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Gestiunea școlelor.
Ne-am dedat a vedd tratându-se 

cestiunea naționalităților ori de câte- 
orl vine la rend în camera ungară 
său în comisiunile ei discuaiunea 
asupra budgetului cultelor și a in- 
strucțiunei publice. La aceste oca- 
siuni șoviniștii de tote partidele și 
nuanțele sunt solidari în a inventa 
tote chipurile și modurile pentru a 
înainta causa așa numitei „politice 
culturale naționale maghiare44.

Acesta o fac, firesce, în spirit 
cuceritor. Ținta lor sunt școlele na
ționalităților cu limba de propunere 
nemaghiară. Nu pote, după ei, se 
progreseze politica culturală ma
ghiară, decât numai nimicind carac
terul național nemaghiar al amin
titelor șcdle. C’un cuvent maghia- 
risarea brutală.

Activitatea ministrului cultelor 
și instrucțiunei publice este judecată 
de cei din drdpta ca și de cei din 
stânga, de guvernamentalii ca și de 
oposiționalii unguri, pe mesura, în 
care el pdte dovedi, că i-a succes a 
strîmtora sâu nimici condițiile de esis- 
tență ale școlelor naționalităților 
nemaghiare, ceea-ce se pdte întâm
pla cu diferite mijldce. Asupra aces
tora și a aplicării lor este interpe
lat din tote părțile ministrul: dâcă 
supraveghâză destul de energic 
școlele naționalităților? dâcă se 
gândesce a concentra tote șcâlele 
pedagogice în mâna statului? dâcă 
se îngrijesce în destul, ca din 
seminariile confesionale să nu iese 
âmeni contrari spiritului șovinist 
maghiar? dâcă scie se esecute legea 
pentru „Kisdedov“-urî ? dâcă — și 
așa mai departe,

Tâte aceste întrebări, pe lângă 
altele, ca d. e. cestiunea întroduce- 
rei limbei maghiare la „Maghiarii 
gr. cat.“, le-a adresat ministrului 
Wlassics, în ședința de Marți a co- 
misiunei financiare dietale, faimosul 
Komjathy din stânga estremă și i 
le-a adresat într’o răsuflare. Și cu 

el au emulat mai mulți alți membri 
de pănura lui, dintre cari jumătate 
sunt guvernamentali, fiind nerăbdă
tori se scie c’o âră mai curând când 
crede, că le va sosi momentul a-le 
preface în școle de stat ungurescl.

Bombardat astfel din tote păr
țile ministrul se ridică și răspunde 
fiă-căruia în parte, âr tuturor în ge
neral, căutând a-i liniști, a-le dovedi 
bunele sale intențiunî, enumerându-le 
faptele, ce le-a sevîrșit pentru ajun
gerea marelui scop al maghiarisării 
și asigurându-i în fine, că dâcă nu a 
putut face încă mai mult, causa 
este, că n’are bani destui; e silit și 
el se țină sâmă de marginele, ce 
i-le trage budgetul, căci la din con
tră, „mărțurisesce sincer, ar dori 
să fa.că mai mult decât face44. Atunci 
corul șovinist mai întonâză înc’odată 
cântecul prin care dojenesce și îm- 
pintenă tot-odată pe ministru, se nu 
șovăâscă nici un moment, și ter
mină prin a da espresiune pănă una 
alta încrederei în atitudinea minis
trului.

Acesta se repetă, cum am (jis, 
la fiă care discusiune budgetară, și 
dă regulat același resultat. De astă- 
dată discuțiunea în comisiunea fi
nanciară s’a încheiat, în ce privesce 
școlele naționalităților cu declararea 
ministrului Wlassics, că urmăresce 
cu atențiune tot mai vie școlele na
ționalităților și pune mare greutate 
pe aceea, ca ele să corespundă „esi- 
gențelor patriotismului.41

Totdâuna însă, ca și acum, nu 
se spune în ce consistă aceste esi- 
gențe, căci nici un om cu minte nu 
va putâ se afirme, că patriotismul 
nu se pote manifesta decât numai 
prin limba maghiară și prin senti
mente specifice maghiare. Dâcă ar 
fi așa, atunci n’ar esista astăcji un 
regat al Ungariei și, în consecință, 
n’ar mai pute fl vorba de o cestiune 
a naționalităților față cu nisuințele 
despotice ale esclusivismului de rassă 
maghiar.

Afacerea căilor ferate bosniace 
preocupă viu oercurile politioe din monar- 
chiă. Marți s’a întrunit în Vienaun oonsiliu 
comun de miniștri în palatul ministrului 
președinte ungar. Consiliul a fost presidat 
de ministru comun de esterne contele Go- 
luchowslti. Au luat parte: ministru comun 
de finanțe Kăllay, miniștri-presidențl Koer- 
bcr și Szell, miniștri de finanțe Bbhm-Bawerlc 
și Lultncs, miniștri de comerciu br. Call și 
Hegediis și ministrul căilor ferate autriao 
oav. Wittelc. Consiliul a durat dela 3—9 
âre sâra.

Oficiosa maghiară „Bud Tud.44 dice, 
oă Gestiunile pendente au fost resolvate 
prin înțelegere reciprocă. După „N. Fr. Presseu 
între cele două guverne se va face un com
promis, pe basa următârelor compoBiții: se 
vor da necondiționat Ungariei căile ferate 
pretinse de ea, adecă linia ferată Samag- 
Dobojno și Dobojno-Serajevo pănă la gra
nița Sandjaoului. Linia Bugojno-Arzano pre
tinsă de Austria, nu se vor construi de 
odată ou liniile pretinse de Ungaria, cons
truirea ei însă va fi garantată. Se vor cons
trui de cătră Austria fragmentele liniei Spa- 
lato-Arzano mai înainte. O fâie ungurâsoă 
orede însă a sci, că liniile Bugojno-Spalato 
și Samaș-Dobojno nu se vor construi de
ocamdată.

Cu afacerea căilor ferate bosniaoe 
s’a ocupat și reuniunea economică aus
triacă. In cursul disousiunilor s’an ridicat 
învinuiri și proteste în oontra Ungarie. 
S’au aucfit vool, oă Ungaria împiedecă des- 
voltarea economioă a Austriei, că Maghiarii 
au împresurat cu totul Bosnia și o consi
deră ca un domeniu al lor și că Austriaoii 
nu mai au nici o speranță, fiind-că Ungaria 
a răpit totul.

Miercuri s’a ținut ultimul consiliu oo- 
mun de miniștri. Aoesta a fost al 9-lea 
oonsiliu în afacerea oăilor ferate bosniace. 
Ofioiâsa „Bud. Tud.44 anunță, că în acest 
oonsiliu s’au redactat definitiv proieotele 
privitâre la oăile ferate bosniaoe, cari, cu
prinse într’un program, aoesta va fi pre- 
sentat parlamentelor. Se va oonstrui mai 
întâiu rețâua, oare e de importanță oover- 
șitâre pentru interesele monarchiei, adeoă 
linia ferată, ce va porni din Serajevo prin 
valea Limului pănă la granița Sandjacului. 
îndată după aoâst» se vor lua măsuri pen

tru oonstruirea celor două linii de căi fe
rate menite a face legătura ou rețâua bos
niacă: de-oparte la Samac, de altă parte 
la Arzano.

Nouele episcopii gr. or. și Con- 
grua. Marți s’a început în comisiunea finan
ciară a dietei desbaterea budgetului minis- 
teriului de culte și instrucțiune publioă. 
Cu ooasiunea acâsta deputatul Pulszlcy șl-a 
esprimat îngrijirile lui, că pe basa congruei 
de stat și a subtragerei ei dela adevărata 
menire, să proieotâză înființarea a trei epis
copii nouă gr. or. — Ministru Wlassics a 
fost dispus a respunde îndată, oă nu va 
suferi, ca oongra preoțimei să fiă folosită 
spre alte soopurl, deoât spre întregirea 
oompetințelor preoțimei. Declară, oă n’are 
niol o cunoscință oficială despre înființarea a 
trei episcopii nouă gr. or. și nici nu se 
pâte ooupa acjl ou aoâsta. E fireso, că fără 
aprobarea prea înaltă a Maj. Sale înființa
rea de episcopii nouă nu se pâte faoe.

Pentru tariful vamal autonom. 
Soim, oă în ultima adunare generală a ora
șului Budapesta s’a luat decisiunea, oa con
siliul orășeneso să înainteze dietei o adresă 
oerând introducerea tarifului vamal autonom. 
După oum cetim în foile din Peșta, adresa 
din cestiune a fost deja pregătită. In adresă 
se 4>ce, oă numai prin ajutorul tarifului va
mal autonom se va putâ pune capăt deca
denței industriei indigene. Aotualul tarif 
vamal comun n’are în vedere, decât inte
resele industriei austriace, fără a garanta în 
sohimb soutirea produselor agrare și brute 
ale Ungariei în oiroulația internațională.

Din România.
Ministerul de finanțe a adresat urmă- 

târea ciroulară telegrafioă administratorilor 
financiari:

Proprietarul de borhot corăspuncjâtor 
ou oei 30 de deoalitri țuică, scutite pro
prietarilor de țuică, le ve-țl scuti 150 de de
oalitri borhot.

Cantitatea, oe va depăși aoeștl 150 de 
decalitri, se va taxa, după-oe se va reduce 
soăcjămentul de 25 la sută, adeoă 20 la sută 
pentru măsurătâre și 5 la sută pentru per- 
derea normală din deposit.

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

Amintire.
La Turnu-Măgurele.
Par’ că îșl făcea de oap vara cu ză- 

pușâla ei nesuferită. Atmosfera era înăbu- 
șitâre, lumea părea obosită și pe oer nu se 
ivia nici o speranță de-a se mai răoori. In- 
zadar stropiau negustorii de câte trei-orl 
pe di Pe dinaintea prăvăliilor, înzadarstro- 
pitorele primăriei cercau să răcorâsoă stră
zile ; oel mult, dâcă aveai fericirea să te 
întelnesol ou vre-una, te răcoria la pioiâre 
și trebuia să te mulțumesol ou atât.

In timpul 4bei străZile erau aprâpe 
deșerte. Puținii trecători mergeau leneși, 
făoendu-șl vânt cu batista și când din în
tâmplare ajungeau prin dreptul vre-nnei 
oafenele, nu se puteau opri să nu între mă
car pentru un rahat, dâcă nu pentru o dul- 
câță. Vorba era de apă, de apa ou ghiață 1 

lua câte-un colț de stradă stetea ne
dumerit oâte-un oerșitor și se uita năuc în 
sus și ’n jos. Vedea el, oă vremea ’i face'n 
năoaz și când se gândia c’o să rămâie 

nemâncat, îșl îndesa căciula pe cap furios, 
de nu i-se mai vedeau nici urechile. Ei, 
dâr țl-ai găsit să-i faci vremii ’n ciudă! 
Pe la un spre-flece și oeva, numai ce-1 
vedeai pe bietul bătrân scoțendu-șl puțin 
câte puțin căciula, se uita dornic pe stradă, 
se soărpina în cap și apoi se lungia laurn- 
bră și se lăsa somnului. Ce visa, asta-i so- 
cotâla lui ! V’așI destăinui și visele, dâr 
’mi-e târnă, oă mulți vor rîvni la sorta 
bietului bătrân.

De vre-o două săptămâni mă găsiam 
în Turnu-Măgurele și steteam la un hotel 
de mâna a doua. Singura diBtraoțiă, ce o 
aveam și pe care, după cum vedeam, o 
avea tâtă lumea, era grădina publioă. In- 
dată-ce sârele pleca peste dealuri, lumea 
năvălia de prin oase ca nisee șirâie de apa 
ținute ou de-a sila, străZile înviau și toți 
pașii mai înoețl sâu mai repeZl se îndrep
tau spre drăgălașa grădină din centrul ora
șului. Aici se auZiau șâpte, vorbe înțelepte, 
multe banalități, rîsete, cuvinte dulci; se 
vedeau fețe viale, priviri melancolice, zîm- 
bete duiâse, în sfîrșit era un fel de târg cu 
de tâte.

Am simțit tot-dâuna o deosebită plă
cere să-mi petrec vremea între necunosouțl; 
te simți mai întreg, mai liber și cu aoeiașl 
ochi te uiți la tot ce-țl iese în oale, eer- 
oetezl, observi și vremea ’ți treoe într’un 
studiu plăcut și neîntrerupt.

Unde mai pui apoi ouriositatea pro- 
vinoială ? Dâoă-țl iai aer de om serios, băr
bații caută să afle oine ești; dâoă iai rolul 
melancolicului, visătorele te sorb cu oohii; 
dâoă ești îmbrăcat după ultima modă și 
senin la față, damele din lumea ’naltă te 
găseso interesant și multe încă prea inte
resant, încât ar dori să te cunâsoă bine, 
întocmai oa copiii, cari îșl sparg jucăria să 
vaZă oe-i înăuntru ; îți dai oohii peste oap 
și sentimentalele îșl pierd mintea, âr dâoă 
ești sburdalnio și vesel, fetișârele îți fao 
oohl dulol și le e destul un zimbet, o pri
vire mai duiâsă, ca să se bălăbănâscă tâtă 
nâptea cu visele.

Distraoția asta o aveam în fiă-oare Zi, 
dâr dela un timp te saturi chiar de parfu
mul unei rose, neoum de naivitatea unor 
fețe la cari nu mai găsiam nimio nou; mă 
plictisisem.

Peste câte-va Z^e sosi o trupă de 
aotorl; âtă soăparea. OrI-oât de puțin e în- 
ouragiată arta la noi, dâr trupa asta a fost 
primită ou multă căldură; era o variațiă 
în mijlocul monotoniei de pănă aoum.

într’o sâră, era într’o Jo* mi-ae pare, 
se dădea ultima repreeentațiă. Grădina era 
plină de lume. Aotorii îșl puneau tâte si
lințele să lase o impresie frumosă. Unul 
singur, Dragomir, era abătut în scenă. Nu 
îi erau tâte aoasă, se vedea cât deoolo. 
Era unul dintre cei mai buni aotorl în 
trupă, simpatic la tâtă lumea, și avea o 
privire blândă duiâsă și visătâre. Ce bine 
îl prindea costumul de marinar din Jean- 
Marie, drama lui An. Theuriet; înalt, bine 
făout și frumos, fermeoa lumea ou duioșia 
glasului și ou ținuta lui mlădiâsă oa a unui 
făt-frumos.

Un bun observator însă vedea, oă de 
multe-orl ouvintele lui păreau smulse ou 
de-a sila din inimă și sciindu-1 din serile 
precedente ca pe un actor de talent se 
mira și nu putea înțelege privirea lui vagă 
și atitudinea-i pierdută, în care oădea din 
când în oând.
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Ve-țl pune în vederea celor deja con
statați, oă procesele verbale se vor reotifioa 
în acest sens.

*
Â. S. R. Principesa Maria în esour- 

siunea făoută din județul Musoel, a fost 
însoțită de d-na Presan, de d-1 general Ro- 
bescu, de prefectul județului Muscel și de 
d-1 oolonel Petroianu.

La Intrarea în comuna Ruoăr, A. 8. 
R. Principesa Maria a fost întâmpinată de 
elevii și elevele din sat, în frunte cu preoții 
și învățătorii și de sătenii îmbrăcațl în haine 
de sărbătore.

Elevii au întonat imnul regal, âr unul 
dintre învățători a ținut un discurs de 
bună venire.

Dela Rucăr, A. S. R. Prinoipesa Ma
ria, ou suita, călări, au fost la peștera Dâm- 
bovicidrei.

Alteța Sa Regală a admirat posițiu- 
nile pitorescl din județul Muscel, a luat 
numerose fotografii și a cumpărat din Ru
căr mai multe costume țărănescl.

*
A. S. R. Principele Ferdinand după 

ce a făcut o vânătore în munții’Muscelului 
și avisitat alaltaerl sohitul Golescii, s’a întors 
în capitală, unde a sosit alaltăsâră la orele 
8.35. Alteța Sa Regală a desoins la Co- 
trocenl. *

S’a anunțat, oă un înoeput de agita- 
țiă s’ar fi ivit printre sătenii din jud. Vâl- 
oea în potriva aplicărei disposițiunilor im- 
positului pe țuică. Intr’adevăr Marți sătenii 
din corn. Elmetu, din acel județ, au alun
gat pe agentul fiscal, care venise în con
statare, opunându-se la operațiunile de tao- 
sare. Prefectul județului, administratorul 
finanoiar și proourorul din Râmnicul-Vâlcea 
au plecat la fața looului.

*
Sf. Sinod a ținut Marți ultima șe

dință sub presidența I. P. S. S. Metropo- 
litul Primat. Au asistat aprope toți mem
brii Sinodului. La orele 11, d-1 P. P. Carp, 
ad-interim la ministerul cultelor, însoțit de 
d-1 Dr. Chiricesou, directorul cultelor din 
același minister, a sosit la Sinod. D-1 P. P. 
Carp a cetit decretul regal, prin care este 
declarată înohisă sesiunea ordinară a Sf. 
Sinod. *

Luni s’a făout inaugurarea noului lo
cal al lioeului „Unirea" din Focșani. După 
săvârșirea slujbei religiâse, d-1 director 
Calschi a ținut o oaldă cuvântare, apoi 
elevii au trecut în clasele respective. Clădirea 
aoestui lioeu a costat 485.000 de lei.

Conferința învățătorilor
rom. gr. or. din districtul Brașovului 
(protopopiatele Brașov, Bran și Trei- 

scaune).
Ședința V. 25 Oot. (S1/2—12 ore a. m.) 

Deschicjendu-se ședința se pune la or
dinea cjilei o leoțiune practică ou elevii și 

elevele din an. IV. de șoâlă. Prelegerea e 
ținută de învățătorul dela șoâla de fetițe 
din Brașov, d 1 -Nicolae Bârsan. Prelegă- 
torul după oe ooupă celelalte despăr- 
țăminte în scris, traotâză despre declina- 
țiunea adjectivului și substantivului pe basa 
bucății de cetire: nCe pățesce {omul, care 
nu scie scrie și cetiu. După înoheierea pre
legerii se fao observările de lipsă din par
tea mai multor membri și se“ declară 
deplin sucoâsă, âr prelegătorului se aduce 
mulțămită protocolară. Urmâză a V. lec- 
țiune practică din învățământul limbei 
materne. Aoâstă leoțiune este ținută de în
vățătorul dela școla de fetițe din Brașov, 
d-1 Nicolae Oancea. Piesa alâsă pentru a se 
traota fu: „Copilul cerșitoru. Din acâsta 
piesă s’a făcut analisă sintactică și etimo
logică din tote punctele de vedere în mar
gined cunoscințelor gramaticale câștigate 
pănă aoi. După ce s’au făcut și aci obser
vările de lipsă de mai mulțl membri, 
oonferința declară, că a ascultat ou viu 
interes pe d-1 prelegător și îi esprimă mul
țămită protocolară.

Cu acestea fiind esauriat întreg ma
terialul pus în programul aoestei conferințe, 
d-1 oomisar mulțămesce membrilor ei în 
termini aleși și călduroșl pentru zelul ce au 
depus cu toții întru traotarea materialului 
pus la ordinea dilei pentru aoâstă confe
rință și o declară de încheiată pentru anul 
aoesta. Unul dintre membri mulțămesce în 
numele conferinței pentru taotul și înțe
lepciunea oe le-a dovedit și acum în con
ducerea acestei conferințe.

Tot aoi țin de lipsă să amintesc cu 
deosebită plăcere, că au luat parte la unele 
ședințe ale conferinței și câțl-va preoți ze
loși ca d-nii: N. Soiâ (Turcheș), Al. Verzea, 
V. Popea (Satulung), Gr. Urdea (Cernat), 
Iosif Comanescu (Godlea), Iosif Maximilian 
(Brașovul-vechiii). P. Pintea (Paloș) ș. a. 
Deosebit zel și interes a dovedit și vete
ranul protopresbiter al Brașovului d-1 loan 
Petrie luând parte la mai multe ședințe.

înainte de a încheia aoest scurt ra
port al meu mai amintesc și aceea, că mem
bri conferinței au oonvenit, Marți sâra 
(24 Oct.) cu toții la o cină comună, în res
taurantul Gambrinus din loc. Cu acâsta 
ooasiune s’au ținut și mai multe toaste. 
Intre altele amintesc: pentru I. P. S. loan 
Mețianu, pentru Consistorul archidiecesan din 
Sibiiu, pentru comisarul conferinței, pentru 
protopresb. Ioan Petrie, eto., etc.

Victoria lui Mac-Kinley.
In Statele Unite nord-amerioane a fost 

timp de trei luni de cjile o mare agitațiă 
lupta dintre republicanii și democruțil 
americani în oestiunea alegerii președintelui.

In virtutea oonstituțiunei americane 
toți bărbații, cari posed drept de alegere, 
pot să alâgă pe președintele, der nu ne- 
mijlooit, ci prin trimiterea unor bărbați ale
gători la Washington, cari apoi Bă voteze 
pentru candidații la presidențiă. Numărul 

aoestor bărbați electori este așa de mare, 
ca numărul membrilor Senatului și parla
mentului la olaltă.

țhlele aoestea s’a făcut alegerea de 
electori. Partida lui Mac-Kinley a eșit în- 
vingetăre asupra partidei democratului 
Bryan. Au fost aleși 229 electori partisan! 
ai aotualului președinte, și 155 partisanl a 
lui Bryan. Eleotorii aceștia se vor întruni 
în 4 Decemvrie în Washington și vor alege 
de președinte ârășl pe Mao-Kinley, oare ai 
întrunit mai mult de 224'voturi, cât se rece- 
re pentru a forma majoritatea.

La alegerile de eleotorl au votat pen
tru Mac-Kinley alegătorii din statele nor
dice, âr pentru Bryan alegătorii din statele 
sudice.

Cu ooasiunea alegerilor s’au întâmplat 
în multe părți turburărl și bătăi sângerose, 
ba chiar și mârte de om s’a făcut.
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Loteria casei naționale, deși din 
100,000 bilete abia ceva peste jumătate au 
putut fi desfăoute, a avut totuși un profit 
de peste 20,000 corâne.

In afacerea demisiunei directorului 
dela gimnasiul român din loo primirăm adl 
o întâmpinare mai lungă despre care vom 
vorbi în numărul de mâne.

Instalarea noului flșpan la Arad 
s’a făcut alaltăerl. La actul instalării a 
participat între alții și episcopul Goldiș. 
După vorbirea-program a noului fișpan 
Urban Ivan, în oare a aocentuat sincera 
alipire la prinoipiile politioe ale ministrului- 
președinte Col. Szell, a luat ouvântul și d-1 
advooat Mihail Velicl, oare „a tălmăcit bu
curia Românilor deolarând, oă ei se încred 
în cunoscutele însușiri bune ale noului 
fișpan". — Așa spune oel puțin un raport 
telegrafic al foilor ungurescl din Pesta.

Superare „patriotică." Foile șovi- 
niste se plâng amar de un desastru, oe l’a 
suferit limba maghiară în Pojun. Advo
catul Zerneh a fost făcut propunerea, ca în 
adunările orașului să nu se mai desbată pe 
viitor, decât în limba maghiară. Propu
nerea acâsta a produs impresiă penibilă 
printre Germanii din Pojun, care au în
ceput se protesteze energic. Protestele a- 
oestea au avut darul, de a determina pe 
numitul advocat să-și retragă propunerea. De 
aiol apoi au urmat multă plângere și su
părare mai ales, oă retragerea propunerii 
s’a făcut la dorința unui membru german din 
representanța comunei Pojun.

Foiă săsescă în Timisora. Fâia lui 1
Banffy „Magyar Szd" spune, oă prin Ar
deal și Biserioa-albă șe coleotâză bani pen
tru înființarea unui 4>ar ootidian săsesc în 
Timișâra. Organul banffyst turbă de mâniă 

oontra aoestei mișoărl și dă conaționalilor 
săi timișoreni sfatul, de a alunga ou mă- 
oiuoa pe oei ce vor să realiseze scopul, ce 
și-au propus.

Producțiunea tinerimei din ScheiiL 
împreunată ou petreoere poporală, oe se va 
da mâne sâră, Sâmbătă la Redută; oredem, 
că va fi bine cercetată mai ales fiind-că 
petreceri poporale românescl oam de mult 
nu s’au dat în Brașov. Intrarea este eftină 
și scopul e nobil și frumos. Ar merita ou 
atât mai mult ca numita produoțiune cu 
petreoere să fiă cât mai cercetată și spri
jinită de publioul român.

Elevi marinari ruși Ia Burgas. 
„Târgowski Vestnio" anunță, că dilele tre- 
oute au sosit la Burgas 40 de elevi ai ma
rinei ruse, oarl au făcut eseroiții pe Marea 
nâgră timp de 2 luni, în vederea oonfliotului 
româno-bulgar.

Un monstru. D-1 oăpitan Pârăianu, 
comandantul sergenților de oraș din Bu- 
curescl, duoându-se împreună ou d-1 Pe- 
tresou, ofițer de sergenți, în strada Carol 
Davila, au găsit la un măoelar de acolo 
un purcel monstru. Aoest purcel avea capul 
de om, ou nas și bărbie. In frunte avea un 
singur oohiii mare, âr de-asupra lui o trompă 
oare se lăsa în jos. Aoest montru, pe care 
măcelarul l’a scos dintr’o puroea pe oare o 
tăiase, a fost luat de d-1 ofițer Petresou și 
dus la d-1 Dr. Antipa, oare îl va pune la 
muzeu.

Kriiger în Europa. Membrii majo
rității oonsiliului munioipal al Parisului 
se ooupă acum cu punerea la oale a unei 
recepțiunl demne de ilustrul bătrân, de 
eroul independenței și libertății, demnă și 
de orașul Paris. In aoâstă privință au urmat 
mai multe schimbări de vederi în ultima 
ședință a numitului consiliu și d-nii Galii, 
Fâlix Roussel, Gaston Mery și alții vor face 
o propunare în acest sens. E cu putință, 
ca Parisul să trimită unul sâu mai mulțl 
delegați pentru a primi pe Kriiger la so
sirea lui în Franoia. Consiliul munioipal 
va țină fără îndoială să se asocieze ou tăte 
reoepțiunile pornind din ințiativă privată.

— O telegramă din Brufalla spune, 
că Kriiger sufere de o mare slăbiciune și 
are lipsă de timp mai îndelungat pentru 
a-se întări. Agentul transvaalian din Bru- 
xella a renuuțat ou totul la speranța, ca 
acțiunea diplomatică a lui Kriiger să aibă 
ceva resultat, fiind-că mai multe puteri au 
declarat, că este cu totul eschisă o intervened 
în favdrea Burilor, ba Germania a adus 
chiar la ounosoința lui Dr. Leyds, oă nu află 
oonsult de-ooamdată, oa Kriiger să visiteze 
Berlinul.

La băile dela Vâlcele (Elopatak) 
s’au aflat de curând o mulțime de isvâre 
nouă de apă minerală. Vâlcelele posede 
acum 10 isvdră de apă aoid-oarbonică.

Imperatul Wilhelm cătră recruți.
(Jn mic discurs fârte caracteristic a ținut

In părțile patetice era furtunatio, in
tonațiile îi vibrau oa nisce oărde puternio 
isbite, dâr îndată ce-șl arunca privirile în 
public, ochii îi rămâneau fixați, glasul îi 
slăbia din oe în ce și descindea în nisce 
tonuri surde și apoi se pierdea cu totul. 
Mi-aduo aminte cu cât simț a rostit el 
aoeste versuri:
„Vin’ cu mine, fericirea pe-alte țărmuri ne zim- 

[besce 
Vin’ cu mine, peste valuri deportate vom găsi 
Altă patriă mai bună, unde vecinie ne-om iubi".

Era o rugăciune cu lacrimi, oare te 
mișca pănă ’n adâncul sufletului.

După-ce a spus aoeste versuri a ră
mas pierdut. In ochii lui se vedea tema 
unui om, care urmăresoe pe-o cărare cotită 
o lumină depărtată, pe care mereu o pierde 
din ochi. De trei-orl a trebuit să-i repete 
suflerul înoeputul versului următor pănă 
să-l pâtă prinde. Cu tote că un actor n’are 
voiă să se p6rte astfel în fața lumii — asta 
o soia singur Dragomir — dâr ceva mai 
puternio decât voința lui îl stăpânia, îl 
pierdea. Era nevinovat!... Să nu-1 acuzăm; 
iubia 1...

In fața scenii era o fată oam de vre-o 
șiepte-spre-deee ani, frumosă, nevinovată și 
în tâte ale ei avea atâta finețe, că fără 
voiă o asemănai cu o flore giDgașe, pe oare 
ți-e târnă s’o atingi oa să nu se souture. 
Melancolică îșl lăsa privirea-i dulce să se 
piardă și în acâstă privire se pierdea și 
mintea bietului Dragomir.

După representațiă, în drumul spre 
casă m’am oprit pe la o berăriă. Aiol am 
făcut ounosoința mai multor actori, aprâpe 
toți băețl tineri și din vorbă ’n vorbă ne-am 
pomenit la ohef. E interesant să petreci în 
mijlocul aoestor âmenl ; fiă-oare se mani
festa într’un mod original, fiă-care are poftă 
de vorbă și-ți spune oâte ’n lună și ’n sâre, 
dâoă ești așa de naiv să le dai atenție, 
Băețl cu puțină cultură, pleoațl de-acasă 
unii de nevoiă, alții fermecațl de mărirea 
vre-imui aotor mare, pe care l’a vădut și 
forte puțini ou adevărat de dragul artei. 
Conversația lor e banală, ideile șovăitore 
și dâoă din întâmplare vre-unul a făout o 
glumă, oare s’a prins, ți-o repetă de trei- 
orl fără să-i 4>ol și dâoă i-ai 4loe ȘÎ de-o 
sută de ori ți-ar spune-o.

Toți eram cu voiă bună și aveam o 
poftă de rîs nebunatică. Dragomir însă 
tăcea, fruntea lui era înorată și privirea 
rătăcită. îl vedeai stând cu ochii duși, în
chiși pe jumătate și după oâte-o minută 
tresărea, se uita zăpăcit în jur și fără să 
cjioă o vorbă îșl duoea halba cu bere la 
gură și înghiția cu sete, ou lăcomie. El 
băuse cinei și noi eram la prima.

Era de curând venit în trupă și se 
mirau toți de starea lui din sâra aceea. 
Toți îl ouuosoeau ca pe-un băiat retras, 
serios și cu totul oontrar orl-cărui fel de 
escese. Astă-sâră însă Dragomir era cu to
tul schimbat, nu mai era el.

M’am apropiat încet și l’am întrebat :
„Ești bolnav?"
Nu sciu, dâcă mi-a aucjit întrebarea 

sâu nu, destul, că șl-a întors capul spre 
mine și după-ce m’a privit un moment m’a 
întrebat: „Mâne-i Vineri?"

I-am făcut un semn afirmativ și el 
lăaându-șl capul pe piept a oftat adânc, 
apoi șl-a dus halba la gură șl-a beut’o din
tr’o dată.

O mulțime de glume se făceau pe so- 

cotâla melancoliei lui Dragomir, la oarl el 
rămânea reoe, par’oă niol nu le autjia, oohii 
îi rămâneau pierduțî, fruntea gânditâre și 
buzele întredeschise ca și când ar fi voit 
să spună ceva.

Doritor să aflu causa aoestei tristeți, 
oare n’a fost chip să fiă alungată orl-cât 
am cercat noi, am întrebat pe unul, Geor- 
gesou, om mai în etate:

„De, închipuesce-țl mon cher, începu 
el ou un aer de treout prin multe, o fată 
să potă s’aducă pe un om în starea asta,.., 
și apoi ce fată..., n’o cunosol, stai să-ți 
spui eu...; e palidă de par’ că-i soâsă 
din gropă și are nisce ochi somnoroși, 
dâmne feresoe ! Nu pot înțelege, mon cher, 
pe ondrea mea..., ce gusturi mai au oâte 
unii âmenl; 4’° că-i ideali... moft, nu 
ideal! Aia ’i femeiă?... hm 1... și dând din 
umeri făcu o strâmbătură și-și arunoă mu- 
oul de țigară sub masă. A înoeput apoi 
să-mi povestâseă oe soia și el despre dra
gostea lui Dragomir.

In timpul acesta vre-o trei lăutari se 
apropiară de masă. Vremea era înaintată, 
începea să se faoă 4iuă și toți eram obosiți 
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împăratul 'Wilhelm cătră recruți, ou ooa- 
siunea depunerii jurământului în Berlin' 
împăratul a cj,s: „Voi ați făoutmai înainte 
jurământ sfânt regelui și supremului vostru 
domn militar și acum ați devenit soldații 
lui. Posiția soldatului e cu totul deosebită 
și e împreunată ou pretensiunl și încordări 
trupesc! și spirituale. Trebue să vă obiol- 
puifl mai ales la supunere și dedarea la tote. 
Fără supunere nu pote țsubsista nici o con- 
stituț’ă. Ați jurat credință domnului vostru. 
Frații voștri de peste Ooean au avut prilej 
de a susțină proba fidelității lor. Pe voi v£ 
aștdptă datoria să învingeți pe inimic, dâr și 
aiol acasă sunteți datori a vă îngriji de 
ordine. Vă dau acest drapel nepătat, grijițl 
să nu fiă pătat niol în viitor. V’am dăruit 
și haine frumăse, nisuiți-vă să vă faoețl 
vrednici de ele".

Peste Ocean într’o luntre. Căpi
tanul dela marina danesă, lohansen, este 
unicul, oare a îndrăsnit a trece Ooeanul 
din Europa la Amerioa într’o luntre ou 
vâsle. Căpitanul lohansen, astă-vară, ca 
•comandant al unui vapor engles, a dat pe 
mare de un vapor fără stăpân înoăroat ou 
metale. Acest vapor l’a luat ou sine la 
Gibraltar, unde tesaurul aflat a fost lioitat 
de autorități, âr lohansen din banii încas- 
sațl a căpătat și el o sumă frumosă. El 
atunci se hotărî, să-și caute rudele în Flo
rida. Luă cu sine o luntre pentru două 
persone, se provăcju cu alimente pe timp 
de 60 $ile și plecă din Gibraltar ou fiul 
său de 12 ani. Iu drumul lor au trecut 
pe lângă insulele Canare și Cuba, ajungând 
■după 59 tjile la Florida.

Predici. Poimâne (Duminecă în 29 
Oct. v.) va predioa în biserica Sf. Nicolae 
din Scheiti părintele Dr. Vasilie Saftu.

Societatea de lectură „Petru Maior“ 
a studenților români din Budapesta s’a cons- 
stituit în prima ședință generală ordinară 
ținută Sâmbătă în 27 Ootomvrie în modul 
următor: Comitetul, Președinte: Victor Pă
cală teol. abs. și stud, fii.; vice-preșe- 
dinte: Virgil V. Moisi1, stud, med.; se- 
oretar: George C. Lăbonțiu, stud, jur.; 
cassar: Stef. Borcan, stud, jur.; oontrolor: 
Victor Mandeal stud, technic; notari: Hie 
Minea, stud. fii. și Const. Moga, stud jur.; 
bibliot.: G. Nâghea, stud, fii.; v.-bibliot.: 
George Lupșa stud, teohnio; econom: Ant. 
Bălaoiii, stud. jur.; Comisia literară: Pre
ședinte: Iosif Enescu, ’teol. abs. și stud, 
fii.; referent: Dionisie Stoioa, stud, fii.; 
membri: Silviu Christea stud, tech.; Ilie 
Gropșan, stud, jur.; Ilie Minea stud, fii.; 
Radu Prișou ped. abs. și stud, fii.; Emil 
Tișoa, stud. acad, orient. Comisia supra- 
veghetore: Stef. Bărbuceanu, stud, med.; 
Gavriil Lungu, stud, tech.; Vas. Maxim, 
stud. teoh. — Pentru comitet: Victor Pă
cală președinte. G. Lăbonțiu secretar.

Falsificatori de bani, pilele trecute 
în Timișora au fost deținuți nisoe țărani 
din Vârșeț pe când făoeau mari cumpărări 

de atâta vorbă de pomană. Chelnerul dor
mita într’unoolț. Lăutarii înoepură să oânte 
■și sub farmecul vidrei încet, înoet ne în
viorarăm și prinserăm curaj și poftă de 
băut. Chitaristul începu să cânte din gură.

Ori cât de simplă ar fi arta aces
tor Țigani vagaboncjl din birt în birt 
nopțile de arândul, totuși te impresioneză 
cu sinceritatea ei și mai cu sâmă când ai 
prins oeva la oap. Sârbele și horele te în
tineresc, âr doinele te fac să visezi și-ți 
înprăsția câța din jurul inimei. Sub duioșia 
lor renasc!, admiri, te piercjl și ești fericit.

Și înoepu ohitaristul:
„Foiă verde trei aglice 
Pentru mândra, care-mi cjioe 
Trei cjile pe drum m’așl duce, 
Trei <Țle șl-o săptămână, 
Că i-a fost gurița bună 1“

Și oânta Țiganul ou foo de par’ oă 
era de 20 de ani și ’ntoiul dragostii.

După-oe mai cântă vre-o trei romanțe 
Dragomir îi cjise: „Mai oânt’o aia: „m’așl 
duoe și m’așl întdroe!"

„Hei, âtă 1 și pe Dragomir vorbind" 
— cjiserăm noi, — dr el ne privi cu un 
zirnbet ușor și zimbetul lui ne înveseli pe 

de zinc și ousutor (plumb). Lucrul părând 
suspect, s’au făcut perchisiții la locuințele 
lor, aflându se la unul, Mita Vuia, mulțime 
de bani falși, piese de câte o ooronă.

S’a furat dintr’o grădină din Brașov 
(Soheitt) 15 pomișorl de cireș. Se atrage 
atențiunea cumpărătorilor.

Bombotiele luiRetlii , Veronica" (Pe- 
mete) sunt un mijloo bun contra tusei, ră- 
gușelei. Vindecă în scurt timp catar de 
plămâni și gâtlej. Mediei renumițl recunoso, 
oă aoeste bonbâne nu deranjâză stomaoul 
și se pot întrebuința ou sucoes contra tusei, 
răgușelii. Se pâte cumpăra în tot locul un 
carton cu 60 bani și la producentul Băla 
Rethi farmaoist în B. Osaba.

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de m (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacienților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur, și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Prețul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corâDe 1’80. 
Se trimite dilnic prin rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena I 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provădut cu marca de contravenție și cu sub» 
scrierea.

Brăila, 23 Ootomvrie v. 1900.

Onorată Redacțiune! Precum vă este 
ounoscut din telegrama, ce vi-s’a trimis 
Duminecă în 22 Oct. v. c., Sâmbătă la 21 
Oct. v. a răposat aici valorosul bărbat loan 
Murășan diminâța în locuința sa din bule
vardul Carol. In aoea di diminâța pela 
orele 8 veni poștierul, care întră în odaia 
decedatului, pe care-1 găsi în pat păzit fiind 
de credinoiosul său câne. Crecjându-1 dor
mind, puse corespondența încetișor pe masă 
și eși fără a face sgomot, spunând gazdei 
oasei, că nu B’a sculat încă și se-1 lase să 
dârmă. Proprietărâsa oasei, o femeiă bă
trână, aștâptă încă oa un sfert de âră și 
văcjend, că nu se face nici o mișcare în 
odaia lui Murășan, se neliniști cunoscându-i 
obiceiul a se sc.ula de diminâță, deol chie- 
rnând și alțl lăeătarl din curte, intrară îm
preună, unde înoepură a-1 striga făcând 
sgomot, să-l deștepte. Inzadar fuseră însă 
tote. Atunci înțeleseră, că mârtea nemilâsă 
i a sourtat firul vieții, constatându-se un 
atac de apoplexiă. In urmă avisară poliția, 
oare cu multă greutate putu să depărteze 
credinciosul câne de lângă stăpânul său, 
Se purcese imediat la sequestrarea lucrurilor 
oe se găsise acolo, cari constau din vre-o câte
va mobile simple, cărți și mauusorise.

Din nenorocire decedatul nedispnnând 
de mijlâce materiale suficiente, ar fi fost 
să rămână la discreția autorităților de aci 
a-1 înmormânta ca pe orl-oe om sărman. 
Imediat d-1 loan Roșea, șeful magazinurilor 
Docurilor, cercetă asupra pensiei, ce răpo
satul Murășan nu o ridicase încă pe luna 
acâsta în sumă de lei 140, dâr i-s’a 
răspuns, că deorece a murit, nu mai li- 
berâză nimio, fiind-că în tabloul pensio
narilor nu mai figurâză decedatul Murășan, 
âr fii săi înoă au murit amândoii. Având 

toți. Apoi să fi văcjut ohef și voiă bună. .

Ceasul era aprope șiâpte, nu mai ră- 
măseserăm decât trei la masă. Dragomir 
dormea. Din când în oând îșl ridica capul 
puțin și ijicea o’o voce răgușită: „Mai 
oântă mă aia:... m’așl duce și m’așl întâroe" 
și ârășl cădea cu capul pe masă. In fine 
adormi cu totul.

La opt îl deșteptarăm și după oe-1 
trezirăm întru cât-va, ne uroarăm într’o 
birje și pornirăm spre port. Pănă aci s’a 
trezit ou totul.

Peste un ceas ne strânserăm mânile. 
Par’ că ’1 văd și acum stând înaintea mea 
și spunându-ml ou un zimbet drăgălaș de 
melancolie:

„Ertă-ml purtarea..., sunt unele mo
mente în viâță oând, omul se pierde ori 
cât ar fi de tare..."

îmi strânse înc’odată mâna și pleoâ. 
La mijlocul schelei, se opri, se uita spre 
Turnu-Măgurele și zimbind <Șise:

„M’așl duce... și m’așl întorce"...
Peste un sfert de ceas vaporul porni.

Z. Bârsan. 

deoedatul Murășan 100 lei la o sooietate, 
pe aceștia ’i ridica d-1 Roșoa, dâr nu ajun
geau pentru întâmpinarea speselor de în
mormântare și deciseră a face o oolectă 
d-nii L Droc Bănoiulesou, I. Roșoa, Gh. 
Avisalon și subsemnatul.

Etă și lista celor oe au contribuit: 
D-nii: 1. Dorc Băneiulescu, I. Roșoa, G. 
Avisalom, G. Oiofleo, C. Puroărea, Mun- 
teanu & Butu, G. Eremia, N. Gaetan, 
S. Cociaș, C. Panțu, A. Ionesou, Bărboi, 
G. Georgescu, N. Popescu, Băloănescu, 
Ciurcu, R. Albuleț, Cărstocea, T. Coman, 
Ghiță Perlea, Al. Căoiulă, I. G. Sassu, Dia- 
mandi, S. Beloiu câte 2 lei. G. Gaetan 3 
lei, I. Drugescu 1.50 lei.

D-nii: D. Manole, I. luga, R. Voiou- 
lesou, I. Panțu, Corbu, V. Rădulesou, Do- 
garu, P. Rădulesou, Eremia, G. Bancotescu, 
I. S. Munteanu, D. Banoiu, S. Boantă, G. 
Tulbure Nicolau, Th’-odorescu, N. Vasilescu 
câte 1 leu. Total lei 68.50.

Cu ajutorul acestei ooleote am proce
dat la înmormântare. Era forte trist acest 
cortegiu, mai vârtos, oă veneratul decedat 
a făcut mult bine atât ou fapta, cât și cu 
sfatul...

George Cioflec.

Evenimentele din China.
Pe când ambasadorii puterilor și re- 

presentanții Chinei continuă a-se ocupa de 
condițiunile păcii, se anunță, că în sudul 
imperiului a isbuonit o teribilă revoluția 
antidinastică. Răsculații au pus în flăcări 
sate întregi și mulțime de locuitori sunt 
masacrați.

*
Telegrame sosite din Shanghai cj’a‘ 

rului londones „Times" spun, că Curtea 
ohinesă se pregătesce de răsboiii și de aceea 
se propune punerea în înohisdre a împăra
tului și împărătesei văduve.

Armata lui Tung-Fushiang e oțelită 
de răsboiii, e puternică și posede multe 
provisiunl.

Prințul Tuan se află tot în fruntea 
guvernului. Boxerii au reapărut ârășl în 
împrejurimile orașului Tien-Oin.

*
Se telegrafâză din Shanghai cjiarului 

„Lolralanzeiger", că contele de Waldersee 
a trimis o espedițiă să ocupe trecătorile 
dela Tayangu spre a tăia aprovisionarea 
orașului Singanfu, unde se află Curtea im
perială.

Va trebui de asemenea să se ocupe 
și malul rîului, precum și valea Yangtse.

*
Intr’aceea sosesce din Petersburg o 

soire' semnificativă. După cjiarul ruseso „No- 
voje Vremja" marele ambasador italian va 
pleca încurend la Roma și va duce regelui 
Victor Emanuel o sorisdre a Țarului Ni- 
lae, în care acesta răgă pe Regele să ia 
inițiativa de a-se regula definitiv oestiunea 
chinesă printr’o conferență internațională. 
Țarul <j’oe mai departe, oă ar lua el bu- 
ouros inițiativa, dâr nu pâte din oausă, că 
Rusia este parte interesată, pe oând Italia, 
care aderă la susținerea statului quo, nu e 
nici decât angajată în causă.

Din Africa sudică.
Burii din distriotul Ventersburg nu

mără 1600 soldați, ou tunuri și un de
tașament de 600 Buri se află la 4 mile de 
oraș.

Burii declară, că ei nu se pot supune 
la proolamațiunile englese. Mulțl și-au luat 
ou dânșii în lagăre pe femeile și familiile lor.

*
O depeșă din Pretoria anunță, oă săp

tămâna treoută un detașameut de 500 Buri 
a suprins o companiă de voluntari, cari 
adormiseră într’un tranșeu.

Oficerii englesl au fost trimiși îna
intea unui oonsiliu de răsboiii.

*
Ofioerl de-ai voluntarilor transvaalienl, 

sosiți la Triest, deolară, că Burii vor opune 
încă mult timp resistență Englesilor. Gene
ralii burl Botha și Dewett dispun de mai 
mult de 20.000 de omeni hotărîțl să se 
lupte la extrem.

Burii nu se tem de lipsa de munițiunl, 

având oele mai mari speranțe, că vor pune 
mâna pe acelea, cari le vin Englesilor.

*
Primarul din Bloemfontein anunță, oă 

autoritățile militare au pus să se olădâsoă 
mai multe oasarme pentru o garnisonă per
manentă de 7000 soldați.

Pe de altă parte se anunță din Pre
toria, că autoritățile militare au publicat o 
notă, fixând condițiile de admitere în cor
pul de polițiă din Transvaal, preoum și re
gulamentul aoestui corp.

Cartierul său general va fi la Pretoria; 
în timp de paoe va face poliția, și va fi 
unitate militară în timp de răsboiii, și ori de 
câte ori se va proolama starea de asediu. 
Solda oficerilor e stabilită între 275 — 1200 
livre sterlings pe an, âr a sub-ofiicerilor și 
a soldaților dela 5—10 șilingi pe cji.

NECROLOG. SfășiațI de durere ves
tim tututor ounoscuților, prietinilor și co
legilor, că fiul nostru Ciprian Potcovă, 
student de an. Il.-lea la facultatea de sil
vicultură din Șemniț, nu mai este întră cei 
vii. Atot-Puternicul D-deu s’a îndurat să-l 
oheme la odichna de veol, luându-1 din mij
locul nostru în 25 Ootomvrie st. v. în etate 
de 23 ani, împărtășit fiind cu sfintele Taine.

Rămășițele lui pământesol se vor 
așeqa spre veclnică odichnă în 27 Oct. st. v. 
1900 la 2 ore p. m.

VlădenI în 26 Ootomvrie 1900.
Jalnicii părinți: 

loan Potcovă și soția.

D K W ii Si 8 SE.
Datoria statelor. Cu greu se pote 

oi, care a fost primul, care a inven
tat întăiaș dată datoria. Se pare, că primul, 
care a început meseria de a oheltui pe spi
narea altuia a fost regele Franoiei, Fdip cel 
frumos. Aoesta zălogea frumâseie venitd ale 
provinciei pentru a plăti datoriile făcute 
și acâstă zălogire o numia datoria statului.

BuduI esemplu în curând șl-a aflat 
imitatori. După datele statisticianului en
gles Mulhal, tot cetățânul se nasoe cu o 
datoriă de stat de 500 oorâne.

Pănă acum tote statele din lume au 
făcut datoriă cam de 160 miliarde corone, 
din cari suma cea mai mare s’au cheltuit 
după paoea de Utrecht la 1713, și anume 
în răsboie au fost pușoate 85 miliarde, 35 
miliarde au fost spesate cu poștele și tele
grafele, cam 18 miliarde s’au dat pentru 
drumuri, âr restul s’a folosit pentru al'e lu
cruri -discrete.

Este interesant a se soi, oâtă datoriă 
se vine pe fiă-eare stat din suma de mai 
sus. Francesii nu înzadar au înoeput cei 
dintâiu cu datoriile, dâr ei au și aiuns la 
o sumă mai „frumâsă“. Ei stau în fruntea 
oivilisațiunei cu o datoră de stat de 20,240 
miliâne, după ei urmâză Rusia cu 15,960 
milione, urmâză apoi la rând cu câte peste 
15 mii miliâne Britania mare și Germania, 
Austro-Ungaria are 14,280 miliâne. Italia 
cu 12,360 milione, Spania 9392 milione, 
Statele-Unite americane 6720 milione, Tur
cia 3744 milione, Olanda 2280 milione, 
China pănă acum numai 1200 milione, Ro
mânia 1200 miliâne, Grecia 756 miliâne, 
Serbia 398 miliâne, Elveția 334 miliâne, 
Dania 282 miliâne, Bulgaria 281 mii. Munte- 
negru 23 mil. etc.

Dintre aceste state mai ușor pot su
porta sarcina datoriei loouitorii țerilor Ame
rica, Anglia, Belgia, Germania și Franoia, 
âr mai greu o suportă loouitorii Rusie’ și 
Italiei, și intre statele mai mici Turcia, 
Serbia, Bulgaria etc. Cumcă și noi cei din 
„fericita" Ungariă stăm de asemenea forte 
rău ou suportarea datoriilor, am arătat de 
atâtâ-orl.

Li teratură.
Antropomorfism^ și Antiantro 

pomorfisme în limba română de Nicoael 
Sulică. In limba nostră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acâsta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nie. 
Sulică se distinge nu numai prin conținu
tul său bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu său scris la înțelesul tuturor Autorul 
e cunoscut și din scrierile sa’e folklorice- 
filologice de pănă acum. Cartea oe anun
țăm acum, se pâte procura dela Tipografia 
A. Mureșianu cu 40 cr. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

Proprietar: Dr. Aure! fâureșiarw.

Redactor responsabil: Grsgoău Maw,
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Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Novembre n. 1900/

Renta ung. de aur 4%........................114.85
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% • 119.60 
Impr. căii, fer ung. în argint. 4'/2% 99.-
Oblig. căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 9110
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................163.50
Iiosurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50
Renta de argint austr............................. 97.50
Renta de hârtie austr..............................97.20
Renta de aur austr.................................114.65
Losurî din 1860..................................... 132.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.94
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 665.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 662.—
Napoleondorî...............................................19.20
Mărci imperiale germane ... . 117.60
London vista........................................ 240.65
Paris vista...............................................95.85
Renta de corone austr. 4°/0 • • • 98.65
Note italiene...........................................90.70

Nr. 16532 1900.

PUBL1CAȚIUNE
Prin acesta aducem la cduos 

cința tuturora că pe basa decisului 
representanței comunale din 5 Sep- 
tembre a. c., a ajuns acum în pu
tere de lege, se va prescrie și ame- 
surat dispositinnilor articulului de 
lege XLIV din 1883 se va încașsa 
pentru anul 1901 dela proprietarii 
de pămeut în câmp un arunc co
munal de 36"/0, er dela ceialalți con
tribuabili un arunc de 26°/0•

Acest arunc se plătește pentru 
a acoperi deficitul de 147.666 cor6- 
ne 63 filer!, cu care s’a statorit bu
getul anului 1901 al comunei oră
șenesc! Brașov.

Brașov, în 29 Octomvre 1900. 
1145.2—2 Magistratul orășenesc.

►

de
și mai sus! — 12 metri se trimite libere de vamă și porto. — Mostre 
se trimit imediat. — „Mătăsuri Henneberg^ negre, albe și colorate, 
dela 45 cr. până la fl. 14.65 metru. w

G. Henneberg, Fairimt Se mătăsuri, (litat al cirții t. și r.) Ztiiich.

fi. 9.00

Prafarile-Seidlitz aie m Moli
Veritabile iiuntai, «Secă fiăeare cwtiă este proveilută cm marca de 

aperare « iwl A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețui unei cutii originale sigilate Corâne 2.— 

Falsijicațiile se vor urmări pe cale, juAecăiurescă.

Cursul pieței Brakes.
Din 9 Novembre. 1900.

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

10.70 Vend. —
100.— Vend. 101.—

18.92 Vând. 18.96
18.75 Vând. 18.90
19.20 Vând. 19.26
11.20 Vând. 11.26

127.— Vând. —.—
58.75 Vând. __,—

De Închiriat cu luna 
o cameră mobilată

în strada Prundului nr. 37.

AIUI'CIXR'I
(taerțtai și reclame) 

sumt e se adresa subsscrssm 
atSraimjsts’atÎMnî. Im casisi pu
blicării unui aimtimcsas mas mei!- 
4e oda-ftă se face seâdem®8s$ 
care cresc» ou «sât publicarea 
se face mat de multe-orî.

Administr. «Gazetei Trans."

Analisat de autorități medicale 
și aplicat în spitalurl cu mare 
sucoes ca medicament exterior
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Prețul unei sticle cu instrucția folosire!
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40 -Cf- c

lo
m

e ș
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si Se capătă în tote farmaciile. B

Cu posta cu rambursă sâu după
3«_cs primirea prețului trimite pro-
g’5'" ducătorul B"
0 

-4-5 
cfi WIDDER GYULA, o

CC*
1 farmacist în S.-A.-UJHELY. •-S>— •

t-t 
p-< Depou principal în Budapesta : în far- B

O-l macia d-lui Josef v. Torok Kirâly-uctza *~î pa
S Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. o

Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far-
maciile d lor Victor Both, farmacia Ifă

la „Ursu“, Franz Kelemen, Cari Schus- ?

ter, Friedrich Stenner, AÎexina Jeke-
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas X?»

X

§ I 
i

Franzbranirtwein și sare a lui MoBS.
hi5is niimoi decă fiecare sncla este provădută. cu marc<> de scutire și cu 

i vi ILdUIIU plumbul lui A. Moli.
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șolriină și reumatism și a altor urmări de rbcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.80.

81X
X 
X
I

Supun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a petei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul linei bncătl Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

g»risn<nlB«aiă. prin
Farmacistul A. MO1LJL,

c. și r, tansor al curții imperiale Viena, Tuchlaulieu 9 
Comande din provinoiă se efectueză jlilnic prin ramhursă poștală.

La depozite să se ceră anumit preparatele proveclute cu iscălitura și marca 
apărare a lui A. MOLL. M

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellcmen și engros la JK
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _•* w

de

0^-

^yOGRX/.^

<2

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciarcfi și la Eremias Nepoții.

SSrașov, Tergal IhiwlIihI W. 3®.

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

FROGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

-tBZEZLZEST.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cowv&Z/l'z., in Iotă măzlmea.

c?

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURl-CUOTE ȘI DIVERSE
BILETE DE IM0RMENTARI.

se primesc în biuroulComandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov, 
iOWQOgW

"V X s.
Prenunierațiunile la Gazeta Transilvaniei se potii face și remoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admimstraț. „ta, Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


