranilor 
cu soldații din oausă, că cei dintâiii, în 
furia lor, au atacat trupele cu ciomege și 
cu bolovani, rănind grav pe căpitanul com
paniei, care a și oăflut jos în urma ranei, 
oe a primit’o, precum și mai mulțl soldați. 
Soldații atunci au tras asupra atacatorilor, 
fără a se mai face somațiunl, fiind-oă regu
lamentele militare prescriu soldatului să 
tragă atunoî când șeful său este lovit. Ță
ranii, cari au oăcjut morți în aoea regreta
bilă încăerare sunt:

Dobre Baciu și Radu Stan, din Buda 
și Nioolae Bucilan din DeduleștI.

Răniții sunt:
Macoveiîi Cercel și Marin Gavrilă din 

DeduleștI, Avram Gheorghe, Christea Nis- 
ooveanu, Radu Buruiană, Ion Marin, Ion 
Miroiu și Vasile Harbuz.

Doi din țăranii răniți sunt la spita
lul din Râmnic într’o stare de tot gravă.

*
Luni au fost transportate dela gara 

Filaret la ministerul de finanțe monedele 
divisionare de nikel. Erau șese camidne 
păcjite fie-care de oâte doi soldați.

D-l Ionesou, inspeotorul învățământu
lui seoundar, care suferea de o afecțiune 
gravă, a fost operat de profesorul Dr. Toma 
Ionesou Sâmbăta trecută. Operațiunea a 
reușit perfect și aimpatioul bolnav se află 
în afară de orl-oe pericul și pe oale de 
vindecare.

SOIRILE OILE!.- 5
— 18 31) Octomvrie.

Transcrierea psaltichiei pe note 
liniare moderne, datorită inițiativei fe- 
rioitului întru pomenirea marelui episoop 
Melohisedeo, este pusă aoum la ordinea cji- 
lei. Amintitul episoop, în viață fiind, a în
sărcinat cu acâstă lucrare pe d-l Musicesou, 
pe d-l Caudella și pe un al treilea profe
sor de mnsioă. Pentru începerea aoestei co
losale lucrări artistice episcopul Melohise
deo a pus la disposiția aoestei oomisiunl un 
ajutor de 10—15 mii lei.

Conferența învețătorescă din oer- 
cul Brașovului e oonvooată pe (j^0!0 de 
Luni 23, Marți 24, MercurI 25 Octomvre st. 
v. în sala gimnasiului româu din Brașov.

Furt de 49.200 fior. Weisz Karoly, 
un membru intern al firmei Witz Mor și 
soți din Budapesta, a voit să ducă 49.200 
fl. la oancelaria din strada Andrassy nr. 
13. El s’a uroat în tramvaiul electrio și 
banii, oarl oonstau din bancnote !de hârtiă 
în florenl, îi puse după oe întrâ în oupeu, 
sub aripa paltonului. In strada Lud. Ko- 
suth se pomeni, oă oine-va i-a smuls banii 
de sub palton. In zadar s’a dat alarmă, oăol 
hoțul nu era. După spusele lui Weisz, 
lângă el a stat un om bine îmbrăcat. Po
liția îl urmăresce și s’a publioat un premiu 
de 1000 cor. pentru cel oe-1 :va afla. Așa 
predă acest furt o făiă budapestană, la 
la oare însă colaborâză și Jidani.

Comori de galbeni. In mare agita
țiune a pus pe speculanții din Franoia și 
pe aventurieri un raport mai nou al lui 
„Mouvement Gâographiqne44, după care în 
insula Madagascar, pe valea Ampasary 
s’au aflat comori de aur grozav de mari. 
Oonarii indigeni au săpat pănă aoum mari 
cantități, dâr peste indigeni dau năvală 
imigranți străini, cari tot în mai mare nu
măr alârgă la noul Eldorado.

Desmințire. Ofioiâsa „Bud. Tud.“ des
minte soirea adusă de „Magyarorszâg44, des
pre demisiunea fișpanului Sandor Janos din 
comitatul Ternavei-micl.

Societatea Ioan Popasu a studen
ților români din loo s’a constituit în an. soolar 
o. astfel: comitetul', președinte d-l prof. 
Marcu Jantea, vice-pres.: D. David ol. VIII 
gim., secretar I : V. Glajariu cl. III gim., 
seoretar II: I. Rafiroiu cl. VII gim., cas- 
sar: N. Constantin cl. VII gim., contro
lor: A. Oaucea cl. VIII gim., bibliotecar:

o variantă, ne meșteșugită din Transilvania :

Amărîta turturică 
când rămâne singurică, 
sb6ră pe pădurea verde 
și se duoe de se perde. 
Sbdră pănă de tot oăde; 
pe pelin verde nu șade. 
Și când șede câte-odată, 
șade pe ramură uscată. 
Unde dă de-o apă rea 
ea o tulbură și-o bea ; 
unde aude vânătorul 
acolo o duoe dorul, 
oa să dea, să o lovâsoă, 
să nu se mai pomenâsoă.3 4)

Mai avem și alte pilde.
Să fiu, însă, fdrte restrîns, și să citez 

numai două din Eminesou.
Luceafărul și Satira IlI-a sunt dintre 

cele mai frumdse buoățl ale maestrului.
într’o poveste populară, o fată de îm

părat se îndrăgesoe de Sore. După multă 
străduință pătrunde pănă la el; dâr mama 
Sdrelui, o bătrână răutăoiosă, temendu-se 
oa nu oum-va și Sârelui să-i cadă dragă, 
fata o preface în rîndunicăA)

In Luceafărul lui Eminesou, o fată de 
împărat, se îndrăgesce de stâua care lu
cește mai frumos pe oer, de luceafăr.

Vorbind de fata de împărat Emi- 
nescu <ji0e :

Și era una la părinți 
Și mândră ’n t6te oele, 
Cum e fecidra între sfinți 
Și luna între stele.

E admirabil.
Câtă artă! Ce comparațiune plină de 

originalitate și gingășie!

Și, cu tâte acestea, sunt ouvintele 
proprii ale unui oânteo popular:

Ș’apoi fruncjă trei văzdoge, 
la orîșmuța ’ntre prildge 
țîn orîudă trei jidanoe : 
rachiu bun de trei sorooe, 
cine bea, copii nu faoe. 
Ci soiut 5) și mama mea 
că m’ar faoe singurea, 
se ducea și ea de bea 
de copii nu mai făoea, 
c’am foet una la părinți 
ca și luna intre sfinți, 
fără frați, fără surori, 
oa și luna printre nori,

’) In loc de: „Să fi sciut.44 

fără frați, făr’ surorele 
ca și luna printre stele6').

In „Satira a 111-a44 unul din fiii lui 
Mircea-Vodă, în lagărul dela Rovine, scrie, 
pe genunchi, o carte ca s’o trimâtă dragei 
sale dela Argeș mai departe, și-i flioe :

Te-am ruga, mări ruga, 
să-mi trimețl prin oine-va 
ce-i mai mândru ’n valea ta: 
codrul cu poenele, 
ochiul cu sprincenele; 
că și eu trimite-voiîi 
oe-i mai mândru pe la noi: 
6stea mea cu flamurile, 
codru și ou ramurile, 
coiful ’nalt ou penele, 
ochii și sprâncenele. 
Și să soii, oă-s sănătos, 
oă mulțumind lui Christos, 
te sărut, Domnă, frumos.

Câtă artă !
Ce întorsătură de frasă, și ce gândire 

distinsă !
Și cu t6te acestea, într’un cânteo po

pular, o cătsnă scrie, tot așa, dragei lui, 
cu deosebirea numai, oă el vorbesce ca o 
cătană, pe când fiiul falnicului Domn vor
besce ca un fiu de domn.

6) „Ședetdreau (Fălticeni), vol. I, q>ag. 14. — 
Cântecul e cules din Neagra-Șarului, jud. Suceva.

Cătana flioe:

Trimete mI, mândră, trimete 
oe-o fi ’n sat la voi mai verde ; 
cosița, petelele, 
ochii și sprâncenele ;
ochiții și gurița
să ml «timpuri inimuța,
Sâra și diminâța, 
peste <ji tot-dâuna. 
Că și eu, mândră, ți-oiti trimete 
oe-o fi ’n oătane mai verde; 
chivără și penele, 
ochii și sprâncenele;
ochiții și gurița 
să-ți stîmperl inimuța 
sâra și diminâța, 
peste cji tot-dâuna 7).

Și aouma stau și mă întreb: Dâoă li
teratura nâstră populară e așa de nulă, 
pentru-oe se lasă a fi influențați de dânsa, 
așa de mult, fruntașii literaturei nostre 
culte ?

(Noua Revistă Rom.). Artlir Gorovei.

7) Cântece din Ardeal, culese de V. Alesiu. 
— „Convorbiri literare11, 1 Noemvrie 1888, pag. 
686—687.
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V. Motbșcă cl. VIII gim., vioe-bibliot.: P. 
Cristodorescu ol. VII gim. Comisia literară: 
P. N. Gușeilă ol. VIII gim. S. Mirean ol. 
VIII gim. N. Orghidan cl. VIII gim. P. 
Nistor ol. VII gim. P. Popp cl VII gim, 
I. To hă, ne a. n cl. VII gim. Comisia biblio
grafică: V. Voina cl. VIII gim. N. Stinghe 
ol. VII gim. '

Mișcarea poporațiunii României 
în 1899. Totalul căsătoriilor în țâra în- 
trâgă a fost de 50,003 din cari 42,944 în 
comunele rurale. Nasoerile au atins cifra 
de 250,318 suflete, din cari 128,559 băieți 
și 121,959 fete; ’oomunele rurale figurâză 
în aceste oifre cu 210,887 suflete, din oarl 
108,285 băieți și 102,602 fete.

MorțI în țâra întregă au fost 164,900, 
din oarl 86,509 bărbați și 78,391 femei. 
Comunele rurale figurâză în aceste oifre 
ou 133,979 morțl, din oarl 69,473 bărbați 
și 64,506 femei.

Dâcă comparăm numărul năsouților 
ou al morților, esoedentul de năsouțl în 
țâra întrâgă a fost de 85,418 suflate, în 
oarl comunele rurale figurâză ou 76,908.

liUptele burilor.
Se scie, că președintele Kriiger s’a îm

barcat pe un vapor olandes, ca să plece 
spre Europa, unde visitând curțile euro
pene să solioiteze intervenirea capetelor în
coronate pentru încheierea păoii.

Bătrânul Kriiger face oălătoria acâsta 
în nisoe împrejurări cât se pote de triste 
pentru patria și eroicul său popor. O face 
după-ce un an întreg s’au răsboit vitejii 
republicani din Transvaal și Oranje cu ar
matele celei mai puternice împărății. In 
lupta aoâsta eroioă a căcjut lamura Buri
lor, dâr căflut’au și 40.000 Eglesl și Marea 
Britaniă a oheltuit două mii de milidne 
florini, ca să ducă la victoria stindardul 
engles, — o viotoriă soump plătită și nu 
prea onorifioă.

Pe când Kriiger plâoă spre Europa, 
oe faoe Englitera? Proclamă aneotarea 
Transvaalului la imperiul britanic, vrând 
prin acâsta să dică, oă în Transvaal ea nu 
mai are de a face o’un beligerant, ci cu 
bande de revoluționari nesupuși, cari ou- 
tâză încă să ridioe arma în oontra cuceri
torului. Astfel acie să respecteze Englitera 
dreptul internațional și astfel scie ea să se 
închine umanității și civilisațiunei, la oare 
se provâcă în tot momentul. Englitera nu 
mai recuubsce o libertate și o independență 
a Burilor; prin regim de terore ea vrâ să 
facă pace și linisoe aoolo, unde bine scie, 
oă pace și liniște nu va fi, cât timp se mai 
găsesc luptători pentru patriă și neatârnare 
în Africa sudică. Anectând Englitera Trans- 
vaalul, ea vrâ să pregătâsoă lui Kriiger un 
fiasco în Europa, oăcl ne mai esistând Trans
vaal nu pâte sS mai esiste un representant 
al republoei, și bătrânul Kruger trebue să 
fiă considerat ca un pribeag, âr nu ca per- 
sână ofioiâsă.

Ce se întâmplă însă la Buri? Ei ou- 
treeră și acum în cete mari și mici câm
piile și munții Transvaalului și Oranjelui 
și cjilnic sosesc scirl despre ciocniri sânge- 
rose, în cari EoglesiiJ sufer pierderi însem
nate. Botha, Dewett, Sohalk-Burger. Dela- 
rey și alțl comandanți buri apar pretutin
deni ou trupele lor, surprind garnisouele 
englese, strică drumurile de fier și telegra
ful și amenință legăturile armatei englese. 
Lumea se miră, oă după atâtea pierderi și 
desastre Burii au încă arme și bani pen
tru a continua lupta, și înoă în multe părți 
ou succes!

Numai de curând s’a întâmplat, oă 
lângă Hoopetaad Englesii încuroându-se în- 
tr’o luptă seriosă ou Burii, aceștia au îm
presurat pe EnglesI, li-au oausat pierderi și 
în urmă i-au silit să-și lase tunurile. Tot
odată se anunță, că Burii au încă 15.000 
ârnenl în luptă, din cari aprâpe jumătate 
în Oranje.

Tote acestea dovedesc, că contrar pă
rerilor lui Salisbury și Chamberlain, Trans- 
vaalul și Oranje esistă, esistăîncăun guvern și 
o armată bură, esistă în Afrioa sudică un 
popor, care e decis a lupta înoă de aici 
înainte pentru libertatea și neatârnarea pa

triei sale și oă multe vieți va mai trebui 
să jertfâscă Englitera pănă să robâscă cu 
desăvârșire eroicul popor al Burilor.

Raportul comitetului fundațiunei 
Gozsdu

cătră consistorial metropolitan, respective 
cătră congres.

Cu provocare la literele măritului con- 
sistoriu metropolitan din 27 Iuliu a. o. Nr. 
146 M. avem onore a presenta următorul 
raport, privitor la oursul afacerilor funda- 
țiunii marelui binefăcător Emanuel Gozsdu, 
pe timpul dela 1 Octomvre 1897 pănă în 
1 Octomvre 1900 v., și anume:

I. Bepresentanța fundațiunii.

încetând din viâță în 4/16 Ootomvrie
1898 Esoelența Sa Părintele archiepiscop 
și metropolit Miron Romanul, care după 
pos'ția sa biserioâsoă era tot-odată și pre
ședintele representanței, a urmat în acâstă 
funcțiune nou alesul archiepiseop și metro
polit loan Mețianu, âr în locul său de mem
bru nou Preasânția Sa d-1 episoop al Ara
dului Iosif Goldiș.

Comitetul fundațional s’a reconstituit 
în următorul mod :

Președinte Dr. Iosif Gall, membrii: 
Avram Berlogea și George Szerb.

II. Averea fundațiunii.

Active: în 31 Decern vre 1897 florini 
1.833,467’54; în 31 Decemvrie 1898 fl. 
1.823,884’24; în 31 Decemvrie 1899 fl. 
1.846,717-82.

Pasive: în 31 Dec. 1897 fl. 204,611’30; 
în 31 Dec. 1898 fl. 160.892 50; în 31 Deo.
1899 fl. 123.106-25.

Crcscere: în 1897 fl. 42.377 35; în'1898 
fl. 34.135 50; în 1899 fl. 60.619’83.

(Pe basa rațiooiniilor întregim la aoest 
loo cifrele din raport ou următorele: ave
rea totală a fundațiunei face 1.813,732 fl. 
82 cr. In 1899 fundațiunea a avut venite 
100.850 fl. 89 cr., cheltuell 91.812 fl. 94 
cr., realisând un profit de 9037 fl. 95 cr.)

Se observă, că în decursul anului ou- 
rent s’a solvit și ultimul împrumut, și ast
fel fundațiunea a devenit în posiția de a-se 
scăpa cu tutui de datorii, deci între pasi
vele anului curent (1900) va figura numai 
proforma ca posițiă pasivă capitalul, ce’l 
represents usufructul d-nei văduve a fericitu
lui fundator oât timp este în viață.

Inventariile și rațiociniile pentru anii 
1897 și 1898 au fost supra-revăcjute de Mă
ritul consistor metropolitan și ca atari s’au 
înaintat și înaltului guvern, având Măritul 
congres național-bisericesc a revisui numai 
inventariul și rațiociniul pentru anul espi- 
rat 1899

Ill. Știpendiștii fundațiunii.

In decursul acestui period au primit 
stipendii: în a. școlar 1897/8 118 studențl 
în sumă de 26,362 fl. 12 cr.; în 1898/9 
122 în suma de 25.968 fl. 78 or.; în 1899/900 
131 în suma de 1:8.029 fl. 64 cr. La olaltă 
80.350 fl. 54 cr.

Intre știpendiștii anului școlar 1899/900 
sunt și 6 stipendii pentru școlele de oadețl, 
și anume : 4 pentru șodla de oadețl oes. și 
reg., âr 2 pentru școla de oadețl Ja hon- 
ve<jime.

La acest loc ne permitem a relaționa 
și aceea, că spre controlarea purtării reli
giose și morale a Btipendiștilor s’au auto- 
risat: 1) pentru știpendiștii din Budapesta 
esaotorul G. Bogoeviol; 2) în Glușifl d 1 
protopop Tuliu Roșescu; 3) In Oradea-mare 
d-1 Dimitrie Poyuar; 4) în Sibiiu d-1 Par- 
tenie Cosma; și 5) în Brașov d-1 director 
gimnasial Virgil Onițiu.

IV. Internatul din Budapesta.

Conclusul representanței Nr. 32 din 
Martie 1897, referitor la înființarea inter
natului, primind aprobarea Măritului Con
sistor metropolitan ou literile sale din 1898 
Nr. 167, s’a așternut și înaltului guvern 
spre luare la cunosoință. Acesta prin hâr
tia sa din 19 Iulie a. o. Nr. 15665 în prin- 
oipiu aprăbă conclusul, der înainte de a 
lua conclus metritoriu în cestiune cere dela 
represeotanța fundațiunii mai multe infor- 
mațiunl. Representanța din ședința sa ți
nută în August a., o. (Nr. prot. 34) rbgă 
de dou pe d-1 ministru, oa să absteie dela 
întregiri oerute și să se mărginâscă, pe 
lângă re-<olvirea cestiunii, că e bre invoit 
cu interpretarea literelor fundaționale ast
fel, ca mai multe stipendii oumulate să se 
potă da stipendiștilor în modul indioat în 
conclusul representanței Nr. 32 din 20--25 
Martie 1897.

V. In fine raportăm, că din portre
tele fericitului fundator vîncjendu-se tâte 
esemplarele, s’a dispus procurarea de por

trete nouă, și că privitor la edarea unei 
biografii a ferioitului fundator s’au luat mă
surile de lipsă cu conclusul representanței 
Nr. 30 din Martie a. o.

Budapesta, în 8 (21) Septemvrie 1900.
Dr. Iosif Gall, G. Bogoevici, 

preș, comit, fundațional. notar.

Un congres al meseriașilor români.
Sâmbătă s’a deschis în Bucuresol pri

mul Congres al meseriașilor români din 
tbtă țâra. Președinte al Congresului a fost 
proclamat d-1 Taohe Georgesou.

In prima cji a Congresului s’au cetit 
mai multe memorii ale meseriașilor din di
ferite orașe, s’au făcut mai multe propuneri 
și s’a espedat o telegramă M. S. Regelui 
la Sinaia.

In ședința de Dumineoă s’a discutat 
și s’a votat un memoriu al meseriașilor din 
BuourescI, destinat a fi presentat Corpurilor 
legiuitore pentru a servi oa basă a unui 
proieot de lege pentru încurajarea mese
riașilor români.

Duminecă după amiadl s’au primit 
mal multe moțiuni și s’a recunoscut d>arul 
„Meseriașul1* ea organ al oorporațiunei.

După-oe s’a declarat închisă disou- 
siunea asupra memoriului meseriașilor, pre
ședintele Congresului a pronunțat o entu- 
siastă cuvântare, în care aduse elogii operei 
congresului și propune, oa d-1 Brătescu să 
fiă însărcinat ou presentarea și susțiuerea 
memoriului meseriașilor. Congresul s’a în- 
ohis la ârele 6 d. a.

Sâra s’a dat un banchet la oare au 
participat 160 persone.

Evenimentele din China.
Se telegrafâză din Peking „ Agenției 

Havas* din Paris ou data de 27 Cot. oă 
miniștrii streini s’au întrunit a doua-oră 
pentru a examina propunerile lui Deloassâ. 
Toți au recunosout necesitatea de a re
clama pedâpsa cu mbrte oontra tuturor cul
pabililor principali. Se crede, că dâcă pu
terile vor persista în cererile lor, vor ob
țină satisfacția.

Mârtea lui Kangyi este confirmată 
ofioial.

O altă depeșă adresată „ Agenției Havas„ 
cjioe, oă puterile nu vor răspunde la ultima 
notă a lui Cing și a lui Li Hung-Ciang.

După soiri din Tien-Cin un detașa
ment oompus din Ruși și Germani se pre- 
gătesce să atace un post întărit situat la 
Sud și unde 10.000 de Boxeri ar fi oonoen- 
trațl. Artileria franoesă va de concursul ei 
colonei ruso-germane,

*
„ZZ. Messagero* publică un interview 

al corespondentului său din Peking ou Li- 
Hung-Ciang. Li Hung-Ciang deplânge eve
nimentele, oarl s’au produs în China din 
MaiG. înoâce. Toți oei oarl iubeso China și 
oarl doresc s’o vadă pășind pe calea , pro
gresului, deplâng revolta Boxerilor. Li- 
Hung-Ciang nu s’ar fi așteptat niel-odată 
Că Boxerii să fi atacat legațiunile și să fi 
ucis pe unul din representanțil străini. 
China n’a întârcpat să îndure pedâpsa du- 
rerbsă a unei greșeli atât de grave săvîr- 
șite de oâte-va mii de rebeli numai. Acum, 
oă pacificarea este aprope sfîrșită, Li-Hung- 
Ciang speră, oă puterile vor apreția inten- 
țiunile paclnioe ale Chinei și dorința ei de 
a da o drâptă satisfacțiune ofenselor aduse.

El speră, oă puterile vor retrage trupele 
lor cât de curând. Li-Hung-Ciang, care 
pare a fi sigur de retragerea trupelor, a vor
bit ou căldura de apropiată reluare a re- 
lațiunilor comerciale cu Occidentul. El a 
conohis cjicând, că el și autoritățile chine- 
seso doreso o pace deplină și absolută.

Impresia corespondentului (jiarului „II 
Messagero1* este, oă Li-Hung-Oiang este 
absolut în curent ou neînțelegerile și gelosiile 
aliaților și oă scie, că tocmai aceste neîn
țelegeri și geloșii constitueso propria lui 
forță.

*
După 'soirile primite la statul-major 

rus, visita făcută în Mukden de oătră au
toritățile militare rusescl, pentru a se în- 

oredința de starea olădirilor destinate er- 
nărei trupelor, a permis să se constate, oă 
totul fusese pregătit pentru a faoe să sară 
în aer tbte aceste olădirl. Catastrofa n’a 
fost înlăturată, decât prin ocuparea neaș
teptată a orașului. S’au găsit proclamații 
cari declară răsboiîi tuturor Europenilor.

O 3 $ iE 8K S ic.
Anecdote despre regina Wilhel

mina. Despre frumâsa regină a Olandei, 
tînăra Wilhelmina, se vorbesoe următorele 
anecdote din copilăria ei: Intr’o fli mama 
Wilhelminei, regina-regentă, a pedepsit pe 
mica regină, trimețîndu-o în odaia ei și i-a 
spus, oă are să stea aoolo pănă îșl va oere 
ertare. Wilhelmină mâniăsă s’a supus or
dinului. In odaie a stat multă vreme. După 
un timp âre-oare oine-va bate tare la ușa 
odăiei mamei sale. — Oine-i? întrăbă re
gi na-regentă.

— Regina Olandei ! —- se aucji de 
afară întrun ton mânios. Era regina Wil
helmina, oare, deși nu voia să cără ertare, 
dâr totuși voia să se împaoe cu mamă-sa 
Regina-regentă însă rămase neînduplecată : 
„Dâcă afpră stă regina Olandei, atunol să 
rămână înoă acolo.* După acâsta iarăși se 
făcu liniște. Mai târdiu bătu din nou cineva 
la ușă.

Cine-i ? întrâbă mama reginei. O vboe 
suspinătore și încet răspunse de afară: Eu 
sunt! mioa Wilhelmina!

— Așa, dâoă tu ești, mică Wilhelmină, 
atunol poftesoe înăuntru1*, flise regina-re
gentă și îșl întimpinâ fiioa. Mica Wilhel
mina alergă în brațele mamei, care o să
rută ou multă iubire, înainte de ce ar fi 
avut timp să-și cără ertare. De altă dată 
mioa regină, greșind ceva, ârășl a fost pe
depsită în odaia ei. Mult timp regina a 
stat în odaiă mâniosă și nu putea să se 
stăpânâsoă. — „ Ah, — striga regina, — dâcă 
ar soi poporul meu, cum sunt eu tratat®, 
s’ar rescula și ar libera pe regina lui. Dâr 
va sosi timpul, când el va soi!“ După acâsta 
se așecjă la ma«& și scrise o proclamația 
cătră poporul său. In aoea proolamațiă, 
regina provâoă pe cetățenii Olandei să soape 
din înohisâre pe regina lor. Proclamația a 
fost trimisă clarelor mai marl din Haga, ca să 
o publtoe la loo de frunte. Redacțiunile 
aoelor c|>are uu puteau să-și esplice luorul, 
când în fine sosi o nouă epistolă a reginei, 
în care era soris: „Nu mai am lipsă de pro
olamațiă, tote sunt în regulă.“ Să înțelege, 
mioa regină se înpăcase ou mama-sa.

Capitala cea nouă a Chinei. îm
păratul și împărătâsa Chinei s’au mutat 
oum se scie la Singanfu, oraș ou un mi
lion de locuitori. Aoest oraș se află în pro
vincia Șen-si, care ou veoina ei Șan-si, e 
țăra de obîrșie a Chinesilor. Șen-si e mun- 
tâsă și în Tapai-șan ajunge la 3.700 metri 
înălțime. Singanfu e încuujurat ou zid înalt 
de 12 metri, formând un pătrat. Sunt pa
tru porțl și o mulțime de turnuri pentru 
pacjă și apărare. Greutatea de a pătrunde 
pănă aoolo dela țărm e fârte mare. Da oând 
cu răsoâla Taipingilor sunt o mulțime de 
ruine. Palatul împărătesc e înounjurat și el 
cu un zid deosebit. Singanfu împreună cu 
Taiyuanfu din provincia Șan-si sunt centrul 
întregului comerț cu Asia centrală : ceaiul, 
zahărul, reventul, moscul, plante medici ■ 
nale, opiul și blănurile, aici se adună și 
seînmagauisâză. împărătâsa e încă la Taiyu
anfu. Orașul are un museu arheologio bo
gat și insoripții vechi de două mii de ani. 
In el loeuesc la 50.000 de mohamedanl, 
oarl au opt mosohee.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cancelaria advocațială
a advocatului

Dr. lulîu.s Orendi
e în Strada ZF’orții Wr. 8G.
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Cursul 9a bursa din Visna.
Din 30 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................114.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/o • 119.60 
Impr. căii, fer, ung. înargint. 4'/2% 98.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 9150 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii........................ 163.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50

Cursul pieței Brașov.
Din 31 Octomvre n. 1900.

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

X

18.88 Vend. 18.97
18.60 Vend. 18.70
19.16 Vend. 19.20
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. —.—
58.50 Vend. —.—
10.60 Vend. —.—

100.— Vend.

ii

Renta de argint austr...............................97.15
Renta de hârtie austr...............................96.90
Renta de aur austr.................................114.50
Losuri din 1860..................................... 131.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.89
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 649.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 651.50
Napoleondorî..........................................19.21
Mărci imperiale germane ... . 117.65
London vista.............................  240.60
Paris vista..................................... .95.92*/2
Rente de corone austr. 4% • • • 98.35
Note italiene...........................................90.60

ANUNCIURI 
(iiwerțtai și reclame) 

sunt a se adresa subscrisei 
ffidministratSum. In cașul 
bSâcâscBS LErawe anuncBii mai mill 
de odată se face soădfemSnt 
sare cresae cu sât șsubSicarea 
se face mai de mu6te»ori.

Admicistr. „Gazetei Trans."Vinuri de
Aducetn la cunoscința Ou. public din oraș și jur, că:

Vendarea de vinuri a marelui nostru deposit
se continuă în "WS

0
Piwmta de Vinuri— a, nostră proprie,—

.. W Strada Porții sira 25-
— Cu prețurile ieftine de pană acuma. —
Kfeg-oț «le linuri în eu gros,

6 ’ M. FLEISCHER & C-o.
0

(T'lxee'bvxter) iw-» #

m din jăptăria Centrală Brașov, x 
x eapffâ ta âe-care di șrâoit * 
X în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale.

X X X X XXX XXX XX X X X X

ggoooo Behlia de argint Paris ©
©

grupa XVI î l. 
grupa XIII.

ZF’entivL

SESONUL de TOMNA și IARNĂ
Recomandăm Ou. public renumsteSe nbstre fabri

cate, recunoscute ca forte sodide, și anume: pentru 

Costume, Pariiseiiri, Stofe pentru jaiîdne

□ o

bancă și de schimb, societate pe acții 
m Budapesta, 

numai IV, Vâczi-utcza 37 
(casa, proprie).

La pHma t^ager»® a

VIL LOTERIE de clasă r. ung.
W în 15 si 16 ^©irembB’e

aveml succes
mameiile mai mari 

între 70,0(10 și E5B-000 care le avem 
Ba disposals© spre alegere.

W II. O S TI ZE2 ±: "W
un pătrar . 3 — cortine 
o optimă . 1.50 „

Casă de

recomamlaBiui

X

întregi . 12 cortine 
jumătăți . 6 „

Aviso ! Losurile renoite și suma câștigurilor se trimite franco. — 
Comande cu rambursă oosfă porto duplu, de acepa să se 

1137 evite — Comande să se f-.că cu mandat postai. 3

Sz. 4571-1900. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A iogarasi kir. jârâsbirbsâg, mint tlkonyvi hatbsâg, kozhirre teszi, 

hogy Borzea Gydrgy 3 târs. vâgrehajtatouak Carja V. Eva sziil. Gâbor 
vegrehajtâst szenvedb elleni 659 kor, .18 21. tbke kdvetelâs 6s jârulekai 
irânti vâgrehajtâsi ugyâben a bra9s6i kir. tdrvszâk (a fogarasi kir. jâ-
râsbirosâg teriileten levd az Alsb-visti 258. sz. tljkvben Carjea Eva sz.
Gâbor nevân âllo A f a.

576, 577 hrsz, irgatlanra 864 kor. 3546 hisz. ingatlanra 12 ko r
754 1? „ 4 11 3689 51 w 4 57

756 n „ 10 15 37C0 53 6 51

1047 i? „ 10 35 3743 55 11 12 37

1057/2 n „ 2 4095 11 55 16 11

1840 „ 76 35 4378 51 55 17 r
1860 „ 32 53 4446 11 W 6 77

2173,2175 33 „ 76 35 4450 W 35 32 71

2999 55 „ 18 55 4543—4547 35 51 22 51

3068 55 „ 6 55 4628 51 15 24 15

3207 n 6 57 4733 37 57 6 17

3266 55 „ 2 71 4750/1, 4834/1 15 2 77

3277 55 „ 6 15 4859 hrsz. 51 6
3413/2 55 „ 2 77 4958, 4959 17 6 35

3439 n „ 2 51 5459 71 5) 32 33

3475/3 v „ 4 35 5463 n 7’ 2 13

5514 35 „ 6 71 6277 71 77 10 75

5535 13 „ 6 15 7260, 7262, 51 33 385887/1, 5886 „ „ 26 55 7263 11
35

5891/1 51 „ 6 » 7324, 7401, 11 11 74 11

5893 11 „ 8 11 8063 11 11 28 15

5896/1 11 „ 10 ;; 8175,8176 V 11 48 75

5899 11 „ 20 î) 8236 11 W 70 57

5900/242 11 „ 16 15 8427 w 15 22 11
6204/1 „ 4 n 8524 ii « 8 57

6207, 6208 51 „ 2 51 5900 b/245 ii 57 16 17

koronâban, tovăbbâ a 296. sz. tlikvben foglalt 1133 — 1242 hrsz. ingat-
lanokbol Carja Eva szul. Gâbort megilletb 5/72 resz jutaibkra 83 fii.- 
ben, a 370. az. tljkvben A f a. 2977, 5978/2, 2979/2, 2980/2 hrsz. ingtlnbbl 
megilletd 1/8 resz jutalekra 1 kor. 50 fillârben es a 372 sz. tjkvben 
Ă j- 2992—2998 hrsz. a. foglalt ingatlaDbbl 6t megilletd 1/16 resz ju- 
talekra 1 kor. 75 fillbrben ezzennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ar- 
verest elrendeRe, es ho^y a fennebb megjelblt ingatlanok az 1900 evi 
Novembe'' ho 26 ik napjăn (lelelott 9 orakor a Vist kozsegben megtartando 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni foguak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsărânak 10%-ai 
kâszpenzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammai 
szâmitott es az 1881. evi november h6 1-ân 3333. sz. alatt kelt igaz 
sâgiigvminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelolt âvadekkepes ârtâkpapirban 
a hikuldCtt kezbhez letenni, avagy az 1881 : LX. tOrv. cz. 170-ik Șj-ra 
brtelmeben a bânatpenznek a birâsâguâl elAleges elhe'yczeserOi kâlh- 
tett s>abâiys/erii elismervenvt âtszolgâltatni.

F o ga ras, 1900. Avi junius b<5 9 en.
A fogarasi kir. trvszek, mint teîekkonyvi hatosâg

G S AS ZĂR 
j 1129. kir. aljbirb.

v u u I u m u ;

forte moderne.
Stofe de uniforme pentru oficorl și amploiațî. 

Postavuri și Loden, pentru sport, economi și agricult.
Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.

Ne rugăm de o cercetare numerosă.

Wilhelm Scherg & C-ie
fabrica de postav, SSrașov. o

nnQQQoT Membru al Jnrynlni în 1885 $i 1896 la Bndapesla. |o©oo®§
G 
O 3

„Gazeta Transilvaniei cn minierul ă 10 fii. se vinde la librăria Mc. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


