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Cestiune de limbă în Pojun.
O aparițiune interesantă este 

cașul, care a făcut să se nască și în 
Pojun o cestiune de limbă. Nemții 
din acest oraș, situat la granița des
pre Laita aprope de Viena, de multă 
vreme n’au mai dat nicî un semn 
de viafă. De-odată să răspândesce 
scirea, că și în consiliul comunal din 
Pojun, unde odinioră se încoronau 
regii Ungariei, s’a ridicat postulatul 
de a-se respecta limba majorității 
membrilor lui. Un advocat cu nu
mele Carol Zernek, servil ca totl 
renegatii, a crezut momentul sosit 
ca să facă să înceteze un vechift obi- 
ceiâ, în favorul predomnirei esclusive 
a limbei maghiare.

Era adecă us, ca în ședințele 
consiliului comunal raporturile se se 
facă în limba germană. Zernek a 
propus, ca de aci încolo să se ra
porteze numai în idiomul maghiar, și 
numai acelor membrii se li-se per
mită a vorbi în limba germană, cari 
nu sciu unguresce.

Propunerea acâsta a produs mare 
fierbere între Nemții patriot din 
Pojun. Ea s’a discutat și în foile 
germane din localitate și, ceea-ce este 
mai interesant, chiar un Maghiar 
Ivan Simonyi, redactorul cțiarnlui 
„Westungarischer Grenzbote" a pă
șit în fruntea celor, cari combateau 
propunerea amintită, pe care el o 
numia în mod ironic „lex Zernek".

E de observat, că, deși Nemții 
sunt în majoritate, ei n’au pretins 
și nicî n’au făcut încercare de-a redo
bândi dreptul limbei protocolare ger
mane. Era dâră numai un us, după 
care raporturile se făceau în limba 
lor maternă. Amintitul Simonyi a 
și accentuat de repețite orî în foia 
sa, că Germanii din Pojun ar avă 
dreptul de-a. pretinde limba proto
colară germană, der el, ca Maghiar, 
nu păte face în privința acâsta pro
punere.

Este în tot cașul fârte leală și 
marinimosă acâstă atitudine a lui 
Simonyi, pentru care organul națio

nal săsesc din Sibiiu îi și face on6- 
rea de a-1 pune în paralelă cu Lu
dovic Mocsary, pe când șoviniștii 
din Pesta îl timbrâză de conducător 
al „pangermanilor“.

Mai ales tbia banffystă a aflat 
prilegiu a da alarmă, pentru-că a fost 
cu putință ca în Pojun maghiarismul 
să sufere o înfrângere, ce constă în 
faptul, că în cele din urmă față cu 
marea nemulțămire și agitațiă, ce a 
produs’o, propunerea lui Zerenk a 
fost retrasă. Fișpanul br. Vay încer
case a face o propunere mijlocitore, 
ca adecă să se facă raporturile în 
limba maghiară, dâr dâcă vor cere 
doispre4ece membrii ai consiliului, 
se se presenteze și traducerea în 
limba germană.

Nemții din Pojun însă n’au ce
dat, ci au amenințat, că vor trimite 
o deputațiă la ministru-președinte 
Szell, care se fiă condusă de depu
tatul orașului, Szilagy. Guvernul s’a 
temut se nu-i ațîțe și mâhnăscă prea 
tare înaintea alegerilor dietale și ur
marea a fost, că propunerea din ces
tiune s’a retras „ca nu cumva Poju- 
nul se fiă compromis printr’o hotă- 
rîre anti maghiară".

Interesant mai este, că în dis- 
cusiunea asupra propunerii Zernek 
nu s’a manifestat, cum trebuia con- 
sciința națională germană. N’a fost 
accentuat de cătră cetățenii germani 
de acolo dreptul limbei germane, ci 
s’au adus numai motive de oportu
nitate; s’a c|is adecă, că membrii bă
trâni în cea mai mare parte nu cu
nosc bine limba maghiară și, deci, 
n’ar pută să-și dea concursul la ad
ministrația comunală, dâcă li-s’ar face 
raporturi în limba maghiară.

S’a mai cțis, că ei de mult au 
renunțat la dreptul ca limba proto
colară să fiă cea germană și că nu-1 
vor pretinde nici de aci încolo, dâr 
pănă ce trăese să li-se lase usul 
limbei germane; tînăra generațiă și 
așa scie unguresce și e cestiune de 
timp, ca se mărgă odată tâte un
guresce.

Cu drept cuvânt amintitul or

gan săsesc deplânge acest oportu
nism trist, care este aprbpe identic 
cu părăsirea naționalismului german 
și, făcând paralelă între sentimentele 
Sașilor ardeleni și ale Germanilor 
din Pojun, relevâză, că pe când 
aceștia aduc numai momente prac
tice vremelnice în favorul limbei 
lor germane, Sașii o apără din prin
cipiu ca un drept al lor nealienabil.

Pănă acuma, <4ic Sașii, cei din 
Pojun n’au înțeles atitudinea și lup
tele nâstre; pâte că le vor înțelege 
acum după tristele esperiențe, ce 
trebue să le facă cu patrioții jidano- 
maghiarl.

Indemnity în loc de budget. Ud a 
din oele mai frumâse speranțe ale lui Oo- 
loman Szell pare a-se fi topit. Budgetul pe 
1901 nu va putâ fi desbătut în cameră pănă 
în 31 Decemvrie. Causa este de-oparte, oă 
desbaterea asupra declarațiunei moștenito
rului de tron a fost estraordinar de lungă, 
de altă parte oomisiunea finauciară a ca
merei desbate diferitele budgete fârte încet, 
așa oă pănă la sărbătorile Crăciunului nu 
mai este timp necesar niol pentru desbaterea 
celui mai mio budget. Guvernul va fi silit 
așadâr să câră o indemnitate budgetară pe 
cele dintâiu patru luni ale anului viitor. Se 
4ioe, oă proiectul de indemnitate va fi pre- 
sentat dietei la începutul lunel Decemvrie, 
sâu chiar la finea lui Noemvrie.

Dietele provinciale austriaco 
îșl vor începe noua sesiune în 17 Deoemvrie. 
Programul de luorare a dietelor este votarea 
provisoriului.de budget. „Politik" din Praga 
cjice însă, oă în dieta boemii vor veni în 
discusiune și alte afaceri de actualitate.

Ugron și „partida independent
In urma celor petreoute în ședința de Sâm
bătă a dietei, când Ugron a declarat oate- 
gorio, în contra tuturor celorlalți oratori din 
partida independentă, că primesce proieo- 
tul de lege despre inarticularea deolarațiu- 
nei archiduoelui moștenitor, — aprâpe tâte 
(fiarele maghiare din Peșta sunt de părere, că 
prin declarația aoesta el șl-a luat adio dela 
partida independentă. Amicii de odiniâră 

Ugron și Polonyi, s’au aousat reoiproo de 
infidelitate. Nici pănă acum nu se prea vedeau 
ei ou ochi buni; rar s’a întâmplat, de 
oâțl-va ani încâoe, să fiă de aceeași prărere 
și nu prea voia să primâscă unul sfatul ce
luilalt. Amândoi fiind âmenl ou ambițiuni 
și pretențl de bărbați politioi mari, era fi
resc să se cioonâsoă ori da câte-orl li-se da 
ocasiunea. Vorba oeluia: nu încap două 
săbii îutr’o tâoă. Pășirea de Sâmbătă a lui 
Ugron în contra partidei independente do- 
vedesoe, că în mod demonstrativ el vrâ să 
se desfacă din legăturile fracțiunei, oare 
purta pănă acum numele său. Polonyi la 
rândul său s’a presentat oa omul situațiunei 
și dându-i-se ooasiunea, a rupt orl-oe soli
daritate cu Ugron și s’a erigiat chipu oa 
viitorul stegar al principiilor și ideilor in
dependente, deși o parte din fraoțiunea lui 
Kossuth în frunte ou cei grupați în jurul 
lui „Egyetertes", au oombătut și combat pe 
Polonyi ca și pe Ugron.

Tâte aceste sunt simptome, oă partida 
independentă a apucat pe povîrnișul dis- 
membrăril și aoum este și mai îndepărta 
realisarea speranței, oă odată „indepen
denții" să vor uni și ralia.

Linia Serajevo-Mitrovița și pressa 
rusescă.

Am amintit, că pressa rusâscă 
e fârte indispusă în contra planului 
de construire a căilor ferate bosniace. 
Indisposiția ei este mare mai ales în 
contra liniei Serajevo Mitrovița, care 
afară de interesul economic, ce pre- 
sintă.este. și de-o mare importanță stra
tegică.

Etă ce scriu despre acesta două 
foi de frunte din Petersburg.

țliarul „Rusia11 c|.ice:
Dâcă acâstă liniă se va prelungi la 

Mitrovița, cestiunea macedon&nă se pote consi
dera ca definitiv predată în mânile Austriei, 
și odată trecută în mânile aoesteia, noi 
Rușii, cari ne oonsiderăm ca în drept de 
a da o soluțiune aoestei oestiunl, ne vom 
găsi în posițiunea, ca și în acâstă cestiune 
să ne dăm cuvântul cu aoelașl resultat ca 
în oestiunea Bosniei și Herțegovinei.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Fântâna cu gâletâ.
Traducere din 1. germană, de Victor V. Popescu.

Vara trecută n’am stat mult timp la 
îndoâlă, în ce chip să-mi petreo conoediul. 
Deja din Maifi am oetit cu mare plăcere 
reoensiunile d'aristice asupra jocului de pa
siune din Oberammergau și destul de des 
am studiat planul de plecare al trenurilor 
speciale, cari circulă spre satul situat între 
munții Bavariei superiâre. Și când mă în
trebau ounoscuții, de nu rămân în Viena 
pentru serbarea reuniunilor de oântărl, atunol 
zîmbind le respundeam ou âre-oare satis- 
faoțiune : „Ce oredețl D-vâstră ? Eu pleo la 
Oberaumergau!"

In fine și c|iua mult dorită sosi ! Când 
trenul părăsi hala gării de vest, am resuflat, 
ca și când acum mi-s’ar fi liberat peptul 
de praful multelor acte, ce le aveam pe 
birou.

Era tocmai Vineri. După amlacjl am 

sosit în Miinchen. încă în aceeași sâră 
ml-am procurat un bilet pentru primul tren, 
oare plâoă dimineța spre Oberau^ și m’am 
culcat ou plăcuta impresiune, oă numai trei 
cjecI-Și-sâse de âre mă mai despart de su
blima drama, pe care o așteptam cu ne
răbdare.

Vagonul în care am pleoat în dimi- 
nâța dilei următâre din gara oentrală a Miin- 
chen-ului era ticsit de lume și nu ored să fie vre 
o limbă europână, pe oare să n’o fi aucjit 
vorbindu-se aici. La început nu m’am sin
chisit mult de sooietatea mea de voiagiîi, 
compusă din diferite elemente, căci eu ocu
pam loo la o ferâstră, dâr și aoesta ou 
mare greu, și de aid priveam c’o adevărată 
plăcere la peisagele asupra oărora sârele 
de August îșl arunca racjele sele aurii".

„Anatole, nu te pleoa la geam • “ ră
suna fără de veste lângă ,mine în limba 
franoesă, și sunetul acestor vorbe îmi atrase 
atențiunea asupra unei tinere femei de o 
rară frumseță, care admonia pe un copil 
vesel, cam de șâse ani, să se retragă dela 
geam și să ocupe loo lângă dânsa. Copilul 

se părea, oă să opune, oăcl dama trebui 
să-i șoptâsoă diferite vorbe amenințătâre 
spre a-1 putâ liniști, vorbe dintre cari n’am 
putut înțelege decât numai aoestea: „Dâoă 
nu ești ascultător te voitl spune tatălui tău".

Nimic n’ar fi de observat la oele pe
trecute, dâcă dama n’ar fi fost atât de atră- 
getâre.

Peisagiul a perdut din farmecul său 
pentru mine, căci privirile mele se ațintiră 
involuntar asupra drăgălașului meu vis-â vis.

Cu timpul mă obiclnuisem a ceti din 
fisionomiile âmenilor necunosouțl; după mai 
multe semne pe care alții nu le observau, 
eu ghîoeam posiția, caracterul și originea 
respectivilor. Este fârte natural, că în acest 
cas am fost mai ourios ca de obioeiu.

După tâte semnele conchideam, oă tre
bue să fiă o 'Franoesă și chiar „Parisiană". 
Părul acela înohis, nasul cel fin și nervos, 
gurița oea mică și plină de spirit: tâte 
aceste îi dădeau feței un tip galic. Mâ
nuțele ei fine și delicate înoă îmi arătau, 
că aparține sooietății alese. Ea părea să 
fiă de două-(jecl-și patru de ani; dâcă nu 

ar fi fost băiatul, în a cărui față gÎDgașe și 
sănătâsă regăsii o mare asemănare cu dânsa, 
i-așl fi dat cu doi ani mai puțin.

Acum îmi reluai firul gândirei și de
dusei, că soțul ei înoă trebuia să fiă în 
tren, oăcl de altoum nușl-ar fi putut ame
nința copilul cu dânsul.

Unde era el ore? și pentru-ce îșl lasă 
el drăgălașa soțiă numai singură ?

Pe când mă gândeam la aceste, dama 
mai corpolentă, care ședea lângă dânsa, îș 
ridioâ vălul de pe față și șopti câte-va ou- 
vinte. Și fără vădita intimitate ce domnea 
între ele, a-șl fi putut gîci, că matrâna 
aceea era mama tinerei dame. De alt-oum 
era bine conservată pentru etatea ei.

Dâr unde era âre soțul tinerei dame, 
de care eram deja fârte ourios și tot-odată 
gelos, oăcl eram convins, oă nu era demn 
de așa un ânger; fiind-oă de alt-cum ar fi 
șecjut lângă dânsa, în loo, precum presupu
neam eu, de a sta în oupeul de fumători, 
spre a-șl putâ satisface plăoerei fumatului.

Ah, cum mă bucuram, că nu sunt 
fumător!
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„Acesta va fi un nou fiasco pentru sco
purile năstre in Orient, âr dâoă proieotul 
d-lui Bek va fi autorisat de Portă, trebue 
să reounâscem acest fiasoo ca o archi-rușme.

Austria în Salonic însemnâză mortea 
desvoltării politice a autonomiei baloanioe, 
decadența Marei Serbii și Marei Bulgarii 
dela Mare pănă la Mare. Austria în Salo- 
nio însemnâză sentința de mârte a Munte- 
negrului, care și fără aoesta se înâcă, strîns 
de un vecin laoom jși puternic, ca într’un 
Cerc de fier.

Austria în Salonio însemnâză olătina- 
rea situațiunei ndstre, a panslavismului, din 
Balcani, Șah și Mat tuturor testamentelor 
ndstre politice orientale.

Oând soldații înoep a circula între 
Budapesta și Mitrovița, noi putem să lăsăm 
jocul, să strîngem figurile, să închidem șa
hul : partida nostră e perdută.

„Novoie VremjaP, discutând ces- 
tiunea cu mai mult sânge rece, etă 
cum îșf încheie articulul:

Concesiunea Austriei pentru cons
trucția liniei ferate Bosnia-Mitrovița, nu e 
convenabilă niol din punctul de vedere 
turoeso, fără a vorbi de interesele altora, 
cari dreptul au de a-se păzi din partea dom
nilor politioianl austriacl. Numita liniă stra
tegică nimic nu diferă de ocupația Bosniei 
și Herțegovinei — a oărei termen a trecut 
— și oare n’a fost dată pentru scopurile 
strategice ale Austriei la oare nu s’ar fi pu
tut gândi astSijl-

Din România.
Turbur ările țerănesci.

Din BrădicenI (județul Gorj) rapor
torul cjiarului „Universul14 telegrafâză ou 
data de Dumineoă 29 Oct. v. următdrele :

La amiatjl locotenentul Marcel 01- 
teanu a voit să trâcă prin comuna Arjoci 
pentru a cantona la RaooțI; el era urmat 
de esoadronul căpitanului Liserie. La in
trare a întâmpinat baricade făcute din copaci 
enormi și aooperițl ou mărăoinl.

Drumul era înohis. După baricadă se 
aflau aglomerate peste 300 femei înarmate 
cu part, ciomege și bolovani, ăr mai la spate 
stăteau bărbații răsvrătiți. Țăranii mai erau 
barioadațl în două case învecinate.

Atunci, sosind colonelul Sainoglu ou 
un escadron de roșiori și vădend gravita
tea situației, a cerut ordine dela generalul 
Gigârtu, care a sosit în personă, urmat de 
un batalion de infanteria.

Răsvrătiții erau în fierberea cea mai 
mare. Ei arătau oiomegile. S’a dat ordin la 
40 de roșiori să dărâme baricada și atunci 
înoepu o teribilă învălmășâlă, când fu 
lovit generalul Gigârtu, oolonelu) Sai
noglu și alțl ofițeri. A fost rănit 
mai grav locotenentul Nuțescu, la obrăz și la 
mână. Locotenentul Olteanu a fost rănit la 
genunchi. Au mai fost răniți sergentul Jalbă 
și 5 soldați.

Aoum întră conductorul și ne oeru 
biletele. Tăcând îi întinse tânăra damă cele 
trei bilete: al ei, al mamei și al copilului. 
Ași fi dorit, să fi mai avut câte-va momente 
la disposițiă, spre a-ml fi putut continua 
observațiunile începute. Nu-mi mai rămase 
alta, decât a o urmări ou orl-oe preț. Eram 
sigur că și ea merge tot la Oberammergau, 
oăol mai toți pasagerii din acest oupeu 
voiageau într’acolo.

Oberau! răsună de-odată vocea con
ductorului, oare sări de pe soara vagonului, 
înaintând încet spre stațiune. VisitiiI nenu
măratelor trăsuri ne salutară ou mult res- 
peot, lăudându-șl oare mai de oare trăsu
rile lor. Ca și oând ar fi fost de asa'tat 
o tabără inimică, toomai așa năvăliră că
lătorii trenului de plăcere asupra diferitelor 
trăsuri. Eu alergam înoâce și ’ncolo prin 
aoâstă învălămășălă, spre a-ml regăsi dră
gălașa damă, pe oare o pierdusem din ve
dere în acest tumult. Am fost împins în 
tote părțile, fiind agrăit de servitorii tră
surilor și fiind în tot momentul în perioul 
de a fi călcat de trăsuri. Dâr de „Parisiana44 
mea nici o urmă.

Țăranii au tras și două foourl de 
pușoă. Unul de după barioadă și celalalt 
din pădurea de alături. Atunol batalionul 
de infanteria a intrat în liniă, ca să strice 
barioada, fiind mereu loviți de resvrătițl. 
S’au făout apoi somațiile legale prin grai ti 
și prin trâmbițe la intervale lungi.

Răsvrătiții continuând loviturile ou 
ciomegele și ou bolovanii, trupele au des
cărcat 100 de focuri orbe și puț’ne focuri 
adevărate. Au fost răniți femeia Stanca Cer- 
naianu la braț și Ilie Dobrescu la picior. 
S’au mai descoperit în urmă alțl patru 
răniți.

Au fost scoși afară și țăranii, cari se 
aflau barioadațl în oele două oase. Numă- 
rose femei au fost arestate; ele se asoun- 
seseră prin podurile caselor.

Grupuri de oălărețl au arestat trei- 
decl de răsvrătițl. Femeile au fost puse în 
libertate. Focurile au ținut peste un sfert 
de 6ră. Mare parte din revoltați au fugit 
prin păduri cu femeile lor.

După un oeas s’a trimis la RacoțI un 
esoadron de roșiori în reounâscere. Apoi 
trupele au plecat acolo împreună cu au
toritățile.

Ne așteptam la o vie resistență. Din 
ferioire, țăranii s’au încumințit în urma ce
lor întâmplate la Arjool. Ei au trimis o 
deputațiă, care a spus, că se supun întru 
iote legii.

înarmările Bulgariei.
țliarului ^Kblnische Zeitunga i-se co- 

munioă din Varna următdrele:
Deși conflictul româno-bulgar pare 

aplanat pe dinafară, Bulgaria nu numai oă 
nu înoetâză înarmările, dâr înoă le înain- 
tâză și cu multă repeziciune, ea să potă fi 
gata la orl-ce moment și pusă în adăpost 
de orl-oe surprisă.

Acum câte-va dile, au sosit 6 tunuri 
sistem Schneider-Canet, cari erau coman
date de mult la Creuzot și n’au putut fi 
plătite din causa lipsei de bani.

Aceste tunuri sunt destinate vaporu
lui de resbel „Nadejda14. Ele au fost trans
portate prin Rusia, probabil, ca să evite 
neplăoerl posibile la Bosfor.

Călătoria ministrului Papriooff, se 
vede, a fost în vederea acestui transport.

Este interesant entusiasmul, ce mani
festă Macedonenii în privința aoestor înar
mări, cari se vede îi interesâză în primul 
rând. Maoedonenii clasei de jos: lucrători, 
cioplitori de pietri — din Varna, Provodia, 
Șumla, Rasgrad, în număr de-aprâpe 2000 
de persâne, fac eseroiții în conținu de a- 
prâpe două luni sub direoțiunea instructo
rilor militari. Răcorindu-se timpul, prima
rul din Varna, a oferit soumpilor săi 
„Boxeri14 un local acoperit, vechiul spital, 
unde voluntarii se exsersâză pănă nâptea 
târZiu. Un locotenent al regimentului 8-lea 
de infanteriă din Varna, le slugesoe de in
structor. Se soie, că guvernul bulgar va

Mă hotărîsem, în fine, a traversa și 
sala restaurantului, c.eea-oe nu era tocmai 
ușor, căci toți călătorii, cari sosiră și oei 
oe voiau să călătorâscă mai departe, se 
opriseră aici spre a-se mai întrema ou ceva 
mâncare său beutură.

In fine mă aședai la o masă lungă 
din mijlocul restaurantului și fui satis
făcut, căol la o distanță nemijlocită, dâr 
tot în direoțiunea mea, îmi atrase atențiunea 
pălăria galbenă-auriă a „Parisianei44. Chiar 
cu periculul morții, tot nu am putut însă 
înainta, decât numai pas de pas. Aoum 
avui înoă și nenorocirea de a fi împedecat 
în cale ml de un bărbat mai înaintat în 
etate, îmbrăcat într’o mantauă lungă de 
voiagiQ. El fu salutat de un uit bărbat. Am 
ascultat la conversațiuneaîlor, oare se făcea 
în limba francesă, pe care o vorbeau amân
doi cât se pote de perfect.

— „In adevăr, Colonele, D-ta aici? 
Și D-ta călătorescl spre Oberammergau, ce? 
Zise unul stringent! respectabil mâna bă
trânului.

— „Da, ou soția și ou oopilul, căci 
Ninon nu voia altoum44.

cere Sobraniei un credit Be 25 miliâne, 
oare va fi întrebuințat pentru armament.

8CIR1LH piLBL
— 31 Octomvrie v.

Procese de pressă. „Tribuna44 din 
Sibiiu scrie, că Sâmbătă a fost ascul
tat la judeoătorul de instrucția din ClușiQ 
d-1 I. Scurtu pentru două articule, ce a pu
blicat în cestiunea Iancu. Pentru aceste 
articule i a intentat proces proouratura reg. 
din Sibiiu, acusatul însă a cerut să fiă as
cultat în ClușiQ. D-1 I. Scurtu a luat răs
punderea pentru artioulele înoriminate. După 
ascultare judecătorul de instrucția a pus în 
vederea acusatului imediata arestare preventivă 
la oas, oă se va depărta din ClușiQ fiă și 
numai pe o Z'- 1° contra aoâsta acusatul 
șl-a reservat drept de apelațiune. Mai no
tăm, oă d-1 I. Scurtu e implicat actual
mente în patru prooese: unul la Clușiu, al
tul la Sibiiu, al treilea la Deva și în fine 
la Hunedora.

Daruri pentru masa studenților. 
Primim următdrele mulțămite : Pentru masa 
studenților români din Brașov au întrat: 
dela ddmna Sabina Preda n. Andreica și d-l 
Dr. Basiliu Preda, advocat în Câmpeni, suma 
de 100 cortine drept cunună eternă întru 
amintirea neuitatei lor mame: Carolina 
Andreica n. Palade. Veclnică fiă memoria 
scumpei defuncte, âr pioșii donatori pri- 
mâscă oele mai căldurose mulțămite. — 
Direcțiunea șcdlelor medii gr. or. române din 
Brașov.

— Masa studenților dela gimnasiul 
român din Brad a câștigat doi donatori noi 
în persanele d-nei Sabina Preda n. Andreica 
și a d lui Dr. Basiliu Preda advooat în 
Câmpeni, cari spre eterni sarea regretatei 
d-lor mame resp. sâore Carolina Andreica 
n. Palade, au dăruit 100 cortine. In numele 
oelor săraci, cari vor benefioia din fructele 
acestei donațiunl, primăscă donatorii res- 
peotuâsa mulțămită. — Vasile Boneu, pro
fesor.

■f Schuler de Libloy. In8Noemvrie 
n. a răposat în Viena Dr. Friedric Schuler 
de Libloy, consilier de curte ces. reg. și 
profesor universitar emeritat în etate de 74 
ani, âr Sâmbătă a fost înmormântat în ci- 
miteriul dela Matzeinzdorf. Schuler de Li
bloy, oare este de origine din Sibiiu, a fost 
multi ani, începând dela 1851, profesor su- 
plent, apoi profesor ordinar la academie de 
drept din Sibiiu, El s’a distins ou deosebire 
pe terenul istoriei de drept transilvan; a 
publicat și o carte despre dreptul publio 
transilvan. La 1863—64 a fost deputat în 
dieta din Sibiiu. representând orașul Re
ghinul săsesc. Juriștii noștri ardeleni, cari 
și-au făcut cursurile la academia de drept 
din Sibiiu, pănă la anul 1875, când Schuler 
a fost chemat oa profesor la universitatea 
din Cernăuți, îșl vor reaminti pe profeso
rul de odinioră. Schuler de Libloy a fost

Strecurându-mă printre dânșii mormăii 
oâte-va vorbe nu prea măgulitâre despre 
Ninona lui, căci Zeu în adevăr nu ași fi 
fost dispus, oa să ascult sfirșitul acestei 
conversațiunl, fiind-că văZui deja- pălăria 
galbenă-auriă fălfăind la eșirea din sală.— 
Și în adevăr când ml-ar fi fost calea liberă, 
îmi perise drăgălașa păsărică dinaintea 
cehilor.

Ca turbat stăm acum înaintea ușei 
de stiolă afurisind totă lumea, dâr pe mine 
și mai mult. N’am fost eu dre un nebun, 
alergând după o femeiă măritată? Numai 
acum îmi veni minte, că eu nici nu mă 
gândisem cum am să soseso la Oberam
mergau. Tote trăsurile erau deja ocupate, 
nu-mi sucoese să-mi procur nici măcar un 
loc în trăsurile societăților'; în sfîrșit pentru 
bani scumpi a trebuit să mă mulțămeso cu 
o trăsură cam sărăcăoidsă, dâr și acâsta 
numai ou un cal.

SeZend în trăsură, ’ml erupse din nou 
cheful de ferii și hotftrii să nu-mi amărăso 
plăcerea prin a mă mai gândi la drăgălașa 
„Parisiană44.

iVa urma.) 

și a rămas în tdtă viața sa un naționalist 
pronunțat sas, care a adus multe servicii 
poporului său, îmbogățindu-lu mai eles lite
ratura de drept.

Candidaturi în Bucovina „Neue 
Freie Presse44 primesoe din oerourl guver
namentale bucovinene vestea, oă pănă aoum 
s’au anunțat la așa Z’su^ „oomitet central 
electoral44 următdrele oandidaturl: Dr. Strau- 
cher pentru Cernăuți; Dr. Skedl' pentru 
RădăuțI-Suoâva-Sirete; consilierul Mayer 
și rentierul Leon Rosenzweig pentru ca
mera oomercială; Nicolai Waesilko pentru 
oomunele rurale Vijniț ; âr Pihuliak pentru 
ouria a cinoea din partea de mâZă-nopte a 
țării. Afară de acești candidați crede co
respondentul numitei gazete, oă din partea 
proprietarilor mari români va candida ba
ronul George Vasilco, âr din partea Po
lonilor baronul Anton Koohanowski junior, 
fiul primarului din Cernăuți. Din partea 
oonsistorului (fondului religionar) episoopul 
Dr. V. de Repta. „Paotiștii44, Zlce> vor 
pune Dr.-ului PopovicI un oontra-oandidat 
în ouria a oinoea pe cons. Isopeseul, tot 
așa și baronului Eudoxiu Hormuzachi pe 
cons. FI. Lupul.

Conferențe episcopescî în Viena. 
Pilele acestea s’au întrunit în Viena epis
copii romano-catolicl spre a se sfătui îm
preună, oe pași să ia față eu mișoarea 
„Los von Rom44, adecă de rupere Idela bi- 
serioa Romei și de trecerea la protestan
tism. Se Z'ce, episoopii voeso să între
prindă o numită aoțiune în contra acestei 
mișcări.

Necrolog. D-1 direotor de postă și 
telegraf din loo, Iosif Macoldi de Akos, și 
soția sa Elena năso. de Molnar a îndurat 
o grea pierdere prin răposarea tinerei lor 
fiioe Margareta întâmplată în 11 1. o. în 
anul al 15-lea al etăței. înmormântarea se 
va faoe aZi după arnâZl din loouință în 
oimiteriul maghiar evang. din loo. Adresăm 
oondolențele nâstre întristaților părinți.

Aniversarea profesorului Mussaf- 
fia. Sâmbăta trecută profesorul pentru fi
lologia romană, consilierul de curte Dr. 
Adolf Mussaffia șl-a serbat jubileul de 40 
ani al activității sale de docent academic. 
Toți școlarii măestrului au arangiat în nu
mita Zi 0 festivitate cordială în sala semi
narului, la care au luat parte și decanul 
facultății filosofioe, profesorul Dr. Muller, 
apoi mulțl oolegl și școlari ai jubilarului. 
Profesorul Meyer-Lubke i-a adresat o vor
bire, în care a aprețiat activitatea scienți- 
fică dătătore de direoțiă a învățatului filo
log. După-ce l’a salutat și decanul în nu
mele facultății filosofioe, serbarea s’a în
cheiat între aplausele sgomotâse ale asis
tenților.

Onoruri lui Kriiger. Se confirmă 
soirea, că Kriiger va sosi la 19 Noemvrie 
în Paris. Președintele Transvaalului a ple
cat MercurI din Gibuti și va sosi în Mar
silia la 17 Noemvrie n. de unde a doua di 
va pleoa la Paris, oprindu-se noptea la Di
jon. La Marsilia se fac mari pregătiri pen
tru primirea lui și i-se va da un banchet 
monstru. Un otelier din Aix îșl pune tot 
otelul său la disposițiă lui Kriiger. Misiunea 
bură va pleca aZi din Haga în Franoia în
tru întâmpinarea președintelui Kriiger.

— Representanța comunală a orașu
lui Dublin, în ședința ea din 3 1. o., în urma 
propunerei consilierului comunal Iohn Clancy 
a ales oetățân de onâre pe „expreședin- 
tele44 Kriiger pentru purtarea sa eroioă și 
jertfele aduse patriei sale. încă înainte de 
a7se începe ședința, sala sfatului frumos de- 
oorată cu stâgurl bure a fost ticsită de 
public. Primarul, care întârdiâ puțin, a fost 
salutat la sosire cu strigări nu prea măgu- 
litore, âr când anunța, îndată după deschi
derea ședinței, că propunerea dorită nu se 
pote pune la ordiuea cailei, mulțimea erupse 
în strigări asurZitdre. Mr. Clancy numai de
cât protestă contra purtării primarului și 
adresându-se publicului Z’se, că dâcă lord- 
major-ul nu le împlinesoe dorința, îl vor 
alunga afară, ceea-ce a și voit s’o facă un 
tînăr. întreg publicul se ridică în pioiâre 
strigând „urra!44 la adresa lui Kriiger și în
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cepu eâ oânte imnul național irlandez „God 
save Ireland11, și afără din sala ședinței 
mulțimea aolamâ viu pe bătrânul preșe
dinte Kriiger.

Un cornet. Din Turda se sorie, oă 
Joia treoută, diminâța pe la 4 6re 55 min., 
s’a văcjut în direcțiunea dela răsărit spre 
nord-vest un cornet lung oa de 7—8 metri. 
Rarul fenomen natural s’a putut vede timp 
de 5 minute.

Tifus în Oradea-mare. Oomisiunea 
sanitară din Oradea-mare a deois închi
derea șoolelor pe timp de 14 d’le, fiind-că 
s'au ivit nuinărose cașuri de scarlatină și 
tifus.

0 ciocnire pe linia ferată. Intre 
Teiuș și Alba-Iulia s’a oiocnit cjile,e aceste 
pe linia ferată un tren cu o trasină. Can- 
tonerul a fost omorît, âr alte patru persons 
au putut să scape ou viața, sărind de pe 
trasină.

Bun vânat. D-l Carol Bretz din Bra
șov, a puțioat alaltăerl pe hotarul comunei 
Codlea un urs de 7 ani, care cantăresce, 
fără intestine, 135 ohilograme.

Spargere CU furt. ErI nopte nisce 
răufăoătorl au intrat în cârciuma din strada 
•lungă Nr. 1 (Brașovul-veohiă), furând vre-o 
70 de corone în bani și tutun. In urma lor 
s’au aflat o pilă și un sfredel, âr făptui
torii și-au pierdut urma.

Bande bulgăresc! în Macedonia. 
„Corespondența Politică14 din Viena află 
din Constantinopol, că isprăvile bulgărescl 
în Vilaetul Salonic se îmulțesc pe fiă-oare 
di. Două bande, compuse fiă-oare din 42 
bmenl, au năvălit în comuna românesoă 
Satoru și au omorît cinol locuitori și alțl 
oinol făcuțl prisonierl. O a treia bandă, a 
prins pe notabilul român D. GhianușI, care 
a numărat 250 lire turcesol pentru libera
rea sa.

Comitetul macedo andrianopolitan 
și Românii Macedoneni. O persdnă bine 
informată sorie din Bulgaria „Peninsulei 
Balcanice14, că Ghenadieff, membru al comi
tetului revoluționar, s’a presentat săptămâna 
trecută la toți Românii Macedoneni domi- 
ciliațl în Prahova și le-a cerut să dea câte 
5000 lei pentru liberarea Maoedoniei. Ro- 
mâuii refusând a da aoâstă sumă, Ghena
dieff i-a amenințat picând, că manile co 
mitetului 6unt destul de lungi, ca să-i pbtă 
urmări.

Pierderile Englesilor și Burilor 
Etă, după o statistică oficiâsă englesă, pier
derile ce le-a avut Anglia în jâsboiul ou 
Burii: Ofioeri omorîțl 302, suboficerl și sol
dați ucid 2902 ; morțl în urma rănilor pri
mite: 89 ofioeri și 893 suboficerl și soldați; 
oăcjuțl în oapt’vitate: 7 ofioeri, 821 subofi- 
oeri și soldați; morțl în captivitate: 3 ofi 
•ceri, 90 suboficerl și soldați ; morțl în di
ferite bole: 155 oficerl, 6115 suboiioerl și 
soldați; morțl în urma diferitelor aooidente ; 
4 oficerl, 145 soldați ; retrimișl în patrie ca 
invalicjl: 1422 oficerl, 33.077 suboficerl și 
soldați. Pierderea totală : 46.026 oficerl, sub- 
ofioerl și soldați.— Ce fel de cifre vor da 
însă statisticile neoficidse, dâr adevărate?

Sooietatea „Cruoei Roșie14 din Trans
vaal a publicat în „Morning Post14 urmă- 
tdrele cifre asupra pierderilor Burilor: au 
fost omorîțl 831, răniți 2677, de bole au 
murit 140, în spitalurl se află 1952, au 
pierit în urma unor accidente nenorocose 
■28, la olaltă 5528. Aceste cifre sunt, pro
babil, forte esaote, ele se estind îusă nu
mai pănă la 1 Iunie a anului o. adecă 
pănă la intrarea lordului Roberts în Jo
hannesburg.

Disparițiunea unui școlar. „Uni
versul14 aduoe soirea despre dispariția tînă- 
rului G. Gheorghiu, fiul protoerului jude
țului Tulcea. Tînărul Gheorghiu, oare era 
elev la lioenl din Tulcea, se purta într’una 
din cjil0 neouviinoios față de un profesor, 
fapt oare ’i atrase o pedâpsă de o lună de 
<jile în depărtare dela cursuri. Părintele 
tînărului dorind a afla oausa adevărată, 
oare a provocat fiului său aoâstă pedâpsă, 
se duse împreună ou el la lioeu, unde în 
fața profesorului, oonvins de râua purtare 

a fiului său, îl pălmui. Tînărul disperat se 
întorse aoasă, luâ un revolver și dispăru. 
Se orede, că s’a sinuois.

Sfîl’șitul lumei. O soire din Londra 
semnaleză o curidsă emigrare. E vorba de 
așa numiții IamrelițI, oarl formâză în India 
o sectă religidsă cu totul deosebită. Bi- 
zuiți pe spusele unuia din preoții lor, oare 
a declarat, oă sfârșitul lumei e apropiat, 
Iamreliții se pregătesc să emigreze în 
Sooția. Ei au de gând să se urce pe munții 
scoțieni, oăol cred, că de acolo vor trebui 
să se sue în cer, în cpua hotărîtă pentru 
sfîrșitul lumei.

Balonul lui Zeppelin. Se telegra- 
fâză din Friedrichshaven, oă generalul 
Zeppelin, sleindu-i-se resursele sale perso
nale financiare în construirea balonului di- 
rigiabil, caută de a obțină oonoursul gu
vernului și a particularilor spre a oontinua 
esperiențele. Acestea vor fi reluate în 
Martie 1901 la Tempelhoff, lângă Berlin.

O luptă sângerosă între țigani. 
Pilele trecute s’a întâmplat în satul Wen
demark din Altmark o luptă sângerâsă 
între țigani. O caravană oompusă din 12 
cară sosise în fața ospătăriei din sat. Cer
turile, oărl esistau de multă vreme între 
două familii, a avut ca resultat o bătaie 
crâncenă, la care s’au întrebuințat revol
vere, săbii, c’iomege și tot felul de instru
mente primejdidse. Furia femeilor, cari se 
băteau era de nedesoris. Un bărbat a fost 
bătut de ele ou ole și alte vase de bucă
tăria, pănă când a oădut jos aprdpe mort; 
un alt țigan a fost rănit de un glonț de 
revolver. Abia când sosi primarul ou mai 
mulțl gendarml, lupta sângerosă se sfîrși. 
Țiganii îșl încarcă repede răniții pe oară 
și familiile combatante o luară la fugă în 
două direcțiuni opuse.

Comerciul cu Bulgaria. Esportatorii 
cari stau în legătură ou piața Rusciucului 
(Bulgaria) pot lua informațiunl mai detai- 
laite dela biroul camerei oomeroiale din 
loo despre două case de espedițiune și co- 
misiune nesolide din acel oraș.

Boia de rîmătorl este declarată de 
stinBă în împrejurimile Brașovului.

Conflictul dela granița munte
negreni.

Despre sângerosul conflict dela 
granița muntenegrănă se publică două 
descrieri interesante, una în „Bos- 
nische Post“, alta în oficiosa „Glas 
Crnagorca“ din Cetinje. Illtă, după 
„Bosnische Post“, cum s’au petrecut 
lucrurile:

In 26 Ootomvrie a plecat din Gat 
o patrulă din compania 6 a regimentului 
98 de infanteria, să faoă inspecțiunl la fron
tieră. Patrula consta din 5 dmenl sub con
ducerea caporalului Schwab. Puțiu după 
orele 12 s’a întâmplat, că patrula a depă
șit din greșâlă granița 'la stîlpul 40 și a 
pătruns cam 80 pași pe teritoriul munte- 
negren, Avangarda patrulei (doi âmenj) ajun
sese tocmai la o colină, când din desișul 
ce-o înconjura apărură fără de veste sol
dați muntenegreni, oarl împresurară ime
diat pe oei doi omeni și voiră să-i desar- 
meze. Muntenegrenii erau conduși de un 
ofițer numit Todor Susicl. Când oaporalul 
Schwab văcju în ce situațiă se află cei doi 
omeni ai săi, grăbi dimpreună ou ceilalți 
doi în ajutorul lor, ceea-oe a dat ansă la 
o luptă violentă între ei. Schwab se în- 
oăerâ cu ofițerul muntenegrean și în de
cursul hărțuelii căcjură amândoi într’o grdpă 
de Carst. Susiol era dedesubt, caporalul 
de-asupra. Atunci ofițerul muntenegrân îșl 
scdse revolverul și-l descărca-, asupra lui 
Schwab. Acâsta a fost prima pușoătură. 
Glonțul însă n’a nimerit, fiind că caporalul 
declina deja la timp printr’o lovitură țâva 
armei.

Acum se începu o strașnică luptă în
tre cei doi dmenl, pănă când în fine Schwab 
oăpătâ ajutor. Un infanterist, care scăpa 
de pe colină dintre Muntenegreni, grăbi 
la Schwab și împușca pe ofițerul muntene- 
grân. După-oe în chipul acesta sub-ofițe- 

rul fu salvat, grăbi în ajutorul 6menilor 
săi de pe colină, unde aoeștia se apărau 
oontra Muntenegrenilor mai număroșl. Când 
ajunse aoolo un infanterist era rănit la oap 
prin o lovitură de pușoă. Lupta însă con
tinua, pănă oâud în fine soldații noștri stin
seră viața caporalului muntenegrân Teja- 
cevicl, fapt de care Muntenegrenii speriân- 
du-se, au fugit.

După lupta acâstă patrula s’a reîn
tors îndată la Gatra, unde a raportat ime
diat asupra celor întâmplate.

Oficiăsa din Cetinje „Glas Crna- 
gorca“ descrie conflictul astfel:

Locuitorii mărginași din Gagana trec 
de mai de mult peste graniță și fao pre- 
varicațiunl prin stîrpirea pădurilor dela So- 
mina-Planina. Din oausa aoâsta între lo 
cuitorii de graniță au fost frecări continue. 
Cei din granița bosniacă veniau la noi și 
pustiau pădurile. In 9 Oct. în fine un lo
cuitor din Gașana șl-a mânat doi boi pe 
pășunile nostre. Păzitorul nostru de gra
niță a văcjut aoâsta și a prins pe țăran cu 
boi cu tot. Din prioina acâsta Gașanienii 
s’au turburat rău, deși păzitorul șl-a făcut 
numai datoria.

In 26 Oct. o patrulă de soldați aus- 
triacl, oondușl de un locuitor din Gațana, 
apăru la graniță. Păzitorii de păduri, cari 
încă sunt militari, au eșit în calea patru
lei conduși de un ofițer, ca să desarmeze 
pe soldații străini, cari au pătruns pe te
ritoriul nostru. Patrula însă s’a opus, âr 
soldații noștri voiră s’o desarmeze cu forța 
și de fapt i-au și luat două pusei. Ceilalți 
soldați se încăerară și în timpul acesta ofi
țerul nostru și un caporal au fost împuș- 
cațl. Ofițerului i-s’a luat revolverul, âr sol
datului pușca. După acâsta s’a făout schimb 
de glonțe de ambele părți, înse fără ur
mări. Dintre âmenii patrulei un soldat a 
fost rănit cu pușca. In diua următdre o 
comisiune muntenegrână a eșit la fața lo
cului, unde a aflat o năframă și mai multe 
cartușe Mannlicher. Morții au fost îngro- 
pațl, după visitațiune medioală. Tot atunol 
mai mulțl gendarml bosniaco herțegovinenl 
încă voiau să vină la fața locului, însă pă
zitorii noștri de păduri i-au oprit.

Procesul atentatorului Salson.
înaintea Curții cu jurați a Seinei a 

început Sâmbătă judecarea procesului in
tentat lui Salson, pentru atentatul său oon
tra Șahului Persiei. In sală se afla o mul
țime enormă de lume. Se notâză locurile 
reservate pentru ambasadorul persian, Ma- 
zaraga. Sunt de față și multe dame.

Acusatul Salson e forte palid la obraz. 
El pârtă o blusă „bleu11 și vorbesce ou 
multă supunere.

Salson se apără spunând: — Aoum 
sunt soldat al poporului și mă supun voin
ței sale, cum mă supuneam superiorilor mei 
oând eram militar.

Președintele îl întrâbă: — Aveai in- 
tențiunea de-a ucide oe Șah, pe Rothsohild 
și pe Casimir Perier ?

Salson dă răspunsuri evasive și de
clară, că voia să lovâscă nu pe Șah, ci 
tirănia.

Președintele: — Pregătiseși atentatul 
contra fostului președinte al Republioei, 
Casimir Perier?

Salson însuflețindu-se: — Da, e ade
vărat, căol și el e un despoietor al popo
rului oprimat, care cere răsbunare, și apoi 
Casimir Perier a iscălit legea contra anar- 
ohiștilor. Eu sunt anarchist.

Președintele: — Ai premeditat aten
tatul oontra Șahului ?

Salson : — Da.
Președintele: —Ai oompliol?
Salson: —Nici unul. Am lucrat singur.
Apoi esperții psihiatri vin să declare, 

că Salson e un fanatic, dâr nu e nebun.
Generalul Parent, oare stând în tră

sură lângă Șah, a oprit mâna lui Salson, 
descrie scena.

Fabricantul de arme Renette, depune, 
că Salson a greșit lovitura ca prin minune. 
El mai spune, oă Șahul putea să fiă ucis.

In timpul deposițiunei martorilor, Sal
son sta indiferent.

Procurorul Republioei în reohisitoriul 
său condamnă cu orâre anarohia și cere 
juraților să ooudamne fără milă pe un ase
menea monstru omenesc.

Cu tot.ă apărarea îndemânatică a ad
vocatului Lagarde, jurații au dat un ver

dict afirmativ, în urma căruia Curtea a 
condamnat pe aousat la muncă silnică pe 
viață.

Convocator.
„Sooietatea pentru înființarea unei 

șcâle de fete române în Oradea-mare14 îșl 
va ținâ adunarea generală în Oradea-mare 
la 8 Deoemvrie st. n. după amiacfi la 3, 
în looalul institutului „Bihoreana14 ou ur- 
mătorea programă:

1. Președintele desohide adunarea.
2. Se va alege un secretar pentru re

dactarea procesului verbal al adunării.
3. Cassarul va face raport despre pro

gresul Sooietății și în special despre starea 
fondului ei.

4. Se va alege o comisiune de trei, 
care să esamineze raportul cassarului și să 
faoă raport adunării.

5. Se va alege o oomisiune de trei, 
la care se vor însorie membrii noi și la 
care se vor plăti taxele de membri, având 
oomisiunea a raporta adunării.

6. Propuneri eventuale.
7. Alegerea președintelui, vice-preșe- 

dintelui și a oomitetului societății pe trei 
ani următori.

8. Se va defige looul și timpul viitâ- 
rei adunări generale.

9. Președintele va închide adunarea.
Invităm la acâstă adunare pe toți 

membrii Sooietății, preoum și pe aceia, 
cari doresc a fi atari.

Oradea-mare, 7 Noemvrie 1900.

Teodor Kdvary, N. Zigre,
președinte. cassar și subst. seoret.

ULTIME SUIRI.
Viena, 12 Noemvrie. Călătoria 

regelui Greciei și a prințului George 
al Cretei au avut de scop de a pi
păi intențiunile puterilor cu privire 
la viitorul Cretei. Regele Greciei a 
conferit aci timp îndelungat cu con
tele Goluchowski. Două puteri refusă 
de a consimți la plebiscitul prin care 
Creta să alăgă pe George ca prinț 
independent. Ou tbte acestea s’asi- 
gură, că plebiscitul se va face.

Paris, 12 Noemvrie. Se comen- 
tăză în mod viu faptul, că Belgia a 
secvestrat o mare parte din terito
riul dela marginea fluviului Peiho 
spre a-și garanta calea sa ferată. 
Ț)iarele cer ca Francia să apere in
teresele Fraucesilor. Se anunță, că 
puterile au intervenit spre a aplana 
neînțelegerea anglo-rusă din China.

Paris, 12 Noemvrie. In teribilele 
aluviuni din Tunis s’au constatat 
pănă acum doue sute de înecați. 
Sate întregi au fost scufundate. Sce
nele petrecute au fost sfășietora.

Procesul asasinilor bulgari.

BucurescT, 12 Noemvrie. Astăcji 
s’a deschis sesiunea estra-ordinară a 
Curții cu jurați. Curtea e compusă 
din d-l d. Giuvaru, președinte, d nii 
Vlasto și Cudalbu, asesori; d-nii pro
curor general Ciocârdia și prim-pro
curor Emil Miclescu, representanții 
ministerului public ; d-l Sachelarie, 
grefier.

La ora 12 și 20 m. d. Giuvaru 
președintele Curții dă cetire decre
tului prin care Curtea este convo
cată în sesiune estraordinară pe timp 
de 10 cjil*3- După acăsta d-l grefier 
Sachelarie face apelul nominal al 
d-lor jurați. Se procede la consti
tuirea juriului. La ora 1 se ridică 
ședința, anunțându-se ședința viitore 
pe mâne la 12 din di-
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Dela „Tipografia A. Mnreșianu11 
din HBrașov, 

se pot procura urmâtârele cârti:

Crescerea vulpilor și altor ani
male selbatice în Alasca. — Trei4ecl și 
cinci de insule de pe lângă țărmul Alascel 
se întrebuințăză acuma pentru crescerea 
vulpilor albastre. Sa ceroat întâii! cu vul
pea cenușiă-argintie, oare ajunge la 250 de 
lei (blana), dăr e prea sălbatică și mumele 
îșl sfâșie adese-orl puii, așa că au părăsit’o. 
Vulpea albastră dă blană în preț mijlociu 
de 90 lei. Vulpile albastre se îmblânzesc 
ușor și ajung de mâncă din mână oa nisce 
capre. Le hrănesc cu pește crud său usoat 
și cu făină de săoară amestecată cu său; 
costul se uroă la 7 lei jum. pe an de vulpe. 
Pe o insulă doi omeni sunt de ajuns pentru 
tote treburile. Din Noemvrie pănă în 20Ianu
arie au gnje de prind în ourse pe cele oe 
vor se le ombre. Femeile le lasă pentru pră
sire, din bărbați numai pe oei mai frumoși. In 
acbstă întreprindere s au plasat pănă acum 
Îs 500.000 de lei în 32 de insule. Pe o 
insulă se cresc urși: din 2 au ajuns 
12, din care dece pui. Au de gând se aduoă 
zibeline din Rusia.

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum sau vândut pănă acum.

1) Lascar V'orescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acbstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conțin<- 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut pănă acum, este adl numai 2 cor.

30 bani porto.)
2) Poesii de Veronica Micle, regretata 

nbstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-]- 10 b. 
porto).

3) JPoesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-j- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șcbla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sbmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
Al. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) JLoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-]- 10 b. porte.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (J- 5 b. porto).

Cursul la bursa din Vîena.
Din 12 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................115.05
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 40.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119.65
Impr. căii, fer ung. înargint. 4'/2°/o 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50
Bonuri rurale ungare 4°/o • • • ■ 91.10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................164.50
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.50
Renta de argint austr............................ 97.70
Renta de hârtie austr............................ 97.40
Renta de aur austr....................................115.10
Losurl din 1860..................................... 133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.88
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 671.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.25
Napoleondorî.....................................  . 19.21
Mărci imperiale germane . . . ,117.671/2
London vista........................................ 240.65
Paris vista......................................... 95.82 ’/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 98.50
Note italiene...........................................90.45

Nr. 16349—1900.

PUBLICAȚIUNE.
Oq. representanță oreșenescă a 

decis, a comanda facerea de nou a 
coperișului — de circa 1000 m.2 — 
al edificiului pentru montură din ca- 
sarma de honvecjl cu tinichea negră 
conatătătore din table de 3 kilo
grame de grea 0'65/1.00, văpsite în 
ulei de amândouă părțile de câte 
trei ori.

Cei cari doresc a reflecta la 
aceste lucrări, sunt poftiți a-și preda 
ofertele timbrate, proveflute cu va- 
diul de 200 corone și apoi sigilate 
la oficiul de economiă orășenesc cel 
mai târfliu pănă Joi în 22 Noemvre 
a. c. la 10 bre a. m.

Ofertele au se cuprindă în text: 
declarațiunea, că oferenții cunosc 
condițiunile ofertului și ale contrac
tului precum și aceea, că în ce preț este 
oferentul aplicat, decă cum-va i-s’ar 
accepta ofertul, a primi dela oraș 
materialul pre ent de cărămidă fo
losibilă.

Condițiunile de ofert și cele 
contractuale se pot lua în vedere 
pănă la timpul sub indicat în brele 
antemeridiane la oficiul orășenesc 
edil seu la cel de economiă.

Brașov, 7 Nov. 1900.
Magistratul orășenesc.

Plecarea si sosirea trenurilor lie stat reg. iiu. în Bragov.
Valabil din 1 Octomvre st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5'8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Olușiu) la 6. 2-45 m. p.m.
III. Trenul de pers, la bra 7'48 min. săra.

Jlela Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3'55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
III. Trenul aecel. la ora 2'19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:

I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. ndptea.

U. Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 m. p. m.

(are legătură cu linia Tnșnad-Cluc-Szereda).

DelaBrașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la 6ra 9'2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.

Dela Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
II. Trenul de pers, la ora 3 15 min-. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiîi la 6. 2'9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10'25 min. săra.
Dela Bucurescl Ia Brașov:

I. Trenul accel. la 6ra 2'18 min. p. m.
II. Trenul pers., la bra 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la bra 5.— min. dim. 
(caie circulă numai Vinerea dela Predeal-.

Dela Kezd -Oșorheiu la Brașov :
I. Trenul de persone la bra 8'25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la bra 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt, la ora 6'48 m. săra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zgi-nesci la Brașov (gar. Bartolomeiu).
I. Trenul mixt la bra 7'2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la bra 8'25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la bra 1'51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la bra 6'48 min. sbra

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 
Argint român. Cump. 18.80 Vend. 
Napoleond’orî. Cump. 19.14 Vend.

■--------—- *
Alleln echter Balsam
■ut dsr Schutzengel-Apatheke 

des

A. Thierry in Pregrada 
bel Rofillsch-Sauerbrunn.

18.96
18.88
19.20

Galbeni Cump. 11.20
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.75 
Lire turcescl Cump. 10.70
Scris, fonc. Albina 5% 100. —

Vend. 11.30 
Vend. —.—• 
Vend. —.—■
Vend. —.—
Vend. 101.—

i

Articol universal, Export în tote țerile.
CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-ROAD. LONDON S. W.

Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 
loce de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare {jneajnns pentru bble de pepf, plămâni, 

ficat, Stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

w Mijloc de vindecare miraculos. "W 
veritabil numai cel prov§4ut cu marca colbre verde Nonnenschutz-

marke înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt. 
Producția anuală documentată 6 milhone de sticle.

12 sticle mici sbu 6 stiole duple trimise franoo cu posta 4 corone. — O stiolă cu 
prospect și însemnarea depourilor din tote țările lumei fi corone 20 bani.

» Trimiterea se face numai după primirea banelor.

Alifia-CentâfoBia A. Thierry Mită Alifia miraculosă 
mult cautată, renumită pentru efectele ei vindecăfrSre. Face operațiuni de prisos!

Cu acbsta salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curend și o bolă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 

I durerile, vindecă ranele de tot felul, înmoi >, disolvă, trage din rană ori-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 

| banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1OOO.0OO borcane. 
(Despre amendouă mijlocele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 

originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de fa sifhate și a fi. cu 
ateuțiune că borcanele se fie provedute cu firma: Apotheke zum Schutzengel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comatvlele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada bei RobitSGb-Sanerbrm.
(Lifernnt des iisterr. k. k. Stantsbearnten-Verbandes.)

(Contractor of the War-Office und the Admiralty, London.)
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A. Muresianu
5

ISrașov, Tergul Inului Wr. 3®.
Acest stabiliment este provefjut 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 putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUK, ARGINT ȘI COLOKI.

CĂBȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTT7TE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAHTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE SMTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ASlTflKI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri- 

EILuAÎTTTTld.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

<2oi(/ve/vta, în lolă măx/i/mea.

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

BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul

var
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se ports face și reîno* 

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

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

lămurit și arate și posta ultimă.
Administraț. „Baz. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


