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Instalarea de fișpan în Arad.
Instalările din Arad au de-un 

timp încoce o însemnătate fatală 
pentru buna înțelegere și solidarita
tea politică națională între Români.

In vara anului trecut, când cu 
instalarea episcopului Goldiș s’a fă
cut la masa dată de acesta o mani- 
festațiă în jurul unui toast, rostit de 
contele Stefan Tisza, ce a dat pe 
față nisce veleități și nisuințe ale 
celor din grupul episcopului, cari cu 
drept cuvânt au fost privite de că
tră toți Românii credincioși progra
mului național ca un simptom forte 
îngrijitor pentru viitor.

Dilele aceste s’a făcut ârășî o 
instalare în Arad. A fost introdus 
în funcțiunea sa noul tișpan propus 
de actualul ministru-președinte. Cu 
acâsta ocasiune au răsunat din nou 
cordele „frățietății11, ce a fost inau
gurată la prânzul episeopesc de acum 
un an. Pentru primabră, dela stabi- 
bilirea sistemului de guvernare ostil 
limbei și naționalității nbstre a tre
buit să vedem într’un centru însem
nat românesc, aducendu se de cătră 
un grup de Români, în frunte c’un 
episcop român, haruri și elogii unui 
fișpan al regimului combătut de Ro
mâni.

Seim că în șirul nouelor numiri 
de fișpani agreați de guvernul Szell 
a fost una din cele dintâiu numirea 
de fișpan a lui Urban Ivan în Arad. 
Cine era acest om de încredere al 
lui Szell, n’am sciut pănă acum. 
Astăcji inse suntem luminați asupra 
lui. Dâr cum ?

In congregația de instalare unul 
dintre membrii români (M. Veliciu\ 
l’a salutat cjicendu-i: „Noi Românii 
te cunoscem de bărbat drept și ener
gic, er aceste însușiri ne încăldesc 
căci ne îndreptățesc a spera, că fru- 
moselor promisiuni vor urma și fapte 
corespunejetore44.... lllr după ședință 
episcopul Goldiș mergând în depu
tăția cu Consistoriul ca se felicite pe 
noul fișpan, i-a <US: „Ca om născut 
în comitat și ca fost funcționar al 
comitatului te salut cu atât mai mare 
bucuriă, pentru-că cunoscând viața 
publică a acestui comitat poliglot, 
o se fi propovăduitorul înțelegerii 
frățesc! și a fericirei obștesc!41. In 
fine organul episcopului caracteri- 
sâză pe noul fișpan astfel: „Ungurii 
îl iubesc pentru-că e un bărbat plă
cut ca înfățișare și e om de cinste ; 
âr celelalte naționalități, pentru-că 
îl cunosc ca un bărbat deschis, care 
spune ce gândesce și-i place și lui 
vorba lămurită44.

Așa îl descriu pe noul fișpan al Ara
dului goldișiștii, cari îl sărbătoresc. 
Noi am primit însă inform ațiunl 
despre el, cari nu consună de loc 
cu laudele, ce i-se aduc și speran
țele, ce se pun în el.

Actualul fișpan Urban Ivan, con
form informațiunei ce avem, a func
ționat păna la anul 1883 ca fisolgă- 
birău în Arad. In acâstă calitate a 
fost cel mai șovinist funcționar ma
ghiar. Pe-atunci încă în comunele 
românesc! din comitat limba proto
colară în afacerile interne oficiale 

era limba românâscă, rămasă din 
4ile mai bune. Urban a fost cel din- 
tâifi, care în locul limbei românesc! 
a decretat introducerea limbei ma
ghiare ca limbă protocolară.

Ce se pâte aștepta acum dela 
acest om pentru apărarea intereselor 
poporațiunei române din comitat?

Să vedem, cari sunt „frumosele 
promisiuni* ale noului fișpan. El 
cjise în discursul său de instalare, 
că și-a însușit ideile politice ale lui 
Szell și va căuta a-le realisa, că va 
respecta drepturile confesiunilor, cul
tivând pacea și buna înțelegere între 
ele. In fine, că va respecta și drep
turile legale ale diferitelor naționa
lități și va „asculta44 dorințele lor 
drepte și eshitabile presupunând, că 
ele vor să realiseze și represente 
interesele lor particulare numai în 
cadrul și în organisarea statului ma
ghiar național.

Va să c}Ăcă noul fișpan a măr
turisit, că va fi slugă credinciâsă a 
stăpânului său și va merge cum îi 
va dicta el. Pentru acâsta s’au aprins 
așa de mult cei din câta episcopală 
și au făcut atâta tărăboiu în con- 
gregațiă la festivități și în fâia lor?

Mai |mult însă trebue să sur
prindă, că d-1 M. Veliciu s’a făcut 
interpretul optimismului neîntemeiat 
al cetei goldișiste și a aflat de bine 
a felicita pe noul fișpan au ocasiu- 
nea instalării „în numele Românilor 
din comitat44.

Cum vine atunci, că în genere 
Români au fost puțini la festivitățile 
de instalare și că dintre membrii 
congregațiunei numai câți va au luat 
parte?

Ar fi și lucru ne mai pomenit, 
ca un astfel de curent forțat și ne
firesc, să fiă aprobat de totalitatea 
Românilor din amintitul comitat.

Dieta ungară a sfîryit Vineri des- 
baterea generală a proieotului de lege pri
vitor la inarticularea ounosoutei declarațiunl 
a archiducelui moștenitor de tron. Seim de 
asemenea, oi ministru-președinte Szell a 
semnalat un amendament la proieot, după 
oare regularea suocesiunei la tron, cuprinsă 
în art. de lege I și II din 1723, este ou 
totul independentă și tâte oestiunile refe- 
ritâre la suocesiune sunt a-se judeoa după 
disposițiunile aoelei legi. In ședința de 
Sâmbătă înoepâudu-se desbaterea speoială, 
ministru-președinte a înaintat camerei amen
damentul său. S’a ridicat îndată Polonyi oa 
să-l oombată. El a polemisat cu Szell și 
Szilagyi și la fine a declarat, că pănă când 
în cameră va fi un deputat politician inde- 
dependent, aoela nu va primi, nu-i este 
permis să primâscă un astfel de proiect.

Dâr oe să vedl ? Deolarația lui Po- 
lonyi l’a îndemnat pe Ugron să ia ouvântul. 
El a luat posițiă hotărîtă contra vederilor 
lui Polonyi și a declarai, că deși se oon- 
sideră ca luptător al partidei independente, 
totuși primesce amandamentul lui Coloman 
Szt.ll. — Deolarația lu’i Ugron a fost apro
bată ostentativ de drepta camerei, pe când 
kossuthiștii îșl impuseră o tăoere forțată. 
Viforul însă isbucni oând Ugron șl-a mo
tivat punctul său de vedere. Se iscă mare 
sgomot pe bănoile kossuthiștilor și Ugron 
fu adeseori întrerupt. După Ugron luâ cu

vântul Pichler, care (fi80 între altele, că se 
miră, că Ugron s’a pus mai mult decât 
toți în serviciul ideilor absolutiste și pe 
punctul de vedere al Oamarillei — La în
vinuirea acâsta Ugron răspunse: „Puiul, 
orl-cât i-ar fi crescut penele, să nu învețe 
pe găină a ootcorozi44 Piohler la reDdul său 
nu i rămase dator cu răspunsul. „Găina 
oare ootcorozesce așa de mult, nu prea 
ouă44. Desbaterea se continuă adl.

Schimbare de fișpani. „Magyar- 
orszâg44 dela 11 1. o. spune, că urmașul 
fișpanului Maurer în Brașov va fi Kiss Ba- 
lint, mare proprietar în Ardeal; el a avut 
oonexinnl cu fosta partidă apponyistă. „M.- 
g.“ 4ice, că niol Sașii n’ar fi străini de el. 
Nu de mult Kiss Balint a publicat o bro
șură interesantă despre raporturile mate
riale și de drept ale universității săsesol, 
prin ceea-ce a dovedit, oă cunâsce fun
damental afacerile săsescl. Mai spune foia 
maghiară, oă numirea lui de fișpan ar fi 
întâmpinată cu dumerire din partea depu- 
taților sași.

Banffyștii pierd terenul ? Tot 
„Magyarorszag44 crede a soi, că banffyștii 
încep să piardă terenul în Ardeal. Depu
tății ardeleni Dozsa, Szekely, Torok B., 
Szentivanyi K. și alții, la oarl Banffy oonta 
fârte mult și-au manifestat pe față alipirea 
lor cătră Szell. Acest simptom arată, (fi00 
„M.-g.“, că Banffy are pâte mai mult teren 
în Lipotvaros, decât în Ardeal. — Urma 
va dovedi-o.

f Ștefan Moldovan.
Am adus trista veste despre în

cetarea din viață a venerabilului pre- 
posit din Lugoș Stefan Moldovan, care 
au mișcat adânc pe toți cei ce au 
cunoscut faptele acestui vrednic preot 
și brav Român, cari fapte pot servi 
ca esemplu generațiunilor viitâre.

Pentru meritele cele-a câștigat 
Stefan Moldovan în viața sa, care a 
atins etatea trumâsă și rară de 88 
de ani, luptând în serviciul și spre 
binele bisericei și al națiunei sale, 
Românii îi vor remânâ în veci re
cunoscători.

Aceste merite sunt în parte în
semnată înșirate în următârea schiță 
biografică, ce o reproducem după 
tâia bisericescă din Blașiu:

Stefan Moldovan s’a născut în 1 Au
gust 1813 în comuna Cioud oomit. Turda 
Arieș. Clasele primare și gimnasiale le-a ab- 
solvat în Clușiîî, âr filosofia și teologia în 
Blașitt. In anii 1837 și 1838 a fost profe
sor de matematică la gimnasih. La 1838 a 
fost ohirotonit preot și dispus de paroch în 
Ghiriș și adm. protop. al tractului Beiului, 
unde stătu pănă în 1847 când fu dispus de 
parooh și adm. protop. în Mediaș. In 1848 
fiind cunoscut oa bun Român și om des
toinic, comitetul național român la numit 
de vioe-prefect peste prefectura Mediașului, 
âr baronul Ant. Puohner de adlatus din 
partea Românilor pe lângă Locoțiitotul su
prem de comite al comitatului Cetății de 
baltă Carol Comendo; în care calitate a 
rămas pănă în 18 Ianuarie 1849 când a 
trebuit să se refugieze în Româuia, ca se șl 
scape viața de urgia rebelilor lui Bem.

In decursul colerei din 1849 îl aflăm 
la locul său de păstor al credincioșilor din 

Mediaș, dintre cari mai mulțl au fost ră
piți de înfricoșata bâlă, așa încât, după 
cum însuși repaueatul <j*ce> numai diu mi
litarii reg. II dela Năsăud a îngropat 82 și- 
a administrat ss. Saoramente ca la o miie 
de bolnavi.

Episcopul nou denumit Șuluțiu, apre- 
țiind virtuțile și calitățile alese ale proto
popului Stefan Moldovan în an. 1852 l’a 
numit vicar foraneu la Hațeg, al oărui dis
trict se oompunea din 83 oomunitățl cu 
filiale cu tot.

Ca vioar foraneu a fost neobosit întru 
a lumina și povățui poporul prin ouvinte 
înțelepte și sfaturi luminate. Spre scopul 
acesta a visitatat de mai multe ori vica
riatul și despre aoâsta visitațiune a lăsat 
o desoriere amănunțită și prețiosă a comu
nelor și bisericilor din distriotul vicarial.

Și fiind-că în tot vicariatul nu era 
atunol nici o șoâlă elementară afară de cea 
grănițărâsoă din Hațeg, pentru a se putâ 
deschide școli, cu aprobarea autorităților oi- 
vile, a deschis în Hațeg un curs preparan- 
dial, din care apoi eșind mai mulțl tineri 
capabili de a instrua prunoii s’au deschis 
mai multe școli.

Aceste merite l’au învrednioit oa la 
înființarea capitulului biserioei oatedrale din 
Lugoș să fiă numit de canonic lector, ceea 
ce s’a întâmplat în 15 Ianuarie 1847, âr în 
30 Nov. 1859 a fost numit Preposit oapi- 
tular.

La propunerea fericitului episcop loan 
Oltean S. S. Pontificele Piu IX. în 11 Oct. 
1871 la nunit Prelat domestio.

Repausatul a fost și vioar general 
episeopesc dela anul 1875—1884 oând a 
renunțat.

încă de tînăr s’a ooupat mult ou stu- 
diarea istoriei poporului româu, pe oare l’a 
iubit fârte mult. Cu mare sirguință a de 
copiat din diplomatarul vestitului învățat 
maghiar oontele Ioeif Kemâny o mulțime 
de documente însemnat privitore la istoria 
Românilor, pe oarl în partea oea mai mare 
le-a publicat în fâia „Transilvania44 din anii 
1871—1873.

Adormitul în Domnul preposit, a fost 
un preot fârte evlavios și pria afabilitatea 
și bunătatea lui proverbială șl-a câștigat 
stima și iubirea tuturor, celor oe aveau fe
ricirea de a se întrețină ou dânsul cât de 
puțin.

Cu tâte, că a avut să susțină și ajute 
o familiă mare, repausatul a lăsat mai multe 
legate pie și fundațiunl culturale și filan
tropice în suma de 9000 cortine.

*
înmormântarea preposituiui Stefan 

Moldovan ă fost imposantă. In fața unui 
publio fârle număros a pontifioat Ill. S. d-1 
Episcop Dr. Radu asistat de 4 canoniol, 4 
preoți și 2 diaoonl, âr oântările funebrale 
le-a oântat oorul biserioei oatedrale. După 
ce s’a sfârșit prohodul Ill. Sa d-1 Episcop 
a ținut o fârte frumosă și mișoătâre ora- 
țiune funebrală, în care a schițat meritele 
aoestui vrednic bărbat, care a lăsat în urma 
lui un gol, oe cu greu se va umplâ.

La mormânt d-1 Coriolan Bredicean 
prin o cuvântare alâsă a relevat meritele 
naționale ale repausatului, oare a fost pu
rurea alături de marii luptători pentru li
berarea, înălțarea și luminarea poporului 
român.
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Din România.
D-l judeoător de instruoțiă Ioan Th. 

Florescu, oare a instruit oestiunea crimelor 
bulgăresc!, a fost decorat de M. S. Regele 
ou ordinul Steaua României, în gradul de 
cavaler.

*
D-l Mișu, agentul român diplomatic 

la Sofia, va sosi peste oâte-va flile în Bu- 
ouresc! într’o permisiune de opt flile.

*
„La Roumanie* primesce din Paris soirea 

telegrafică,’ că ministrul de esterne român 
Al. Marghiloman, a Bsistat'.la una din stră
lucitele serate dela ministeriul afacerilor 
străine și că, cu acâstă ocasiă, d-l Deloassâ, 
ministrul de esterne al Franoiei, s’a între
ținut timp îndelungat cu d-l Marghiloman, 
căruia i-a arătat o atențiune ou totul par
ticulară.

*
D-na Mihăileanu, văduva regretatului 

Mibăileanu, a făcut ounoscut printr’o scri- 
sâre președintelui Curții cu juri, oă susți
nătorii săi în prooesul complotului sunt 
d-nii advocațl P. Grădisteanu, Policrat și 
Cernescu.

*
Primăria Bucuresoilor a semnat Vineri 

ou Casa Marmorosch, Blanc și Comp, și 
cu Banca generală convențiunea pentru în
cheierea împrumutului de 2.500,000 de lei. 
Dobânda e de 10 °/0.

*
Profesorii Universității din Iași vor 

înainta un memoriu parlamentului, prin oare 
vor cere menținerea faoultăților de drept 
și medicină din Iași.

*
Membrii Academiei Române s’au întru

nit Vineri în ședință ordinară. La 3 Noem- 
vrie v. va fi o ședință publică.

*

In primele flile ale lunei viitdre vor 
fi soose în lioitație, la ministerul domenie- 
lor, mai multe păduri de-ale statului pentru 
tăiere.

*
La ministerul domeniilor a sosit o te

legramă dela prefectul de Dorohoi, prin 
care anunță, că la moșia Movila din acel 
județ s’au ivit nisce gândaci negri în sămă- 
năturile de săoară pe o întindere de 97 
fălci. Trei-fleol și șâpte fălol de sămănătura 
au fost complet distruse. Pe acâstă supra
față se va sămăna din nou. S au luat mă
suri pentru stîrpire.

*
Vineri s’a făcut la Bârlad cu o deo

sebită pompă, în presența d-lui prefect al 
județului și autorităților șoolare, inaugura
rea secțiunei profesionale, înființată pe lângă 
secundara de fete din acel oraș.

*
Pe diua de Vineri au intrat în porturi 

următorele oantitățl de cereale: Galați 174 
vagone, Brăila 486 vagâne, Constanța 58 
vagâne, Călărași 39 vagâne, Giurgiu 10 va
gâne, T.-Măgurele 52 vagâne, Corabia 28 
vagâne, T.-Severin 5 vagone, străinătatea 
57 vagâne.

Total 919 vagâne.
Pe aceeași fli s’au cerut dela Căile 

Ferate 1126 vagone pentru oereale, 37 p. 
petroleu, 36 pentru vite, II12 pentru lemne 
și cărbuni, 404 pentru pietriș și 11 pentru 
lemne lungi.

♦
La 30 Septemvrie 1900 se aflau în 

ciroulațiă 1816 librete pentru suma de 
987.177 lei și au fost anulate 2390 librete 
pentru suma de 1.224,232 lei. Prin urmare 
în cursul lunei Septemvrie 1900 restituirile 
au întrecut cu 237.056 lei depunerile.

•
SifwafiwMea agricolă, care mai aoum 

oâte-va cjile se manifesta cu temeri destul 
de seriâse pentru viitorul an agricol, mai 
cu sâmă pentru sămănăturile de tâmnă, a 
luat acum, din fericire, o înfățișare mult mai 
bună, grație ploilor căflute în ultimele flile. 
Sămănăturile se presintă destul de bine în 
totă țâra. Pe aloourea rapița e fârte fru- 
mosă ou tâte, oă nu s’a sămănat încă 
peste tot.

La câmp se continuă cu sămănatul 
grâului și oulesul porumbului e pe sfîrșite. 
Viile, prunăriile s’au cules tâte. Prin multe 
părți a căflut bruma, Tâmna se prelungesce 
ou timp frumos, âr sămănăturile de grâu 
mai timpurii sunt frumose, bine înfrățite, 
fără a fi însă prea înaintate.

*

Târgul oerealelor în porturi continuă 
a fi însuflețit. Vineri, la- Brăila, oerealele 
u obținut următorele prețuri pe suta de 

klgr.: grâul 13 lei 65; porumbul roșu 9 
lei 30; oinouantina 9 lei 60; fasolea 13 
lei 50; orzâioa 10 lei 75; seoara 10 lei 60; 
rapița sălbatioă 8 lei 50.

*
Societatea „Ajutorul11 va distribui de 

Crăciun haine la 360 elevi, și eleve din 
șoâlele primare din Buouresol.

*
Turburările terănesci.* >

Vineri mai multe sate din județul 
Gorj s’au răsoulat și au refusat să lase au
toritățile finanoiare să măsâre țuica și pru
nele fermentate. Armata a fost trimisă la 
fața locului. Se dice, oă s’au dat ordine, 
ca armata în nici un cas să nu tragă. Și 
dâcă nu se va pută ajunge la o înțelegere 
ou țăranii, mai bine armata să se retragă. 
Agitația, se crede, a fost provocată de oar
ei um ari.

*
D-l prefect al județului Gorj, Săftoiîi, 

comandantul gendarmilor rurali și substi
tutul, au plecat Vineri dupăamefll din Bră- 
dicenl la Racoți, câte trei într’o trăsură. 
Cum se apropiară de sat, chiar la intrarea 
în sat, auriră sunând clopotele bisericilor 
și sunete de buciume. Nesciind ce este, 
înaintară în comună o sourtă distanță, când 
de-odată țăranii începură să iese din tâte 
părțile în număr de 400—500, înarmați ou 
puști, ciomege și revolvere și săriră asupra 
trăsurei prefectului. Țăranii erau din mai 
multe oomune.

Visitiul întârse în grabă oaii și o luă 
la fugă, dând bice cailor, spre eșirea sa
tului. Aci însă apăru o altă câtă de țărani, 
cari atacară pe cei din trăsură. Atunol vi
sitiul întârse trăsura pe o oâstă și o luâ la 
fugă, urmăriți de țărani prin văi și rîpe. 
Țăranii îi goniră pe o mare distanță.

Ca prin minune prefectul și însoți
torii săi scăpară cu viață. Caii și trăsura 
se află în cea mai detestabilă stare. D-l 
Săftoiîi a mers apoi, între orele 4 și 5, la 
BrădicenI spre a se afla aprâpe de oficiul 
telegrafic.

*
Ministrul de interne fiind informat, 

că țăranii din oomunele din județul Mehe
dinți, oarl se află în apropiere de acele 
răsoulate din județul Gorj, sunt agitați și 
că sunt înțeleși cu cei din Gorj spre a se 
rescula îndată-ce s’ar începe operațiunile 
de taxare, a dat ordin d-lui prefect de 
Mehedinți să oprâscă operațiunile în acele 
comune.

D-l ministru Olănesou a dat ordine se
vere prefeoților din județele, unde țăranii 
sunt răsculațl, ca să se pârte cu blândețe 
și cu oea mai estremă prudență, spre a-i 
potoli.

*
In privința răscolei din oomuna Bor- 

deștl, județul R.-Sărat, prefectul I. Alexan- 
drescu a telegrafiat ministrului, de interne, 
că a sosit în oomună împreună cu armata 
Vineri după amiafll. Satul a fost ocupat 
milităresce și răscola potolită. S’au arestat 
imediat 8 țărani,; oapii revoltei. Prefectul 
și d-l general Comăneanu se află acum la 
Plăineșțl, unde se află oficiu telegrafic. Ță
ranii mai sunt resoulațl în cătunul Gura- 
Caliței, unde s’au trimes trupe, spre a-1 
ocupa milităresce.

*
Ultima oiroulară cu privire la modul 

de constatare și taxare a țuicei, și prin 
care se scutesce 150 decalitri de prune 
fermentate, a avut, flice nA. N.“, darul să 
liniștâscă pe țărani, In adevăr marea massă 
a țăranilor nu posede mai mult de 150 
de decalitri, și soutirea de taxă a acestei 
cantități, soapă pe cei mai mulțl de acest 
imposit.

NemulțămițI au rămas marii proprie
tari și cumpărătorii depositarl de țuică, 
dâr aceștia sunt prea puțin număroșl în 
fiă care comună, pentru a putâ faoe pe so- 
cotâla lor proprie vre-o resistență violentă.

*

Procesul asasinilor bulgari.
Afli se deschide sesiunea estraordinară 

a curții cu jurați. In ședința de afli se va 
prooede numai la constituirea curții cu ju- 
lațl, care va judeca crimele săvârșite în 
capitală de cătră membrii oomplotului 
bulgaro-macedonean.

Mâne, Marți 31 Ootomvrie v., se va 
înoepe cetirea actului de aousare, după oare 
se va proceda la interogatorul acusaților. 
Probabil, oă Marți se va țină o ședință de 
nopte, ca să se termine cu interogatoriile 
acusaților.

Curtea va judeoa procesul împărțit 
în două: prima parte aceea, care privesce 
esolusiv pe Bulgarii deja arestați și a doua 
parte privitore la acusații domiciliațl în 
Bulgaria, Sarafoff și ceilalți.

Lista juraților s’a comunicat abia erl 
săra acusaților. Intre jurații acestei sesiuni 
figurâză o mulțime de bărbați distinși din 
oapitală.

*
Cetim în „Universul* de afli:
Erl (Sâmbătă) la Curtea cu jurați, 

dosarele afacerei asasinilor bulgari erau 
puse la disposițiunea apărătorilor, oarl luau 
note. Iu dosar se aflau o mulțime de sori- 
sorl în limba bulgară ou traduoția lor în 
românesoe.

Am pus și eu mâna pe una din a- 
ceste scrisori, așa din ouriositate, căci le 
vom vedâ pe tâte ou ooasia desbaterilor 
orale, oarl vor începe la 31 Octomvrie.

Era o sorisore a unuia Covaceff, se
cretarul oomitetului macedonean din Sofia. 
Scria lui Iconomoff în Buouresol pentru a 
da instrucțiuni lui Nicolae Miteff, oum să 
omdre pe Trifanoff, oe disposițiunl să se 
ia pentru apărarea Bcusaților, să se dea 
pentru apărarea lor âmenl însemnați, ceva 
miniștri pensionari. AousațiI toți să declare, 
că au lucrat din motive patriotice.

Mai e încunosciințat Miteff, că gu
vernul bulgar nu pote interveni pentru ju
decarea prooesului în Bulgaria (aufll?), dâr 
nu e nimic, oăcl oei cari îl vor judeoa 
sunt nisce mămăligarl. Dâr de, d-l jude- 
oător de instrucția Florescu și tot par
chetul au probat, precum vor proba, oă nu 
sunt de loo mămăligarl. Cavalersim, gene- 
rositate, da.

*
Tot erl d-l Dimitrie Giuvara, preșe

dintele Curției ou jurați, însoțit de d-l 
procuror general Ciocărdia, a inspeotat 
sala de ședință.

Ceva neobiolnuit, e o masă mare și 
frumâsă, căptușită cu verde, ooupând mai 
tâtă inointa dela mijloc a sălei, destinată 
pressei.

In fața mesei, unde stau președintele 
și asesorii, sunt nisoe fotolii reservate oor- 
pului diplomatic.

Alături ou banoa acusaților mai sunt 
nisce bănol pentru a permite avooaților a 
sta în oontaot ou acusații.

Sala pentru publio e întrâgă, pănă la 
părete, ocupată cu bănol și scaune, ră
mânând abia pe la mijloo un spațiu mio de 
treoere spre pârta de intrare din față.

S’au luat și se vor lua tâte măsurile 
de sigurauță prin dese inspeoțiunl și prin 
pază bună.

*
Se scie, oă primul președinte al tri

bunalului Ilfov delegase ca asesori pe d-nii 
judecători Vlasto și Cristea.

D-l Christea, fiind în ooncediu, în urma 
unui doliu de familiă, s’a delegat în locul 
d-sale, d-l judeoător Cudalbu.

Un nou plan de cale ferată.
piarul ruseso „Rossija* din Petersburg, 

oare în timpul din urmă s’a ooupat estra-or- 
dinar de mult cu afaoerile Austro-Ungariei, 
dâr mai alee cu cestiunea oăilor ferate bos- 
niaoe, surprinde aoum publioul său o’uu nou 
plan de oale ferată „prin care s’ar putâ 
ajunge fârte ușor la, înlăturarea influenței 
austro-ungare în Orientul european11. Planul 
acesta și-l reoomandă prin următârele cu
vinte României, Bulgariei, Serbiei și Mun- 
tenegrului:

„Pentru popârele balcanice ar fi o li
niă de oomunicațiă și mai oomâdă și mai 
eftină, decât prin Austro-Ungaria, dâcă s’ar 
construi o cale ferată (să-i flioem cale fe
rată balcanică), oare să ducă dela Dunărea 
sudioă pănă la Adriatica, adecă pănă la 
portul muntenegrân Antivari. Atunol acâsta 
liniă ar scote pe tâte statele balcanice de 
sub dependență față de Austro-Ungaria, 
deore-ce: din România pănă la Antivari ar 
fi ou totul de perours 600 verste (12—15 
6re), din Serbia 400 verste (8—12 ore), și 
din Bulgaria 550 verste (11—13 ore). Abs 
trăgând dela aceea, că linia din cestiune 
ar fi oea mai scurtă, este și mai comod a 
transporta prin Antivari articolii de esport 
și a importa pe aiol. Așa dâr o cale ferată 
în lungime de 500—600 verste ar libera 
de-odată pe România, Bulgaria, Serbia și 
Muntenegru de dependența ciroulațiunei 
prin monarchia austro ungară. In realisarea 
acestei întreprinderi Rusia trebue să ia parte 
într’Un mod său altul, fiind-oă acâstă liniă 
ar crea ușurări și Rusiei. Atunci Marea 
Nâgră ar fi despărțită de Antivari numai 
de 1000 verste (24 ore) și frontiera rusâsoă, 
prin România, ar fi legată de Marea Adria- 

tioă printr’un drum direot și lung numai 
de 1100 verste11.

La articolul acesta, oare o’o rară pre- 
cisiune desvălesoe planurile Rusiei, este ală
turată și o hartă cu trasarea esactă a căii 
ferate din oestiune.

SUIRI LE pi LEI.
— 30 Octomvrie v.

Frencuența școlelor din Blașitl. Pe 
anul școl. 1900 s’au însoris la gimnasiu 
463 elevi, la preparandie 101 elevi, la șcâla 
de aplicație 60 elevi, la șcâla de fetițe 
124 eleve, la seminarul teologio 54 elevi, 
la șoâla elevilor de meserii 45 elevi, în 
total numărul celor ce freouentâză. școlele 
Blașiului e de 847. Din aceștia, flice „Uni
rea", olericii sunt adăpostiți gratuit în se
minar, unde primesc de tâte; în internatul 
de băieți loouiesc 120 studențl, solvind 
240 oor. anual, în oel de fetițe 60 eleve, 
plătind aceiași taxă, în internatul preparan- 
dial locuiesc 31 elevi, solvind pentru ouar- 
tir, luminat și încălflit 60 oor., âr elevii de 
meserii primesc instrucția și oărțile gratuit.

Statua lui Mircea cel-Bâtrân. Se 
anunță din Tuloea: Statua lui Mircea-cel- 
Bâtrân a fost așeflată pe piedestalul ridi
cat în piața „Carmen Sylva“. De-asemenea 
și vulturul a fost aședat la monumentul 
comemorativ. A mai râmas însă a-se înșu
ruba aripele, cari au fost aduse separat. 
Săptămâna curentă lucrările vor fi termi
nate.

In legătură cu rectificarea publi
cată în nrul 238 al fâiei nostre sub rubrica 
„Soirile flilei,11 ni-se mai comunioă din parte 
bine informată, că In. Prea Sânția Sa Metro- 
politul Mețianu, înafară de ceea-oe a con
tribuit în mod anonim la masa studenților, 
încă pe când era episcop la Arad a făcut 
gimnasiului român din Brașov un dar de 
două mii florenl val. austr.

Hirotoniri. Cetim în foia din Blașiîi: 
Duminecă în 4 Noemvrie n. au fost hiro
toniți întru diaconi și Joi în 8 o. întru 
preoți: Ioan Fodor, prof. gimn. în Blașiîi. 
Nicolau Racovițan, destinat de admin, pa
rochial în Schiopl-Măgura distr. îndoi. 
Valerie Maior, la Șoroștin distr. Blașiîi. 
Alexandru A. Moldovan, la Blășel, distr. 
Mediaș și Eugen 13 alint, la Sânmărtinul- 
deș, distr. Turda.

Representanța comunală a orașului 
Brașov este convocată în adunare generală 
ordinară pe fliua de 14 și eventual 15 
Noemvrie n. în Casa sfatului. Inoeputul la 
3 ore d. a.

Daruri pentru Papa. Dintre toți 
muritorii oele mai multe daruri le primesoe 
Papa Leo XIII. Din incidentul serbărilor 
seculare peregrinii au dus Papei diferite 
daruri. Intre altele S-Sa a primit ca dar o 
capră frumâsă de pe muntele Sionului și o 
păreohiă de porumbei dela Bilbao. O damă 
spaniolă a dăruit Papei o carte prețiâsă, 
care se estinde pe 250 foi și fiă-care foiță, 
fiind oâte o banonotă de câte 1000 pesete. 
Se flioe, că Papa rîflând a frunflărit cartea 
și a flis: „Niol oel mai aspru critic nu 
pâte afla aici ceva de prisos11. La ultimele 
audiențe un cetățân bogat din Saragosa a 
făcut Papei dar un portofoliu elegant, în 
care se mai aflau și 120,000 lire.

Teatru german în Brașov. După o 
telegramă, oe a trimis’o d-l Leo Bauer din 
Sibiiu, oiclul de representațiunl teatrale 
aici în Brașov îl va înoepe ou trupa sa în 
18 Noemvrie n., și anume ou „Iohannis- 
feuer" de Sudermann.

Ciuma îu Europa. După scirl oficiale 
primite la ministerul de esterne dela lega
ția română din Londra, la Glascow se mai 
aflau la 18 Ootomvrie 20 bolnavi noi de 
ciumă în spital, dintre oarl 6 au eșit a 
doua fli. De atunci nici un cas nou nu s’a 
mai semnalat. — Cu privire la oașul de 
oiumă semnalat la Brema, se telegrafâză 
din Berlin ou data de 25 Oct. următorele : 
După oomunicatele oficiale în Senat la 
Bremen s’a oonstatat un oas de oiumă. 
Kunze, sosit la Bremen cu vaporul „Hansa 
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Marienburg*4, oe venia din Buenos Ayres, 
a oăcjut bolnav la 29 Ootomvrie și a mu
rit la 6 Noemvrie st. n. Tote măsurile ne
cesare de desinfectare și isolare s’au luat 
imediat.

Cas de morte. Adi nâpte a încetat 
subit din viață factorul postai din loo Se- 
bestyeni Sandor, oare mai înainte purta nu
mele de Smerek și pe oare de sigur nu de 
bună-voiă și l’a maghiarisat. Era un func
ționar zelos și om simpatic. In urma lui 
au rămas oincl copii orfani.

Nouă cancelaria advocațială. D-l 
advocat Dr. Vaier Morariu aduce la ou- 
noscință, că șl-a deschis canoelaria advo
cațială în Maria-Radna.

Cununii. D-ra Paulina Moldovan din 
Așchileul-mic și d-l Vasile Borgovan absol
vent de teologiă din Tăure îșl vor serba 
cununia în 15 Noemvrie st. n. în biserica 
gr. cat. din Așchileul-mic.

— Ana Aurelia Giurca și Silviu An- 
dreiu îșl vor serba cununia în 18 Noem
vrie n. în biserica gr. cat. din Rovășel.

O florosă luptă cu un urs. „Bunul 
Econom14 sorie : „loan Rus din Merișor (la 
PetroșenI) a mers săptămâna trecută la pă
dure, unde avea tăietori de lemne, și soiind, 
oă umblă urși prin pădure, șl-a luat și 
pușca cu sine. Intr’o curătură, âtă vede 
aprope un puiă de urs mărișor. A tras un 
foc asupra lui, puiul a început a urla și a 
fugit în tufiș. Omul după el. Dâr de-odată, 
pe nesimțite, ursoica îl apucă pe la spate, 
cu o brâncă de gât, cu alta de spate. Omul 
s’a întors speriat spre ea, atunci ursoica 
haid’să-l apuce de obraz! Ou mare greu a 
putut’o împinge dela sine cât să nu-i apuce 
fața cu unghiile, că atunci era gata cu 
tote, și prin o apucătură norocosă cum ur
soica îșl căscase gura asupra lui, apucân- 
du i falca din jos, așa i-a smucit’o, oă i-a 
rupt’o ! Fiara a răonit una de durere și cu 
atât mai furiosă voia să-l sfirtice acum ou 
ghiarele, i-a și sfârtioat hainele, i-aghiărat 
mânile, dâr de obraz o ținuse încă departe. 
De odată, fiind câste, să răstârnă și hai 
de-a dura, oând omul peste ursoioă, când 
ursâica peste el. Intre doi butuci de stejar 
s’au oprit. Neputându-i faoe nimio ou gura 
ruptă, fiara înoepu să-l sdrunoâscă în puter- 
nicile brâucl pe uenorooitul și acuși istovi
tul de puteri Rusu, când spre norocul lui, 
«âtă un alt om din Merișor, Dan CăpețI, 
care aucjend sbierăturile și gemetele, se 
duoe și-i află. Află și pușca plină, cădută 
ceva mai în sus, și trage o pușoătură no- 
rocâsă în ursâică: lovită în spinare soapă 
din labele dinapoi pe bietul Rus, dâr cu 
oele dinainte dă înainte a-1 sfășia. CăpețI 
trage al doilea foc, mai de-aprope, în 
■spetele dinainte ale ursoicei, și asta piercjen- 
du-șl puterile și din brânoile dinainte, cade 
cu o urlătură teribilă, și nenorooita ei jertfă 
s’a putut acum ou greu desfaoe totuși din 
ghiarele ei. CăpețI i-a tras apoi fiarei ou 
săoureaîn oap oâte-va și a omorît’o14.

Un nebun. După desvălirea monu
mentului lui Sadi Carnot la Lion un ne
bun a aruncat treptele soolului, începând 
.a vorbi mulțimei. De-odată oratorul impro- 
visat a soos din buzunar un briol ou oare 
^i-a tăiat gâtul. A fost dus la spital într’o 
stare desperată. Nebunul e un friser, 
în vîrstă de 42 ani.

Nenorocire. loan Cojocar, măestru- 
zidar în Brașovul-veohiG, s’a dus erl, Du
minecă, în comuna Tel să șl aduoă un oar 
ou lemne. Venind spre casă ou oarul încăr- 
oat ou lemne s’a răsturnat oarul pe elomo- 
rîndu-1 pe loc.. In urma nenorocitului au ră
mas două femei văduve, (oas unic în felul 
său) și patru oopii, dintre cari doi dela fe
meia cea dintâitt, de care s’a fost divorțat 
acum 7 ani, er astă-vară la îndemnul ma
mei sale, s’a împreunat ârăși cu ea ; și doi 
copii au rămas dela a doua femeiă, pe 
care, deși legitimă, o alungase.

Pavilionul Transvaalului. Se Zice, că 
pavilionul celor două republiol sud-afrioane, 
representate la exposițiunea universală din 
Paris, va fi cumpărat — ou tot ce se gă- 
«sesce în el — de un bogat Olandes din 

Dordrecht. In oașul când Transvaalul și 
Oranje îșl vor recăpăta independența — 
lucru prea puțin probabil — numitul Olan 
des le va restitui pavilionul. In cas con
trar Olandesul va dărui acele obieote mu- 
eeului din orașul Dordrecht.

Când se va reîntorce Milanin Ser
bia. In Serbia este mare indignarea și amă
răciunea în oontra lui Milan. Majoritatea 
cerourilor ofioiose este decisă a nu mai lăsa 
pe Milan să între în Serbia. Biroul de 
pressă sârbesc dă ohiar espresiune acestei 
dorințe când ataoă în pressa din străinătate 
în oel mai vehement mod pe Milan. Așa 
„Kfilnisohe Zeitung“ publioă următârele: 
„Milan faoe vânătore pe proprietatea unui 
conte maghiar, amic al său și de-acolo pân- 
desoe ocasia de a-se reîntorce în Serbia. 
Timpul acesta însă nu va sosi nici atunci, 
oând va fi pușcat ultimul iepure pe pro
prietatea amicului său“.

0 fugă norocosă de pe insula Sânt- 
Elena. Din Sevilla se anunță, oă unui ofi
țer spaniol, Josâ Novellis, oare s’a luptat 
în șirul Burilor ca sub-loeotenent de arti- 
leriă contra Englesilor, și care a cădut la 
Ladysmith în captivitate, i-a succes să 
scape de pe insula Sânt-Elena. Intr’o Zb 
când i-s’a dat ocasiunea bine-venită, se 
aruncă de pe țărm în mare și înnotâ pănă 
oând observă o luntre de pescari. El se 
folosi de acesta și în drumul lui se întâlni 
cu o corabiă, care mergea în Spania. Pe 
aoâsta el se înapoia în patria lui. Ofițerul 
sosi decurând în Sevilla și se cjioe, că va 
merge în Marsilia, oând președintele Kru
ger va debaroa acolo, spre a-i povesti des
pre întreținerea lui pe insula Sânt-Elena, 
precum și despre pățaniile lui în captivi
tatea englesă.

Fata lordului Roberts. Pe coman
dantul suprem engles din Afrioa-sudioă îl 
persecută sârtea. Un fiiu al său a oăcjut în 
lupta dela Colenso, âr acum se vestesoe, 
oă fata lui zace greu bolnavă de tifus în 
Johannesburg și după soirile mai nonă, 
mortea ei este așteptată în tot momentul.

O groznică ciocnire. Din Frankfurt 
se anunță, că Vineri săra între Mioelheim 
și Offenbach ‘trenul postai s’a ciocnit cu 
trenul direot din Paris. Reservoriile de gaz 
ale trenului direct au esplodat. Două va- 
gâne au fost cuprinse îndată de flăcări și 
20 de călători au murit arși. S’au scos din 
ruinele fumegânde membre de oorpurl ome
nesc! oarbonisate. Causa aoestui desastru a 
fost, se dice, o câță mare. După o altă 
versiune numai călătorii din ultimul vagon 
au ars; ei ar fi fost în număr de 10.

0 primadonă arsă. Un incident tra
gic s’a pet.reout alaltăerl în Keoskemet. 
Primadona teatrului de-acolo, Aurelia Baros, 
era gata să pleoe la teatru și avea numai 
să-și îmbrace mănușile. De-odată îi vine în 
minte, oă are să curețe o pată la mănuși. 
Pune benzin într’un vas și-și înmâiă amân
două mânile în el. In momentul acesta lu
minarea se răstârnă și aprinde benzina. Se 
încinge o flacără mare, care ouprinde și 
hainele primadonei. La țipetele artistei, 
conlocuitorii alârgă în locuința nenorooit-i, 
de pe care rup hainele aprinse. Din noro- 
oire le-a suooes a soăpa pe primadonă, dâr 
ea s’a ales cu mulțime de răni grave.

Salisbury despre China.
Ministru-președinte engles lord 

Salisbury a ținut Vineri sâra pn 
discurs la banchetul, ce s’a dat în 
Gfuildhal în onorea noului lord-major 
al Londrei. In discursul acesta Sa
lisbury a vorbit despre situația po
litică.

Ișî începu discursul prin a spune, 
că anul acesta a fost bogat în fapte 
gloriose, dovadă luptele din Africa 
sudică. Vorbind despre China, el 
cjise:

Ce privesce China nu pot vorbi ou 
deplină libertate, fiind-oă aparținem unui 
grup de alianță, oare lucrâză unitar în oes- 
tiunea aoâsta. Acum cunosoem binișor oon- 
oertul european și în privința aoâsta ne-am 

oâștigat ore-carl esperiențe și în treout. 
Concertul european, cum se soie, are mai 
multe trăsături caracteristice pronunțate.Una 
este, că scopul lui e susținerea păoii pe timp 
îndelungat. Ar fi fârte necoreot așadâr, dâcă 
am voi să ne lăsăm în critice său în pre
ziceri.

Dâr ’ml este permis a mă provoca la 
o învoială, care s'a făcut între Anglia și Ger
mania, fiind că învoiala acâsta este deja 
obiectul disousiunei generale. In învoiala 
aoâsta nu este nici o esoentrioitate seu par
ticularism, fiind-că ea aduoe la espresiune 
sentimentele celor mai multe, ba pote ale 
tuturor puterilor. Dâr ea stabilesce două 
punote principale, că adeoă voim integritatea 
Chinei și politica „porților deschise^. Consi
der a fi forte folositor, că puterile s’au pro
nunțat pentru aceste principii fundamen
tale. Dâcă vom eseouta aoeste două punote 
atunol deslegarea problemei ohinese, după 
a mea părere, nu mai este o oestiune eu 
care trebue să ne ocupăm cuprinși de griji. 
Punotele aceste sunt scopurile la oarl vrem 
să ajungem.

Mai rămâne să oblim oalea pe care 
China pote să ajungă la guvern normal și 
la promovarea binelui comercial și prin care 
putem să ne unim cu celelalte puteri în 
oontra ideii primejdiâse, oă ar fi sosit tim
pul de a ataca integritatea teritorială a 
imperiului chines și că am putâ oomauda 
în China cu o mioă putere armată în loo 
de a-i lăsa ei să se guverneze pe sine. Cred, 
că realisarea acestei idei ar aduoe ou sine 
un mare perioul. De aceea declarația a două 
mari puteri, oă nu au astfel de soopurl, 
este un lucru forte prețios.

Osn Africa sudică.
Lord Ro&erA3ttelegrafez4 din Johannes

burg ou data de 8 1. c.: In 5 1. c. colo
nelul Legal ai s a suprins armata Burilor spre 
sud de Bothaville. Englesii au luat dela 
Buri un tun de 12 și altul de 17 funțl, apoi 
4 tunuri Krupp și unul Maxim dimpreună 
ou munițiunile; 100 de Buri au fost prinși, 
25 au oăcjut și 30 fură răniți. Din partea 
Englesilor au oăcjut 3 ofioerl, între cari și 
colonelul Eregalais, și 8 soldați; 7 oficerl 
au fost răniți, de asemenea 28 soldați. La 
lupta acâsta au luat parte Sleyn și Dewett; 
ei însă s’au retras repede.

*
O scire telegrafică din Bloemfontein 

anunță, oă în 8 1. o. Burii au ocupat două 
ferme.

* *
Privitor la răsboiul anglo-bur a c|is 

câte-va cuvinte și Salisbury într’un toast, oe 
l’a ținut la un banchet în Guildhall. El îșl 
exprima bucuria pentru victoria raportată 
de trupele englese în Afrioa sudioă. In vor
birea lui a apărat pe ministru de răsboiQ, 
oare a soiut se transporteze 300.000 omeni 
la o depărtare de 600 milurl.

BAsboiul, Zise Salisbury, a mărit pose
siunile ndstre coloniale.

*
Telegrame venite din Capetown spun, 

oă circulația trenurilor din Cap la Bloem
fontein e întreruptă.

Numărose comande de Buri au ocu
pat prinoipalele punote ale liniei ferate și 
iau tote provisiunile, ce sunt destinate 
trupelor englese. Garnisonele englese din 
Jagersfontein, Fanresmith și Philipopolis 
sufer de fome. Număroși Buri fao atacuri 
asupra acestui oraș.

*
Agenției „Reuter“ i-se comunioă din 

Kroonstad, că Burii sunt deciși a nu-se 
preda ohiar nici atunol, oând Steyn și Dewett 
ar fi prinși.

Din Blomfontein'se vestesoe, că Burii 
țin ocupat Wiohsburgul și împrejurimile.

*
Trupele englese nu fao nici un pro

gres serios, âr plecarea lordului Roberts a 
fost încă odată amânată din oausa situației 
din Oranje și Cap. Roberts a depeșat pri
marului Portsmouth, că abia după anul nou 
speră să potă lua în primire sabia de onore 
ce-io oferă aoel oraș.

^Faimosul Dewett pare a avâ un demn 
emul în persâna generalului bur Smeet’, 
care operâză între linia ferată a Natalului, 
Carolina și Machadodorp ; ooupă două oo- 
lone englese, pe a colonelului Mahon și a 
generalului French, și să vede, că după-ce 
le-a ținut la respeot aprâpe de Tevreden, 
le-a urmărit apoi dela Ermelo pănă la Hei
delberg. Marșul aoesta trebue să fi fost 
fârte nevoios, oăol Englesii au perdut o miie 
de boi pe drum.

La Tevreden, generalul.Smeest a con
dus însuși asaltul contra unei oolâne, și 
fără a se da jos de pe cal a ucis ou pușoa 
pe locotenentul Patterson. Se orede, că are 
1500 de omeni sub ordinele lui, două tu
nuri și unul Maxim.

O altă trupă de Buri a treout Bigars- 
bergul și strîmtărea din Mulles, și au pă
truns în Natal, luând tot oe puteau în 
cale. Apoi au dispărut în munți ou o mare 
cantitate de vite.

Tote acestea dovedesc, că mai este 
un număr considerabil de Buri sub arme. 
O depeșă din Amsterdam oătră „Daily Mailu 
anunță, că corespondentul aoestui Z'ar a 
avut o întrevedere ou un Africander bine 
ounoscut, d-l Suyman. Acesta a vorbit ou 
înoredere despre viitor. A Zla> teritoriul 
Statului liber și al Transvaalului este prea 
mare, oa să pâtă fi ouoerit de o forță străină, 
și a declarat, oă Burii pot să mai pue 15,000 
de omeni sub arme. A mai exprimat păre
rea, că Africanderii din Cap devin pe Zi 
ce trece mai ostili Englesilor.

*
O depeșă din Lourenzo-Marquez oătră 

„Daily Mail" anunță, oă un emisar bur a ple
cat din acel port pe pachebotul „Kaiser“ 
cu depeșl de ale președintelui Steyn, pentru 
Kruger, preoum și cu o sumă de jumătate 
milion de frencl.

In acele depeșl Steyn anunță, că răsboiul 
de guerila va fi urmat cu oea mai mare 
vigâre în tot timpul șederei lui Kriiger în 
Europa.

Convocare.
In sensul conclusului adunărei con

stituante a Reuniunei învățătorilor gr. cat. 
din tractul Aiudului, ținută în Aiud la 11 
Maifi. 1900, adunarea de tâmnă a amintitei 
Reuniuni se va ținâ în șcâla gr. oat. din 
Gârbova-de-jos la 21 Nov. 1900, la oare 
amăsurat § lui 13 din Btatute sunt rugați 
a participa toți învățătorii aparținători 
aoestui tract, on. d. preoți ca direotorl șoo- 
larî, precum și toți aceia, oărora le zaoe 
la inimă oausa învățământului poporal.

Programa: 1) Partioiparea în cor- 
pore la oelebrarea serviciului divin. 2) 
Deschiderea adunării prin președinte. 3) 
Prelegere practică ținută de d-l înv. din 
Gârbova de jos ou elevii săi. 4) Constatarea 
membrilor presențl. 5) Raport despre adu
narea generală constituantă, ținută în Blaș 
la 18—19 Sept. 1900. 6) Alegerea unei co- 
misiunl pentru însorierea de membri. 7) 
Incassarea tacselor restante. 8) Disertațiune. 
9) Raportul oomisiunei de sub Nr. 6. 10) 
Eventuale propuneri. 11) Defigerea locului 
ținerii adunării de primăvară. 12) Desig
narea persânelor disertante. 13) Alegerea 
unei oomisiunl verificătâre a prooesului 
verbal. 14) luohiderea adunării prin pre
ședinte.

Ciugucțel, la 5 Nov. 1900.

loan Rațu Poșa, Iacob Muntean,
președinte. notar.

a % & su
1,400 Kilometri în ÎS dile. Un 

ofioer prusian, Von Spilberg, din reg. 7 
de dragon! din Germania a parours distanța 
de 1400 kilometri, mergând călare la Roma 
în 13 cjile. Căpitanul Von Spilberg, care se 
pare, oă nu durmea 3 din 24 âre, nu purta 
pinteni, și soobora tâte dâlurile pe jos.

Proprietar: Dr. Aurei Nureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu ^aior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/o........................ 114.85
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/o • 119.65
Impr. căii, fer ung. înargint. 41/2% 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4% .... 96 —
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.50
Renta de argint austr............................... 97.55
Renta de hârtie austr............................... 97.30
Renta de aur austr................................. 114.70
LosurI din 1860..................................... 132.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 665.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.25
NapoleondorI...............................................19.2<'1
Mărci imperiale germane . . . .117.6"1/,
London vista........................................ 240.65
Paris vista.......................................... 95.82 ’/,
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.65
Note italiene...........................................90.65

din 7 Nov. 1900.

Cursul losurilor private

cump. .vinde

Basilica...................................... 12.40 13.40
Credit...................................... 393.— 395.—
Clary 40 li. m............................ 130.— 135.—
Navig. pe Dunăre..................... —.— —.—
Insbruck ................................ 65.50 68.50
Krakau...................................... 71.— 73 —
Laibach...................................... 52.— 53.—
Buda........................................... 132.— 136.—
Pa’fiy........................................... 129.— 131—
Crucea roșie austriacă . . 42 50 43 50

„ n “«g......................
„ „ ital.......................

20.—
59.—

21.—
61.-

Rudolf..................................... —.— —
Salm........................................... 175.— 177.-
Salzburg....................................... 64.50 66.50
St. Geuois ........................... 198. - 201—
Stanislau................................ 150 — 160—
Trientine 4*/,% 100 m. c. . 383 — 385—

„ 4»/„ 50......................
Waldstein .......

28.— 30—
50.— 52—

„ de 10 franci . . . —.— —.—
Banca h. ung. 4% ....

Nr. 15999—1900.

Cursul pieței Brașov.

Din 11 Novembre.

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

18.92
18.75
19.20
11.20

127.—
58.75
10.70

100.-

1900.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

18.96
18.90
19.26
11.26

101.—

A N U N C I U R I 
dnserțiuni și reclame) 

sunt a se adresa subscrisei ad’ministratsuni. In casu! 
h4âtcăHi uraui anuncâu mai msalî 
d® se tace scădlemessii,
oare «reșce cu sâfc publicarea 
ue facts mai sie mul4e»rari.

Admi .istr, .Gazetei Trans.41

din 7 Nov. 1900.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Semințe
Cuali- 
ttttea 
per 

Hect,

Prețul per
100 chilograme

Grâu Bănățenesc . . . 80
deJa

7.60
pănă la
7.80

Grâu dela Tisa .... 80 7.60 7.70
Grâu de Pesta . • • 80 7.50 7.70
Grâu de Alba regală . . 80 7.40 7.42
Grâu de Bâcska .... 80 .— —.—
Grâu unguresc de nord . 80
Grâu romanesc .... 80 —•— —■«——

Semințe vechi Soiul
Cuali- 
tatea Prețul per

ori none per 
Hect. 100 chilograme

Sâcara . . 70—72
dela
6.75

pană la
6.95

Orz .... nutreț. . 60—62 6.70 6.80
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64—66 5.50 5.;0
Ovâs . . . — .— .—
Cucuruz . . bănățân . 75 .— ■.—
Cucuruz . . alt soiu . 78 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

» n
5.40 5.60

Publicare de oferte.
Joi, în 15 Novemvre a. c Ia 10 

Ore a. m. se ține io localul oficiu
lui de economie orășăuesc a dăua 
pertractare a ofertelor, pentru darea 
îrj antreprisă și furnisarea necesa- 
rielor :

a) la facerea unui conduct de 
țevi de 75 m/m de largi pentru sc6- 
terea apei din pivnița abatoriului și 
conducerea aceleia în canalul din jos 
de linia de vamă în Stojan ;

&) mai departe la legarea fân
tânei celei vechî din pivnița abato
rului cu citatul conduct de țevi.

Măsurările, proiectul de spese și 
condițiunile contractuale se pot lua 
în vedere pană la ținerea pertractă- 
rei în localul cficiului de economie 
orășenesc.

Ofertele au se conțină în cu
prinsul lor, că oferentul cunăsee con- 
dițiunile și că se supune acelora fă
ră nici o reservă.

Ofertele trebue să fie timbrateProducte div. Soiul | C u r s u Ț

Săm. de
n
n
n

trifoii! Luțernă ungur.
,, transilvană
„ bănățenă
„ roșiă . .

01
2
HQfl

dela pană

Ulei de rapiță rafinat duplu . 0r-4 —.— —.—
Ulei de in . . 4

—,— —.—
Unsore de porc dela Pesta . . 0 59.— 59.50

n n dela țeră . . . 0 — —.—
Slănină svântată . . . ■rf 51.50 52. -
Prune . . . • din Bosnia . . o 11.25 14.50

—.— ——•
Lictar . Slavon și Serbia rl 18.25 18.50

din Serbia în s. w — —.—
Nuci . slavon nou . . ft —,—
Gogoși. . . • sârbesc . .

n din Ungaria . . ți —.— —.—
Miere . • ungurescl. . . (D —.— —.—

sârbescl . . . I1! —.— —.—
Ceră 0 • brut .... —.— —.—
Spirt . . . Drojdiuțe de s. —.— —

după lege, apoi sigilate și provecțute 
cu vadiu de 5°/0 dela suma speselor 
proiectate au a ti presentate la ofi
ciul de economie al orașului până 
la ora ficsată pentru începerea per
tractării ofertelor.

Brașov, în 19 Octomvre 1900.
1151.1—1 Magistratul orășenesc.

Bursa de Bucuresci
din 7 Nov. 1900

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... 5% Apr.-Oct. B7.’/4
,, „ Impr. 1892 . . . 6„ lan.-lul 88>/4

din 1893 . . 5„ n n
„ „ J891 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct.
„ ,, Impr. de 32’/, mii. 4„ Ian-iulie 74’/,

„ Impr. de 50 mii. . 4 „ 75.—
„ „ Impr. de 274 in. 1890 4 „ n n 75 •/,
, „ Impr. de 45 m. 1891 4 ,, n n 75.V,

,, Im. de 120 mii. Ib94 4 „ 75 */,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ n n 74.%

Oblig, de Stat (Conv rurale) k Mai-Nov. 74.*/,
, Casei Pensiunilor fr. 300

,, comunei Bucuresci 1883 5% lan.-lni. —
„ „ din 1884 5 n Mai-Nov. —.—

„ „ „ dm 1888 &„ Iuu.-Dec. —
„ . „ n din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ Ian.-lnli. 90%
74.'/,Scris, fonciare rurale din 181'0 4 „

„ „ urbane Bucuresc n H n 79.%
5 n n ii 73 %

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „
V. N.

ii ii

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 50 v. —
Banca Națion. uit. div. 8t>.—
Banca agricolă................................

500 într. v. 21 50
500 150 v. 285.-

Dac'a-România uit. div. 35 lei 2C0 într. v. 215 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2i 0 îl îl 385.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 ana -
Soc. rom. de constr. uit. div. L5 1. 2o0
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 100 —v—
..Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 1<1 100 —
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 îoa—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —w
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ). 1000 n n —j
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —■,—

20 franci aur................................. — —.—

Fabricile Unite de gazâse. . . 12 5.—

OLPORTORÎ 

pentru cărți
Voiagiori și Agenți,

de orl-ce categorie in Brașov, precum 
și în provincie, i-se presintă ocasiunea 

i unui câștig durabil și convenabil 
într’o ocupațiune suplementară

Reflectanții primesc înformațiunî, 
adresând oferte sub IA. 34,01 C’ 
la Administrația diarului. țOffertele, 
decă e posibil să se scrie în limba 

I germană său franceză.)

S c o m p t n r I:
Banca naț. a Rom. 3% Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . .
C isa de depuneri 12„ Berlin .... 6 7a
Londra .... 3 „ Belgia ... 4“/o
Viena..................... 4’/, Elveția .... 5%

MUSICALE
Catetlog-e 

se trimit franco și 

-H- gratis -H 
pentru

Clavire
Harmonium

Violin-
Cello

C it ere
Kammermusik

Orchestre
Ghitare

Cântece
Humoristica j
CJorurî £

Duete, Terzete ~
®tisdii

etc. etc.

OTTO MAASS 
Deposit și asortiment de musicale, 

V I E N A,
VI/2 Nlarialiill’erstrasse 9fl.

1 J

E9
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A. Mureșianu ISrașov, Tergul Inului W. 30.
Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTTTTE.

FOI PERIODICE.
BILETE BE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

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

Amjwrtjfisi.•)

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în Iotă măzÂ/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.

se primesc în biuroul

WFȚ „Gazeta Transilvaniei" cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Cin.ren și la Eremîas Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


