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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne; pe șâse luni 12 corbne; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
cordne.

Pentru România si străinătate .3
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A d ministrațiunea.

Cestiunea căilor ferate bosniace.

Pilele acestea s’a ținut în Viena, 
după cum am anunțat, un consiliu 
comun de miniștri. Conferențele au 
durat mai multe cjile și s’au termi
nat alaltăerl.

Obiectul principal al acestor 
conferențe au fost cestiunile căilor 
ferate bosniace. Din parte oficială 
se asigură, că în cestiunile capitale 
principiare s’a stabilit o înțelegere*  
cestiunile technice fiind reservate 
tratărilor între miniștri de resort ai 
ambelor state dualiste.

Informațiunile, ce le dau foile 
vienese despre aceste conferențe co
mune ministeriale sunt de un interes 
deosebit, fiind-că cestiunea căilor fe
rate bosniace e pusă în legătură cu 
evenimentele din urmă din Penin
sula balcanică, precum și cu con

flictul româno-bulgar. îndeosebi 
„Neue Freie Presseu este informată, 
că în prima liniă s’a tratat despre 
un postulat al administrației militare 
privitor la construirea unei linii fe
rate dela Serajevo pănă la granița 
Sandjacului, postulat reclamat de 
considerațiunl politice strategice.

La consultări a luat parte și 
șeful statului major general. Acesta 
dimpreună cu miniștrii comuni a 
cerut de urgență, din amintitele con- 
siderațiunl politice strategice, con
struirea acestei linii, care se va es- 
tinde pănă la frontiera Sandjacului 
în care, conform tractatului din 
Berlin, monarchia nbstră are dreptul 
de a ținâ garnisone. Basat pe ace
leași motive, cari au determinat 
Austro-Ungaria de ași asigura în 
tratatul dela Berlin acel drept de 
a avb garnisone în Sandjac, au fost 
invocate pentru o grabnică legătură 
de .drum de fier cu Sandjacul și cu 
garnisbnele de acolo.

Se pare, flice numita foia, că 
cele ce se petrec în Macedonia, apoi 
atitudinea neamicabilă a principelui 
de Muntenegru și suprisele, ce le-a 
adus vara trecută în Serbia, hr în 
parte și conflictul româno-bulgar, au 
fost hotărîtbre pentru postulatele ad
ministrației armatei și pentru hotă- 
rîrile conferenței ministeriale comune.

E vorba ca noua liniă ferată se 
fiă adusă în legătură cu rețhua bos
niacă, estinejendu-se dela Serajevo 
peste G-orazda probabil prin valea 
Limului de sus pănă la granița Sand
jacului. Acesta graniță e de o sută 
doue-c}ecî chilometri departe de Mi- 
trovița. Decă ar succede, 4’ce 
Fr. Presse“, de a se stabili o învo
ială cu Porta prin care se se do- 
bendescă continuarea liniei pănă la 
Mitrovița, atunci ar fi câștigată pen
tru Budapesta, prin mijlocirea rețe
lei drumurilor de fier bosniace, o 
legătură directă cu Salonicul și ast
fel vechile nisuințe ale Ungariei pe 

terenul acesta ar fi realisate; este 
deci ușor de înțeles, că pretensiunea 
administrației armatei relativă la cons
truirea liniei Serajevo-Grorazda-gra- 
nița Sandjacului a întâmpinat din par
tea guvernului unguresc cea mai 
viuă părtinire și promovare.

E invederat, că planul acesta 
nou de construire a amintitei linii 
politice strategice este un pas serios 
făcut înainte pentru întărirea posi- 
ției Austro-Ungariei în provinciile 
ocupate și deci ne putem aștepta, 
că el va fi urmărit cu cea mai viuă 
atențiune de puterile semnatare ale 
tratatului din Berlin și mai ales de 
Rusia. Guvernul central austro-ungar 
consideră înse, cum se vede, momen
tul binevenit pentru acest pas me
nit a apropia monarchia de Salonic.

Pe lângă motivele politice stra
tegice mai sunt și motive comer
ciale și economice, cari au îndemnat 
îndeosebi guvernul unguresc de a 
sprijini propunerea ministrului de 
resboiu.

Dâr și guvernul austriac are 
pretențiunea sa deosebită, pe care 
pune mare greutate. El a cerut 
adecă terminarea liniei bosniace 
Bugojno-Arzano, debre ce acâstă liniă 
formeză legătura de lipsă a liniei 
dalmatine Spalato-Arzano cu Sera
jevo.

Cestiunea liniilor ferate bosniace 
de care s’a tratat în amintitul con
siliu comun de miniștri; îșl are înse 
importanța sa deosebită și pentru 
contribuabilii monarchiei, căci con
struirea liniilor amintite va recere 
noue mari cheltuell și nu va fi ușoră 
problema guvernelor ambelor state 
de a procura mijlocele necesare, mai 
ales, că de pe acuma s’a calculat, 
că linia strategică dela Serajevo 
pănă la granița Sandjacului multă 
vreme nu va putâ acoperi nici chel- 
tuelile de administrația.

Bunievații și șovinismul maghiar.
Și blândocii de BunievațI, — 

cari ca bună-6ră Românii în pă
mântul lor, sufer deja de sute de 
am să fiă și dăunați și batjocoriți 
în orașul și ținutul lor de cei-ce 
trăesc de pe spinarea lor, — încă 
s’au săturat de impertinențele șovi- 
niste și s’au pus față de ele pe pi
cior de aperare energică.

Cetim în „Magyarorszâg“, că 
mai mulți representanți ai orașului 
(Szabatka) Teresiopol, au înaintat o 
petițiune la ministrul Wlassics, în 
care se plâng amar, că limba bunie- 
vață este huiduită din multele și cu 
mulți bani de ai lor susținutele școli 
orășenescl și pretind a-se respecta 
§-ul 58 din legea despre instrucțiu
nea poporală, care dispune, că „fiă- 
care elev sâ-șl capete instrucțiunea 
în limba sa maternă“.

La isbucnire a ajuns lucrul prin 
acea ne mai pomenită faptă, că sub- 
inspectorul școlar reg. din Teresio
pol, Iuliu Kurutz (a bună sâmă fă
cut din Kurz) a destituit din direc- 
toriă (cu ce drept? cine i-a dat așa 
putere?) pe învățatorul-diriginte din 
Teresiopol, Mafteiu Ispanovich, pen
tru marele păcat, că numitul a dorit se 
se cunune și s'a cununat cu logodnica 
sa în limba bunievață.

Aucji lume! Este păcat și cade 
sub pedâpsă disciplinară a jura fii- 
tbrei tale soții credință în limba ta 
maternă! ?

Și asta o capătă bieții Bunie- 
vați — precum 4i° ei îQ petițiune, — 
drept răsplată, „pentru-că ei sunt și 
au fost tot-dâuna cei mai fideli pa
triei dintre naționalități“.

O dovadă nouă, că drepturile 
nu se cerșesc prin umilire și lingu
șire, ci se pretind și folosesc cu 
demnitate și tăriă.

Acest cas de-o volniciă revol- 
tătăre și urmările lui: pașii Bunie- 
vaților din representanța orășenăscă

FOILETONUL „(*AZ.  TRAN8*.

Un eveniment.
Schiță, de A. Oehcv.

— Fine —

In diferitele colțuri ale bucătăriei fură 
așezate cutii de pălării. In ele emigrară 
pisioii. Dăr acostă despărțire a familiei se 
dovedi prea timpuria. Pisica păstrând în 
față o espresiune rugătore și sentimentală, 
răstărnă tăte cartănele și-și cară puii la 
locul de mai înainte.

„Pisioa li-e mamă“, observă Vanla, 
— „dăr cine le e tată?u

„Da, oine e tata lor?u repetă Nina.
„Fără tată nu se păte“.
Vanla și Nina se întrebă mult timp, 

oine pote să fie tatăl pisicilor și la urma 
urmelor alegerea lor cade pe oalul oel mare 
și murg, ou ooda ruptă, care zace în că
mara de sub soărl și care dimpreună cu 
oelelalte jucării stricate zace de veol. II 
sooseră din cămară și-l așezaseră lângă 
ladă.

„Uite!“ îi strigă copii. — „Stai aici 
și păzesce, oa să se porte cum se cade*.

Tăte acestea le spun și le fao în mo
dul cel mai serios și ou espresiunea grijei 
în față. Afară de lada ou pu>, Vanla și 
Nina nu mai doreso să cunosoă altoeva pe 
lume. Buouria lor n’are margini. Dăr vor 
sosi și minute grele și amare.

Chiar înainte de prânej înoă, Vanla 
stă în oabinetul tată-său și privesce dus la 
masă. In jurul lămpii se înverteso puii de 
pisioă pe o hârtiă timbrată. Vanla urmă- 
resoe mișcările lor și-i înțapă în gură oând 
cu creionul, când ou ohibrite.... De-odată 
oa și oând ar fi eșit din pământ, se ivesoe 
tată-său lângă masă.

„Ce-i asta?*  aude Vanla cu glas 
răstit.

„Asta.... ăsteas pisiouțele, tată!*
„Am să ți dau eu ție pisiouțe ! Uite, 

ce-ai făcut băiat de nimic, ce ești! Mi-ai 
murdărit totă hârtia!“

Spre marea mirare a lui Vanla, ta
tă-său nu împărtășesce simpatia sa față de 
pisici, C dimpotrivă, în loo să fiă înoântat 
și vesel, îl luâ pe Vanla de urechi strigând :

„Ștefane, i-a soarbele astea de iol!“
La prâncl ărășl soandal.......... Pe vre

mea tacâmului al doilea, cei dela masă aud 
de-odată o mîrăială. începură să caute 

pricina și găsiră sub șortul Ninei un pui 
de pisică.

„Nina, dute dela masă!“ se răstesce 
tată-său. „îndată să-mi aruncați pisicii în 
oanal! Să nu mai văd în casă scârbele 
astea !“

Vanla și Nina sunt îngroziți. Mortea 
în canal! Abstragend dela crucjinieaacăsta, 
îi face să tremure gândul, că au să li-se 
ia copii pieioei și calului de lemn, că vor 
strica lada, că au să se sfarme planurile 
viitorului, ale acelui viitor frumos, când 
unul dintre pui era să-i fie de mângâiere 
bătrânei sale mame, al doilea să trăăscă la 
moșiă și al treilea să prindă oloțanl în piv
niță. Copiii înoepură să plângă șisăseroge, 
oa să cruțe pisioii. Tatăl lor să învoesoe, 
înse ou condiția, ca copiii să nu mai cuteze 
să mărgă în buoătăriă și să nu se mai 
atingă de pisici.

După prântj Vanla și Nina umblau de 
ici pănă colo prin tăte odăile amărîțl în 
suflet. Interzicerea de a merge în bucătăria 
îi face să desnădăjduăsoă. Ei refusară dul- 
căța ou îndărătnicia și se răsteau oătră 
mama lor. Când veni cătră sără unchiul 
Petrache, ei l’au luat la o parte, i-B’au 

plâns oontra tatălui său, oare voise să arunce 
pisioii în oanal.

„Nene Petrache*,  se rugară ei, „spu- 
ne-i mamii, ca să așe<je lada ou pisioii în 
odaia năstră ; spu-u-nei!“

„Na, na... bine, bineu, le răspunde 
unchiul oăutând, să soape de ei.

Unchiul Petrache nu eșia de obște 
singur. Cu el apărea Nero, un oâne mare 
și negru, de viță daneză, ou urechi dăbă- 
lățate și ou coda tare oa un băț. Cânele 
acesta e tăcut, mahmur și plin de consoi- 
ința demnității sale. Pe copii el nu-i băga 
de loc în sămă, trece pe lângă ei și lovesce 
întrenșii ou ooda, oa în nisoesoaune. Copiii 
îl urăso din tot sufletul, dăr de astă dată 
un gând practicii face să-și înăbușăscăsen
timentele.

„Șei ceva Nina?*  l<fiee Vanla înhol- 
bând ochii. „Ce cjiol, dăcă l’am pune pe 
Nero în looul calului de tată a pisioilor ? 
Calul e mort, ăr el e viu!*

Totă săra așteptară momentul, oând 
tatăl lor se va așe^a săjăoe în vint*)  și le va 
fi ou putință să-l ducă pe Nero neobservați 
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— „Magyarorszâg“, care aduce în 
totă 4iua tirade peste tirade despre 
libertatea și demnitatea cetățenbscă 
îl înregistrbză numai simplaminte, 
d6r nu-l desaprdbă nici cu un singur 
cuvânt.

Nu! Pentru-că libertatea ca tbte 
celelalte bunuri morale și materiale 
din țera nbstră sunt maghiare, adecă 
numai ale Maghiarilor și celelalte 
națiuni din țâră n’au parte la ele.

Apoi se mai cjici, că nu suntem 
egal îndreptățiți?

*
Lăsăm acum să urmeze următârele 

pasagii din petițiunea oelor doi-spre-fiece 
fruntași bunievați adresată ministrului Wlas- 
sios. După-oe se provocă la legea de in
strucțiune, în care se c|ioe, că drept basă 
a instrucțiunei poporale servesce limba ma
ternă, continuă așa:

„Tn țâra acâsta, în acest înțeles al 
legii sunt aranjate șcâlele. Esoepție este în 
privința acesta singur orașul Szabadka.

„Numai aici s’a întâmplat încălcarea 
de lege, aprâpe absurdă, că a fost scosă cu 
totul chiar și din școlele poporale limba ma
ternă a majorității locuitorilor din oraș ; pănă 
și abecedarele bunievațe au fost esilate dm 
șcdlele ndstre. Acesta e fapt, deși Bunievații 
pârtă tâte saroinile publioe, ea și alțl ce
tățeni ai patriei, âr greutățile cele mai 
mari întru susținerea șcâlelor din Szabadka 
revin toomai lor. Dâr, durere, că persecuția 
Bunievaților (ți de cți ia proporții tot mai mari 
și se face publice și din partea autorităților 
statului.

„Anul acesta s’a întâmplat, că învă- 
țătorui-dirigent IspaDOvich, luândn-șl de 
nevastă o fată de Bunievaț, tinerii și-au 
jurat credință în biserică, în presența ru
deniilor, în limba bunievață. Ajungând 
acâsta la ounoscința sub-inspectoruluț școlar, 
Kurucz Gyula, învățătorul-dirigent a fost 
amovat imediat din post și înlocuit cu altul.

„Etă, d-le ministru, oum se aplioă 
la noi legea. Se consideră de gre- 
șelă disciplinară împrejurarea, dâeă Buuie- 
vațul, naționalitatea o<-a mai patriotică, cu- 
tâză a-se folosi de limba sa maternă".

Mișcarea electorală în Austria. 
Din Lemberg se anunță, că Sâmbăta treoută 
s’a publicat manifestul electoral al partidei 
poporale polone. Manifestul aocentuâză, că 
deja în 1897 s’a suprimat vocea poporului, 
âr acum amenință absolutismul. Din causa 
acâsta poporul polon trebue să alâgă de- 
putațl, oarl să apere libertatea poporului și 
cari să ia posițiă pentru votul secret uni
versal. Apărarea intereselor poporului polon 
nu trebue lăsată esolusiv clubului polon 
din „Reichsrath", tiind-oă în aoest olub 
sunt în preponderență adversarii intereselor 
poporului.

In mișcarea eleotorală a Cehilor oes- 
tiunea dominantă este și acum continuarea 

său sistarea obstruoțiunei. Alegătorii sunt 
în majoritate pentru obstrucțiune, dâr oan- 
didații îșl dau silința de a-șl oâștiga mână 
liberă ou privire la taotioa, ce au s’o ur
meze în parlament.

Din România.
Duminecă, sorie „Patriotul", s’a ținut 

la loouința d-lui Butoulescu în strada Cle
menței o întrunire în vederea serbărei na
ționale, ce se va da de oătră societatea 
„Brazda" la sosirea în capitală a M. S. 
Regelui. D. Butoulesou a arătat în întrunire, 
că manifestația oe se pregătesoe M. S^Re- 
gelui va fi grandiâsă, oăcî din tâte părțile 
țărei a primit numărâse telegrame și sori- 
sorî de aderare. D-l Radu Dragomirescu 
avocat, anunță, că o societate de postăvăriă 
din Briinu se oferă a presents ou ooasia 
serbărei un oar frumos împodobit. In urmă 
s’a procedat la constituirea comitetului 
pentru serbarea națională.

*
Dumineoă diminâța ou trenul de Pre

deal a plecat la Sinaia misiunea italiană, 
care a fost însoțită de d-l Al. Floreseu, se
cretarul general al ministerului de afaceri 
străine, și de d-l colonel Perticari. La gara 
Sinaia misiunea italiană a fost salutată în 
numele M. S. Regelui de cătră mareșalul 
Priboianu. Ofițerii italieni în trăsurile curței 
regale au fost oondușl la castelul Peleș și 
au descins în apartamentele deja pregătite.

Misiunea italiană a fost primită în 
urmă de M. S. Regele căruia d-l general 
Parevicino i-a remis scrisorile M. S. Re
gelui Victor Emanuel al III, notifioândn-i 
urcarea sa pe tronul Italiei. In urma aoestei 
solemnități Marchizul Beoaria d’Inoisa a 
presentat M. S. Regelui scrisorile de aore- 
ditsre isoălite de M. S. Regele Victor Ema
nuel al IlI-lea. Un prând de gală a fost 
oferit la castel de cătră M. S. Regele mi- 
siunei italiene.

Misiunea italiană va pleca din Ro
mânia spre Belgrad pentru a notifica și 
Regelui Serbiei urcarea pe tron a Regelui 
Victor Emanuel al IlI-lea.

Masa studenților români
din Brașov.

Devisa: „....e'r pe KnefăcStorii mesei 
acesteia, vil și morțl, pomenesce-i Domne, 
întru împărăția ta! — Amin1'1.

(Din rugăciunea ce se rostesce 
cjilnic la masa studenților.)

Credem, că facem un serviciu plăcut 
publicului românesc, oare a arătat un in
teres atât de viu pentru instituțiunea ro- 
mânâscă și umanitară a mesei studenților 
din Brașov, dâcă în cele următâre publi
căm unele informațiunl despre ea în ajunul 
deschiderii ei pe anul școlar 1900/901.

*
Nu mai puțin de 60 a fost numărul 

petenților în anul aoesta, oarl au solicitat 
oorpul profesoral dela școlele nâstre medii 
și superidre din Brașov pentru primirea la 
prânfiul gratuit dela masa studenților.

Și era grea, nespus de grea, situația 
corpului profesoral, care avea să respingă, 
din causa lipsei de mijlâce suficiente, peste 
jumătate din aceste petițiuni, oarl însă mai 
tâte meritau să fie aplacidate.

După o îndelungată cercetare și apre- 
țiare a docum°Dte)or ac'use, a împrejură
rilor familiare, a relațiunilor locale, a pres- 
iațiunilor în studii și a purtării morale a 
petenților și —oa totdâuna—fără eonsidera- 
țiunl oonfesionale s’au primit în anul aoesta 
școlar de oonferența profes. din 15 Sept. v. 
a. c. 29 școlari la masa studenților, dintre 
cari 28 pe spesele fondului mesei studen
ților, âr 1 pe spesele alor 6 domni profe
sori gimnasiail, cari s'an oferit de bună
voie a susține pe un școlar fârte bun și 
sărao, care altfel din lipsa de mijlâce a 
fondului nu ar fi putut fi primit.

Etă lista celor 29 școlari primiți la masa 
studenților pe anul șool 1900/901:

Clasa VIII gimn. Avram Imbroane, 
CoșteiO, gr. or.; Remus Periau, Crișoior, 
gr. or.

Clasa VII gimn.: I. Căldărea, Zăr- 
neștl, gr. or.; Vas. Cuou, Ucea infer., gr. 
or.; Onisif. Ghibu, Săliște, gr. or.

Clasa VI gimn.; Stef. Gfian, Alibunar, 
gr. or.; G. Giuglea, Satulung, gr. or.; Vict. 
Muntean, Ofenbaia, gr. or. ; Voiou Nițesou, 
Turoheș, gr. or.

Clasa V gimn.: Mat. Boeriu, Grid, gr. 
or.; Alexe Sulică, Turcheș, gr. or.

Clasa IV gimn.: G. Filip, Satulung, 
gr. or.; I. Modroih, Rîșnov, gr. or.; D. Sârbu, 
Dârste, gr. or.

Clasa III gimn.: D. CazacG, Satulung, 
gr. or.; Val. Florea, Brașov, gr. or.

Clasa II gimn.: Sim. Turtea, Săsăuș, 
gr. or.

Clasa IV. reală: I. Mafteiă, Paloș, gr. 
or.; Val. Pop, Vad, gr. cat.; Nic. Suoiu, 
Bogata Olt, gr. or.

Clasa III reală: Petru Manole, Baol- 
falu, gr. or.

Clasa II reală: I. Brătulescu, Zăr- 
neștl, gr. or.

Clasa III comerc.: Emil. Lupea, Să
rata, gr. or.; Nic. Nema, Arpatac, gr. or.

Clasa II comero.: I. Bumbea, Brașov, 
gr. or.; Sam. Urian, Vad, gr. cat.

Clasa I comerc.: I. Ilie, ZârneștI, gr. 
or., G. Talescu, Oravița, gr. or., Nic. Țîrea, 
Brașov, gr. or.

Masa studenților în anul acesta șco). 
va fi plasată întrâgă la dâmna Elena Rîș- 
noveanu (pe Tocile Nr. 6), un avantagiu 
mare față cu anii premergători, când masa 
studenților era plasată în 2 respective 3 
locuri.

Alt avantagiu este în anul acesta, că 
în loc de spesele lunare de 12 corone pen
tru prânfiul unui elev din anii precedențl, 
în anul acesta prâncțul servit în condiții și 
mai bune ca mai vainie va costa numai 11 
cor. 60 bani de elev, ceea-ce la 29 elevi 
pe 9 luni de fiile, cât durâză masa, consti- 
tue o economisire de 104 corone și 40 bani 
pentru fondul mesii studenților.

Masa se va deschide, ca și în anul 
trecut, în 1 Octomvrie v. (Duminecă) în pre
sența comisiuuii administrative a fondului 
mesei studenților la 12 âre 20 min. amâfil.

* * *

în bucătăria.... Etă în sfîrșit tata se 
așâfiă la cărți, mama e ocupată eu samo
varul și nu-i vede.... Se apropie momentul 
fericit.

„Să mergem", îi șoptesce Vanla so- 
ru-si.

Dâr atunci âtă că vine Ștefan și zîm- 
bind spune:

„Domuă, Nero a mânoat pisioiil 1“
Nina și Vanla sefao galbeni de spaimă 

și privesc ou grâză la Stefan.
„Ia fiău!“ cjise zimbind laoheul. „S’a 

apropiat de ladă și i-a mâDcat".
Copiii cred, oă toți cei din casă au 

să se revolte și să se arunoe asupra lui 
Nero. Dâr aceștia stau liniștiți la loourile 
lor și admiră apetitul uriașului oâne. Tata 
și mama rîd.... Nero vine spre masă, dă 
din oâdă și se linge mulțămit.. . Neliniștită 
e numai pisica. Cu oâda ridicată se plimbă 
prin odăi priviud cu neînoredere la toți și 
se miaună plină de jale.

„Copii, e deja la fiece. E vremea cul
cării!" strigă mama.

Vanla și Nina se ouloă, plâng și se 
gândeso multă vreme la pisica obidită și 
la crudul, obrasnicul și nepedepsitul Nero.

Traducere din limba rusâscă de
Dr. Sextil Pușcariu.

Credem, că va fi de interes să ne 
ocupăm puțin aci și ou partea materială, 
cu resursele fondului pentru masa studen
ților, pentru-ca publicul român să vadă, că 
instituția acâsta atât de binefăoătâre nu 
este încă de loc asigurată și fără con
tinuele contribuiri și pe mai departe ale 
publicului nu se pâte susținâ nici în ex
tensiunea sa actuală, oare însă, așa oum e, 
nu este suficientă față ou imensa trebuință.

întreținerea ou prânfi gratuit a celor 
29 școlari pe cele 9 luni de fiile oât du
râză masa în acest an costă suma de 3027 
corone 60 bani, din oare fondul are să 
acopere o sumă de 2923 cor. 20 baill, âr 
cei 6 domni profesori pentru 1 elev : 104
cor. 40 bani.

Suma acâsta considerată oa interesele 
unui capital, oorăspunde ou 5°/0 unui ca
pital de 60,000 (șâse-fieol de mii) de co- 
râne; âr dâcă socotim interesele cu 6°/0, 
un maxim extrem, și 8tuncl capitalul co- 
răspunfiător ar fi oiroa 50,000 (cincl-fieol 
de mii) de corone. Cu alte ouvinte fondul 
mesei studenților ar trebui să dispună de 
un capital asigurat cel puțin de 50,000 oorâne 
pentru-oa să pâtă întrețină pentru totdâuna 
28 de școlari pe an ou prânfi gratuit la 
masa studenților.

Să vedem dispune masa studenților 
de aoest capital?

Averea fondului pentru masa studen
ților se cuprinde afil în următârele:

a) Fondul general al mesii cor. 12,896.11
b) Fundaț. „loan și Elena

Săbădeanu" .... oor. 968. g
c) Fundaț. „Val. Bologa" „ 2,104.30

Total: cor. 15,969.11
Este deci evident, că fondului îi lip

sesc peste 34,000 corone din capitalul, oare 
i ar trebui — oa în lipsa altor venite — 
să acopere fără a-se atinge de capital tre
buințele anuale ale mesei cu 28 școlari.

Venitele fondului afil sunt:
a) iuteresele capitalului, ciroa 800 cor. 
â) CotisațiunI anuale puse în

vedere.................................. 770 „
Cu totul: 1570 cor.

Astfel dâr presupunând, oă ootisațiu- 
nile anuale oe s’au pus în vedere, se vor 
și da ou exactitate, — fondul mesei stu
denților trebue se oonteze încă la 1353 
cor. 20 bani de cotisațiuni benevole pe 
fiă-care an, pentru-ca să pâtă aooperi fără 
atingerea capitalului actual erogațiunile de 
2923 cor. 20 bani împreunate ou interten- 
ția a 28 elevi cu prânfi gratuit. Și nu e 
permis a-se uita, că masa studenților nu
mai atunci îșl va ajunge scopul său pe 
deplin, dâcă va putâ întrețină cel puțin 
50—60 școlari ou prânfi gratuit în fiă-oare 
an, âr nu numai 28, ca în anul de față.

Acâsta fiind situațiunea, direcțiunea 
șoâlelor nâstre, oare nu oruță nici o oste- 
nâlă pentru a realisa binefacerile cele mai 
mari prin masa studenților pentru bieții 
noștri copii săraci, — contâză din nou la 
sprijinul mărinimos al publicului românesc, 
și îndeosebi al bănoilor nâstre, oari au da- 
torința națională și morală, de sub care nu 
se pot subtrage, a sprijini acâstă institu- 
țiune de oapitală importanță pentru toți 
Românii, fiă ei cât de apropo său cât de 
departe de Brașov.

Ou Dumnedeu înainte !
X.

In contra teatrului german.
In Iulie al anului curent s’a oreat din 

partea representanților singuri „autorisațl" 
ai „nulturei" acestei țări noul post de „ins
pector- regnicolar al teatrelor din provincie," 
în oare post a fost ales directorul teatrului 
național din Budapesta, contele Andor 

j Festetios. Din aoest inoident iperzelosul 
„inspeotor regnicolar" a presentat comi- 
siunei teatrale maghiare un proiect despre 
„organisarea sistemului teatral în provinciă".

După aoest proiect în următârele 7 
orașe: Seghedinul, Dobriținul, Clușiul, Ara
dul, Cașovia, Pojonul și Timișâra ar fi să 
se edifioe câte un teatru permanent. In 
câte-va din aceste orașe au esist.at și pănă 
acum scene permanente. Celelalte ținuturi 
ale țării vor fi aroudate în „districte tea
trale" în sensul acela, oă mai multe orașe 
strîns legate geograficesoe vor fi întrunite 
îutr’un singur distriot. După proieotul d lui 
conte într’un district nu va pută păși cu 
representațiunl teatrale decât o singură 
trupă, așa că orașele aparțiuătâre unui 
singur distriot vor trebui să esorie concurs 
în comun. — Proieotul astfel formulat e 
deja gata și nu aștâptă decât să fiă aprobat 
din partea oompetent.ă.

„Sieb. D. Tagblatt" observă la aoestea 
următârele: „La o cetire mai superficială a 
aoestui proieot nu se pâte observa îndată, 
oă el nu învâlvă în sine, decât un plan perfid 
îndreptat în oontra teatrului german. In- 
tr’un district nu va putâ funoționa deoât o 
singură trupă, fiice proieotul; dâr că acâstă 
trupă esolusiv ooncesionată pentru un dis
trict va fi totdâuna maghiară și că în 
oonsecență direotorii de teatre germane 
vor fi total esohișl, e luoru de sine înțeles. 
Pănă aoum aoest plan hain iesuitio al no
bilului conte n’a fost înoă aprobat dela 
locul competent. Din parte-ne tot ne mai 
mângăem ou oredința, oă nu va fi compa
tibil ou oaraoterul politic (? ? — Trad.) al 
lui Ooloman Szell, să permită un atentat 
atât de laș și tâlhăreso asupra teatrului 
german".

*
Apelul, oe-1 face fâia sibiiană la oa

raoterul politic al lui Ooloman^ Szell este 
chiar și în oașul acesta fârte întârfiiat, oăol 
numai ou trei săptămâni înainte „S. D. 
Tgb." a publicat ordinul dela 6 Septemvrie 
Nr. 94758, prin oare ministrul de interne 
Szell deolară primarului din Oedenburg, oă 
după espirarea concesiunei, ce o are trupa 
germană de acolo pănă la finea anului 
1901, nu se va mai da nici o concesiune 
peutru aranjarea de representațiunl ger
mane în Oedenburg; totodată primarul 
este provocat să ia disposițiunile de lipsă, 
pentru ca soena maghiară să predomine 
singură și esolusiv în Oedenburg, prorni- 
țendu-i tot sprijinul în nisuințele-i „pa
triotice" spre aoest scop.

„Kronst. Ztg." din loo fiicea, cu re
ferire la aoest oas, oă Szell șl-a dat arama 
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pe față prin ordinul amintit și oă nu mai 
pite spera nimio dela el și prin urmare 
niol dela „oaracterul său politic44 în fa
vorul teatrului german.

•
E vorba mai sus numai de teatrul 

german ; trebue să ne întrebăm însă, că 
ore reservațiunea mentală a proiectului 
d-lui „inspeotor reenioolar“ privesce numai 
teatrul german, ori că are în vedere în ge
nere orl-și-oe teatru, în care nu se glă- 
suesce în limba statului?

SCHULE D1LEI.
— 27 Septemvrie v.

Școlele române din Salonic. Din 
Salonio se scrie, că la șoâla comercială 
și la șoâla primară română din localitate, 
anul aoesta s’au înscris un însemnat nu
măr de elevi. Mulțl dintre notabilii români, 
cari îșl aveau copiii la școlile grecescl, anul 
acesta i-au înscris la cele române. La șoâla 
comeroială, s’au însoris, mai mulțl solvențl, 
cari au să ușureze mult cheltuelile șoâlei.

întrunirea meseriașilor din Iași. 
In Iași s’a ținut o întrunire a meseriașilor, 
în sala societăței de gimnastică. I. Brătescu, 
deputat, care fu primit cu urale, făou isto
ricul înființării breslelor în țâră. Vorbesoe 
apoi de unirea, ce trebue să fiă între me
seriași pentru a pută lupta oontra străini
lor, cari au năpădit în țâră. Oratorul oere 
înființarea unei legi naționale prin care să 
se oprâscă toți d’a faoe cumperărl și ven- 
cjărl său ori ce alte afaoerl ou străinii. D-l 
Brătesou amintesce apoi, oă în dile de 14 
și 15 Octomvrie este congresul meseriași
lor și învită pe toți să ia parte la acest 
însemnat congres, unde se vor discuta ces- 
tiunl de mare importanță pentru causa me
seriașilor.

Căletoriă la Roma oprită. Din Miin- 
chen se telegrafăză că prințul-regent bava
rez Leopold a interzis prinților bavarezi Lu
dovic Ferdinand și Alfonz de-a călători la 
Roma. Prinții, conform ordinului curții de 
Bavaria, au cerut în scris dela prințul-re
gent să le permită a face o călătoria la 
Roma împreună ou soțiele lor pentru a 
lua parte la jubilarea aranjată din inciden
tul anului sânt. Prințul-regent Leopold a 
oomunioat de asemenea în soris prinților 
răspunsul său de intercjioere, pe oare l’a moti
vat ou aceea, că nu le permite oâlătoria din 
oausă, oă in Italia nu-i află in siguranță con
tra vre-unui atentat. Gasul se 4'°e> a pro
dus mare sensațiă în cercurile oatolioe din 
Bavaria.

Congres agrar în Cașovia. Alaltă- 
erl s’a deschis în Cașovia congresul agra
rilor unguri, presidat de oontele Aurel Des- 
sewffy. Scopul acestei adunări este de a 
discuta asupra mijlâcelor prin cari să se 
regenereze olasa mijlocie & proprietarilor. 
In fruntea mișcării stă Reuniunea agricolă 
maghiară. La oougres participă un număr 
însemnat de proprietari mari de pământ.

0 nouă industrii!. In ourend, scrie 
„Epoca", se vor pune basele unei forte im
portante industrii în țâră. O fabrică de sodă 
se va clădi în județul Prahova. OrI-cine îșl 
pâte da sâmă oât de însemnată este o aseme
nea industria,—dâcă vom spune, că soda se fa
brică din sare și oă importăm în țâră sodă pen
tru mai multe milione. Inafară de acesta, 
noi ne aflăm într’o situația privilegiată de 
a face ohiar esport de sodă în Bulgaria și 
Serbia, unde nu esistă mine de sare. Ne
apărat insă, oă o.astfel de industriă nu s’ar 
pută orea, dâcă ar fi vorba ca fabricauții 
să cumpere sarea ou prețul ou oare se vinde 
prin monopol. De aoeea se vor da uuele 
avantagii societății, care ’șl propune să în
ființeze fabrioa din Prahova. Noua societate, 
oare îșl propune să încâpă imediat lucră
rile pentru instalarea fabrioei de sodă, are 
deja în perspectivă instalații pentru mai 
multe industrii derivate din sodă. Intre al- 
tele, va fabrica îngrășăminte agricole, atât 
pentru țâră, cât și pentru esport. Societa
tea este pusă sub președința prințului G. 
Bibescu, și mai mulțl capitaliști din Elve
ția au întrat în acâstă afaoere. Proiectul 

de lege prin oare se aoordă aoestei socie
tăți avantagiile despre oarl am vorbit, va 
fi supus oamerelor chiar în aotuala sesiune 
estraordinară.

Cultivatorii de țuică în România. 
Unele 4iare 4* oe> „Epoca44, au publicat oă 
numărul cultivatorilor de țuică din Româ
nia este de 500.000. Pupă o luorare statis- 
t.ioă din 1893, elaborată din servioiul sta
tisticei generale, numărul cultivatorilor po
sedând livecjl de pruni, s’ar ridioa la 148.000, 
âr al fabricanților de țuică la 15.180. Este 
neadmisibil, oa în restimpul trecut propor
ția să fi oresout atât de mult. O altă do
vadă despre exagerarea cifrei de 500.000 
de cultivatori de livecjl de pruni, este în 
faptul, că întinderea totală a acestor livecjl 
nu a trecut nici odată peste 70.000 hec
tare, ceea-ce ar reveni să fie aprope 7 inși 
pe un heotar.

Turcii din Sistov. Cetim în „Epooau: 
Mai multe persâne sosite din Sistov spun, 
că mai toți Turoii de acolo sunt deoișl să 
fugă în România. Causa e traiul miserabil 
pe care nenororociții îl îndură în Bulgaria. 
Turcii sunt supuși la tot felul de biruri 
nelegale și peroepute cu anasîna. Cores
pondentului nostru din Brăila i-se spune, că 
în ourend vor sosi în looalitate vre-o 200 
de familii turcesol.

Un nou asasinat bulgăresc. Diarul 
„Aoropolis44 din Atena aduoe soirea, că 
Bulgarii au asasinat la Salonic pe un ofi- 
cer turc. Causa acestei crime este, că ofi- 
oerul în cestiune urmărea ou mare aotivi- 
tate pe membri comitetului revoluționar și 
era pe cale de a descoperi multe din tene- 
brâsele lui seorete. De asemenea, Bulgarii 
au mai asasinat pe Izet bey, un neîmpăoat 
dușman al lor.

Din Paris în Rusia pe balon. Din 
Varșovia se vestesoe, oă în apropierea co
munei rusescl Brat-Kujawsk a desoins (fi
lele aoeste un balon, care plecase patru 
cjile mai ÎDainte din Paris. In balon se afla 
contele Deltvaut c’un amic al său. Nu s’a 
întâmplat nici unuia vr’un rău în acâstă că
lătoria aeriauă.

Salini Persiei s’a reîntors din călă- 
toria ce a făout’o prin Serbia, Bulgaria și 
în Conetantinopol ârășl în Budapesta, unde 
de astă-dată petrece incognito. Din causa 
aoâsta nu i-s’a făcut primire oficială.

Alegerile englese au dat pănă în 
6 Ootomvrie următorul resultat: au fost 
aleși 322 guvernamentali (oonservativi) 99 
liberali și 65 irlandesl.

Limba, germană în școlele reale 
italiene. Ministrul italian de oulte și ins
trucțiune publică a eliminat limba germană 
din gimnasiile reale italiene. Deputatul San
tini va interpela guvernul asupra motive
lor, oarl l’au îndemnat să ia măsura aoâsta.

Bancnote defectuose. Banca austro- 
ungară publică un regulament pentru schim
barea nouelor banonote de 20 oorâne ce 
nu se pot întrebuința. Pentru banonotele 
șterse banca dă altele nouă. Dâcă banonota 
e scrisă ori mânjită, se sohimbă pe lângă 
rebonifioare de 10 bani (filerl). Dacă lip- 
sesoe vre-un colț al bancnotei se plătesce 
20 bani. Fie-care bancnotă e împărțită în 
100 câmpuri ; câte câmpuri lipsesc, de 
atâtea-orl câte 20 bani sunt a-se plăti.

Coceni de cucuruz în comercifi. 
D-l Carl Simon, oonsulul român din Man
heim a adresat ministerului român de do
menii un raport despre întrebuințarea îu 
oomerciil a cocânului de porumb (oucnrnz), 
care oomerciîi în Statele-Unite a luat pro- 
porțiunl însemnate. Etă după raportul con
sulului lista produselor trase de coceni.

Celulosa servind a căptuși păreții co
răbiilor de răsboiii; Lac de pyrosilină, un 
fel de celulosă lichidă putând să se aplioe 
la o varietate înfinită de întrebuințări.

Celulosa întrebuințată oa nitrat în fa- 
bricaținnea pulberei fără fum și a altor es- 
plosive; celulosă pentru împachetat, ca 
fiind prin escelență neconduoătore de căl
dură și electricitate și constituind o exce
lentă protecția contra isbiturilor ;. pas'tă de 
hârtie și diferite feluri de hârtie, fabricată 
cu cjisa paRtă atât singură, cât și ameste
cată cu alte materii similare.

Hrană pentru vite, fabrioată cu coji 
sâu bucățele de oooen, măoinată fin sâu cu 
noduri, frunzele și atiulețl, dâr asemenea 
în furaj tocat: Aliment mixt pentru vite, 
având ca basă strujiturile de porumb fin 
măcinate cu adițiune de substanțe nutritive 
și oonoentrate cu sânge, melasă, pulpă, 
drojdii de mere și alte produote fără va- 
lâre și hrană pentru pasări.

Consulul oonohide în raportul său spu
nând, oă cooenii neavend valâre în Româ
nia și comerciul netrăgând nici un profit 
din ei ar pute fi de mare folos pentru po- 
pulațiunea agricolă, oa pe viitor acești oo- 
oenl să fie întrebuințați de comeroiul Ro
mâniei oa în Statele-Unite.

Rectificare. In foiletonul nostru de 
erl s’a strecurat o greșală de tipar în no
tița din colona 4. Numele soriitorului ru- 
seso Tolstoi trebue cetit: Liev NioalâevicI 
Tal stol (două silabe), nu Tolstoi (trei si
labe) preoum se pronunță pe la noi și pre
cum s’a și tipărit din greșală.

Ex-regele Milan înBorgoprund. 
Seim, că ex-regele Milan s’a dus la venă- 
tore în Valea Bărgăului, ținut românesc, și 
a sosit în societatea contelui Ziohy și a 
prințului Alois Liechtenstein în 22 Sept, 
la Borgoprund. Despre modul cum l’au 
bineventat Românii, „Tribuna14 primesoe 
următorul raport caracteristic:

„îndată după sosire la ouartir ex-re
gele Milan însoțit de contele Zichy s’a așe 
flat pe nisoe scaune din frontul cuartirului. 
CâțI-va inteligențl români din Borgo-Prund 
au venit să bineventeze pe rege la cuar- 
tir. Se discuta, că în ce limbă și în al cui 
nume săi bineventeze? Născendu-se diver
gență în privința limbii de bineventare, 
din sfat a resultat nulă.

Aflându se însă, că ex-regele Milan 
soie bine românesce, bravul și prevedătorul 
paroch local Teodor Vrășmaș din conside- 
rațiune, că streinii sosiți, ba însuși regele 
ar putâ presupune, căinteligenții respective 
poporul român din Valea-Bârgăului nu po
sede atâta simț de politețe: s’a decis a-1 
bineventa în Jimba română.

S’a obținut audiența. Regele a primit 
pe biueventatorl în stradă, în frontul cuar- 
tirului, adecă tot acolo unde se aședase la 
sosirea sa. Paroohul Teodor Vrășmaș, aoom- 
paniat de alțl 10 inteligențl din loc, i’a bi
neventat în limba română. După finirea 
discursului de bineventare, regele Milan în
cepe a răspunde parothului T. Vrășmaș în- 
tr’un d.alect român destul de limpede. După 
vre-o câteva frase însă, dioe: ncă a sciut 
odată bine romănesce; d6r acum a uitai*.  
Face apoi puțină pausă. După pausă es- 
primă vorba: „deutschA ? Bineventatorii 
presupunând, că regele nu se mai pâte es- 
prima românesce, au repetat vorba: 
^deutsch^.

Iutr’adevăr așa a și făcut, nu a mai 
vorbit în limba română, oi a oontinuat 
nemțesce. Am aflat însă și după aoâsta din 
nou, că regele scie bine limba remână, 
căci cu inspectorul de vânat, Armean de 
origine și oare nu soie nemțesoe, regele a 
vorbit numai în limba românâscă; ba a 
mai vorbit și ou alții. De aici am dedus, 
că postpunerea limbei române a fost numai 
de dragul celor cari îl însoțesc__ și cari
nu se depărtâză un minut de lângă el.

Esența răspunsului a fost: că se bu- 
oură oă i s’a făcut bineventarea usit.atăsu
veranilor și fiind-oă suntem în stat maghiar 
și noi, a invitat pe bineveutatorl să d4oă 
ou el un „Eljen“ la adresa Regelui nostru 
BVancisc Iosif I. Astfel s’a și făcut (!?. — 
Red. „G. T.u)

S’a întreținut apoi cu parochul T. 
Vrășmaș asupra anului edificării pomposei 
biserici gr. or. din loc, a oonfl-sinnii gr. 
or. etc. și asupra copiilor de șcâlfl. S’a 
mai întreținut și cu medicul cercual, Dr. 
Nicol. Hăngănuț. După aoâsta bineventa- 
tnrii s’au depărtat.

Situația în China.
O telegramă din Berlin anunță, că 

situațiunea în China începe să devină tot 
mai amenințătâre, fiind că iese tot mai mult 
la ivâlă, că simulacrul de pace al Chine- 
nesilor a fost folosit pentru a-se pregăti 
în secret la o mare resistență. Pentru pu
teri este o seriosă și fârte costisitâre des- 
amăgire împrejurarea, că guvernul impe
rial va fi strămutat de fapt în Hsi-Ngan-Fu. 
Mai departe lipsirea de posturi a funcțio
narilor înalțl de stat a fost o curată mis- 
tifioare.

*
Lui „Lolcalanzeiger*  i-se depeșâză din 

Shanghai, că 200,000 ChinesI provă4uțl ou 

arme moderne ourg de tâte părțile spre 
Hsi-Ngan-Fu, Corespondentul numitei foi 
afirmă, că Ohinesii au înoă 700 tunuri și 
o mare oantitate de munițiunl.

*
țliarul ruseso „Novoje Vremja44 ia și 

el notiță de schimbul de depeșl între îm
păratul chines și împăratul german și dioe, 
că acesta construesoe un adevărat pod de 
aur pentru guvernul chines.

*
După „Invalidul rus“ trupele rusescl 

au luat dela ChinesI, în cursul lunilor Iulie și 
Agust, 144 tunuri, 1200 puzl de pulbere și 
26 drapele. Afară de aoâsta ei au luat un 
mare număr de pusei, de oartușe și de 
drapele dela Boxeri.

NECROLOG. Subsorișii cu inimă 
frântă de durere aduo Ia cunoscință, că 
preaiubitul soț, tată și oonsângân Denietrhl 
Todoran, preot gr. cat., după fun morb 
scurt, în al 36-lea an al vieții, 13-lea al 
preoției șl 14-lea an al fericitei sale căsă
torii în 8 Oct. noptea la 12 âre șl-a dat 
blândul său suflet (Creatorului. — Măhal, 
9 Oot. n. 1900. Susana Todoran născ. Se- 
ouiu, soțiă ; Virgil, Măridra, Silvia și Par- 
tene oa fii și fiice. Alexiu, Pantilimon, și 
soția, Maria, Ludovica și Ana ca frate și 
surori și alte rudenii.

ULTIME SCIKI.
Bucuresc'i, 9 Octomvrie „Agen

ția Română41 primesce o depeșă din 
Berlin, în care se înregistr6ză, după 
«fiarele de sâra berlinese, că minis
trul de esterne al României Mar
ghiloman a fost primit Luni la 
amiac|î de cătră principele de Ho- 
henlohe, cancelarul german. D-l Mar
ghiloman se va reîntdree numai ac|i 
sâu mâne la Bucuresci.

„Agenția Română44 mai des- 
minte și taima adusa de „Berliner 
Tagblatt ’, după care în Februarie 
viitor va fi convocată o adunare 
constituantă în Bucuresci, cu scop 
de-a modifica anumite disposiții din 
constituția privitore la regență, fiind
că principele moștenitor Ferdinand, 
se cjice, ar voi se renunțe la tron 
din causa relei stări a sănătății sale. 
Faima aedsta este neîntemeiată.

H & ÎL
Tolstoi, Deroulede și ț&rwnul. De 

curând a apărut în Lipsoa o carte din până 
scriitorului rus Sergejenko, care povestesoe 
nisce amănunte interesante despre Leo Tol
stoi. S’a întâmplat odată, că marele orator 
Paul Deroulede a cercetat în Jasnaja pe 
Leo Tolstoi, apostolul păcii. Deroulede în
tr’o dispută voia să atragă pe Tolstoi pe 
partea sa, aoesta însă protesta ou energie 
încă chiar și contra planului de a voi să-l 
convingă. Intre aoeștl bărbați de deosebite 
temperamente, se iscau adese-orl disousiunl 
înverșunate, cari pe Tolstoi îl supărau. 
Tolstoi, care în împrejurări normale era un 
om forte oomplesant și amioabil, într’o 4*  
într’atâta s’a supărat, încât s’a închis în 
odaia sa de lucru. Pe Deroulâde însă nu-I 
scâse din pașii săi și când s’a întâlnit ârășl 
cu Tolstoi, la care era ca ospe, îi 4ise• 
„Crede, d-le, că primul țăran, pe oare-1 vom 
întâlni în drum, va avâ altă idei despre 
răsboiii și despre alianța ruso-francesă, de
cât d-ta“. Tolstoi și Deroulâde și plecară 
spre câmp. Pe drum Tolstoi agrăi pe pri
mul țăran, cu care se întâlniră, îi esplicâ 
cu de-amănuntul plai urile răsboinice ale 
lui Deroulâde și în fine îl întrebă pe ță- 
raD, oă ce părere are el despre acest lucru. 
Țăranul scărpinându-se în cap și gândindu se 
puțin 4ise: „Eu cred, că acum ar fi mai 
bine, dâcă acum ar lucra și Franoesii și 
Rușii. Dâcă însă am lucrat de ajuns, atunci 
mergem să bem raohiu și să ducem cu noi 
și pe German". Tolstoi surise la răspunsul 
oe i-l’a dat țăranul, er Deroulâde încă în 
aceea fli părăsi casa lui Tolstoi, plecând 
din Jasnaja.

Proprietar: Or. Aurei fâureșiafw.

Redactor responsabil: Gregara Mear.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%.....................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4*/ 2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr.........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
LosurI din 1860.....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI.....................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista...................................
Paris vista......................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene.................................

114.-
90.40

120.30
98.20

116.-
89.80
92.—

163.25
138.-
97.15
96.90

114.80
131.25

16.94
652.—
643.—

19.27
118.25 

241.971/, 
. 96.25 
. 97.45 
. 90.45

Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. —
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.— Vend. 101.—
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? de Tib. Bred'C’anu, 
cântat cu ocasia balului Soc. acad. 

„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița

◦ 
V

Nr. 15065 1900.

PUBLICApUO
Joi în 18 Octomvre 1900 la 10 ore 

a. m. se se va ține în localul ofi
ciului economic al orașului Brașov, 
pertractare cu oferte în scris pentru 
asigurarea contra focu’ui pe timpul 
dela 1 Ianuarie 1901 IuCepeud de 
12 ore de cp și Pe durată de 10 ani, 
a edificiilor, a mobilarului, a instru
mentelor și a altor articole folos bile 
etc. în valore aproximativă de 100000 
de corone, cari formăză proprietatea 
orașului.

Condițiunile mai detaiate ale 
ofertelor și ale contractului se pot 
lua în vedere și pot fi și luate în 
copie pănă la fiiua pertractării în 
localul de oficiu al economatului 
orășănesc.

Brașov, în 3 Octomvre 1900. 
(1121.1—1) Magistratul orășenesc

n

O descriere a- 
devSrată. Mis
terul unui om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea do 10 fii.

porto.

FLUmgJL 
ELSA FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritateasanitară,fb- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
cât și intern, așa ;

De mult ași- fi 
mort, dăcă nu 
așîfiîntrebuin- 
țat renumitul 
fluid Elsa. Acos- 
tui fluid am să 
mulțumeso vi- 
eța, scrie Râcz 
Zsigm. Foldes .

Fifiiala

Vinde, în condiții favora

bile, casa 
de pe Tocile
Crețului" nr.

1111.2-4.

cu grădină 
Strada „Podul
684 v.
IO O n.

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Ocmmvre n. 1900.

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

19.04 Vend. 19.08
18.08 Vend. 18.09
19.26 Vend. 19.30
11.30 Vend. 11.40

B
La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 

tronă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit“ în Stubica

Nr. 135. (Comitatul Agram) 
Fie-cărui sunt de reco

mandat

Pilulele-Rabarber
ale lui

Feller 
cu marca „E L S A“.

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

Toroli Jozsef, Kirâly-u 12., Zoltân Bela N.-Ko- 
m ■ rona-u. 23.

Mari efecte vin- 
decătore!

„Ori și cui voifi. 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

niî - a scăpat 
viaț'a“, scrie 
ifj. H. Szabd

Istvăn în 
Pâkozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unui om 
bătrân se trimi
te gratis, după 
primirea de

10 filon porto.
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Cele “bxxrxe
Pianurî și Pianinuri 

din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, avend un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dulci-delicate ale tonului, (de es. echoul), 

lifereză fabricanții de planuri c. și reg. ai curții 
3F1 r ei ț 11 Sting1!,

proprietarii celor mai mari fabrici de Pianurî în monarchic austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, douO ordine etc.

Pentru fie care instrument cumpărat dela acesta fabrică 
se dă o garanțiă dâ (|ece am. Esemplare aleBe se găsesc și 
fi încercate la Domnul

IULIU JASCH'K. director de musică,
Strada Orfanilor nr. G, etagiul S.

Nici un amator de piano și pianist st nn întârepe se vadă și se încerce 
instrumente. 11—*
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INT pentm Ceai 

J (Theebuter)
ixL. fie-caie clî. piospet, 

in Lăptăria centrală din 
Brașov, Strada ie mijloc Nr. 33.
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Anunț.
Am ondre a aduce la cunoscioța Ou. public, că după o 

ptaxă de mai mulți arii, șilînvețând croitul după sistemul cel 
mai nou în Viena, am deschis aci în Brașov Strada 
Caterinei nr. 7. și de cătră Strada Băilor nr. 10, un 

ATELIER de CROITORIE, 
tot-fel ul de haine bărbătescl
cu

în care se vor efect.ua 
precum și reparaturi, 
timp scurt și prompt.

Sper, că onor, public
comande, care le voi executa

J 
preturile cele mai moderate, în

3
&*
a

$

mă

1110.2—6.

va sprijini și onora cu prețuitele 
cu cea mai mare punctualitate.

Cu t6tă stima

croitor.

380 jughere.
0 moșie de 380 jughere loc comasat, 

împreună cu casa de locuit, clădiri pentru economie, situată in 
Teaca (Tuke) Comitatul Clujului, în apropiere de drumul terii,

UF se arendează imediat, 
mai mulți ani, eventual se si vinde.

Pe moșie se află 6 isvoie bogate de apă.
Informații mai de aprdpe se pot lua dela Domnul

Josef Gross,
maestru de poște în Teaca.

pe

Subsemnatul are onbre a aduce la cunoscința onor. 
?, că dela I Octomvre st. n. voi deschide sub firma

Prima^cărnâțărie româna.

©

cu totă stima-pot

Prima cărnățărie română în Brașov.aceste

Oums<B’8g KL tăpățină, 
măcelar și fabricant de earn darie,

a
o prăvălie de carne și cămătărie 

în Strada Slirsclier sub jpadul Scăiușilor, 
unde se va află în tot timpul și p6te servi on^r. public și 
clientelei sale ou tot feliul de carne ȘÎ Cărilățării prbspete 
de prima calitate, precum: Salam, unsore topită de porc, 
slănină pârlită, b fumată și neafumată, Șunculițe mici și mari, 
șuncă fiertă, cărnațT cu hrean, limbi afumate precum și tot
ului de cărnațT reci și pentru fript, fdrte bine pregătiți.

<Cu prețm'âle cele mai moderate.
Comandele voi esecuta prompt și espedez pachete cu 

posta orî și unde.
Prețuri curente Ia cerere trimit gratis.

Sper că onor, public Brașovean și strein, ca prim 
începător român, rni-va da sprijinul cuvenit,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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