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Ce pace vor puterile cu China.
După nesfîrșitele pur parleurl 

cu Li-Hung-Chang și cu prințul Ciug 
pentru a afla o modalitate de a-se 
aplana conflictul puterilor cu China, 
sosesce soirea dela Peking, că re- 
presentanții puterilor acolo s’au unit 
între sine în mod definitiv asupra 
condițiunilor, în cari puterile voiesc 
se încheie pace cu China. Acesta 
este evenimentul cel mai important al 
Zilei.

Gestiunea chinesă a început se 
devină omindsă pentru puterile eu
ropene, mai ales după-ce espedițiu- 
nile acestora în China le causâză 
cheltuell enorme. Așa de pildă nu
mai Germania a cheltuit pănă acuma 
pentru „aventura ei chinesă*, cum 
se dice pe acolo, nu mai puțin decât 
152 miliâne mărci, pentru cari se 
va cere indemnitate dela parla
mentul, ce s’a întrunit eri. Pe lângă 
acâsta cestiunea chinesă conține în 
sine germenele, din care se pot 
nasce mari discordii între puteri, și 
d6că acestea au fost înlăturate pănă 
acuma, nu însemnă, că nu vor putâ 
isbucni la ori-ce moment în viitor.

Tocmai în ce privesce înțele
gerea dintre puteri, faptul stabilirii 
în deplin acord a condițiunilor de 
pace din parte-le este îmbucurător 
și constitue de-ocamdată singurul 
resultat positiv, căci în ce se referă la 
așteptările, ce se 16gă de pasul din 
cestiune al puterilor, este fdrte ne
sigur încă d6că ele se vor împlini.

Condițiunile de pace puse de 
puteri sunt f6rte aspre și umilitâre 
pentru Chinesi și mai ales unele din 
ele vor întâmpina adencă nemulță- 
mire și probabil și mare oposițiune 
din partea lor.

Nu le va fi greu Chinesilor de 
a trimite misiunea, ce li-se cere, la 
Berlin pentru a esprima părerea de 
reu a împăratului Chinei pentru omo- 
rîrea ambasadorului Ketteler. Nu așa 
de ușor însă le va cădâ să ridice 
un monument pe locul unde acesta 

din urmă a fost omorît, deăre-ce 
acest mod de onorare a unui strein 
se contrazice cu vederile și senti
mentele religiăse Chinese.

Tăte acestea însă ar mai merge 
pe lângă 6re-care resignare. Dăr 
pretensiunea, ca capii rescălei Bo
xerilor, numiți de cătră represen- 
tanții puterilor să fîă pedepsiți cu 
mărte și ca esecuțiunea lor să se 
întâmple înaintea ochilor represen- 
tanților puterilor, stabilindu-se mai 
întâiu identitatea persănelor, este cu 
atât mai aspră pentru Chinesi, cu 
cât între acei capi se află și vr’o 9 
prinți împărătesei și funcționari înalț! 
între cari și tatăl viitorului împărat 
prințul Tuan. Contra acestui punct 
vor remonstra Chinesii forte mult, 
mai ales după-ce Li-Hung-Chang a 
declarat deja mai dinainte, că cur
tea chinesă nu se pote învoi ca 
prinții împărătesei se fîă pedepsiți 
cu mărte. Puterile însă pretind acâstă 
pedepsire, pentru-ca să se statueze 
un esemplu odată pentru tot-dâuna.

Nu mai puțin grea și aspră li-se 
va părâ Chinesilor și pretensiunea 
de-a plăti o despăgubire de 600 mi- 
lione taeli, o sumă colosală, ce li-se 
cere, având în vedere mai ales, că 
ac|i cea mai mare parte a venitelor 
vămilor Chinese este deja secuestrată.

Nu se scie încă, dâcă curtea 
chinesă și Chinesii în genere, a că
ror consciință de sine și orgoliu 
este atât de mare, nu vor mai în
cerca de ;a continua resistența în 
contra puterilor. In tot cașul stă- 
pânitorii Chinei sciu acuma cum 
stau cu acestea și în ce condițiunl 
pot să încheie pacea. Dâr mai sciu, 
că dela formularea condițiunilor de 
pace pănă la împlinirea lor este 
încă un drum lung și de sigur ei 
își vor da totă silința să nu-1 scur
teze și să nu-1 ușureze.

Noua sesiune a dietei ungare se]va 
începe Marția viitâre. Sesiunea actuală (a 
4-a) se va închide Sâmbătă. In ședința de 
Vineri raportorul oomisiunei financiare va 

presents raportul, numitei oomisiunl asupru 
budgetului pe 1901.

Afacerea Stadler, în urma celor 
publicate de „Narodni Listy* din Zara, a 
venit din nou în disousiune în oomisiunea 
financiară a oamerei ungare. Ea a fost 
sulevată de Justh Gyula, oare a interpelat 
pe ministru-președinte Szell, dâcă are ou- 
nosoință despre oele ce i-s’au raportat nu
mitei foi (Am luat și noi notiță în numărul 
de eri. — Red.), și dâoă da, atunci oe are 
de gând să întreprindă pentru a-se souti 
autoritatea coronei și demnitatea statului 
ungar ?

— Ooloman Szell a răspuns, că in- 
formațiunea cțiaristioa din cestiune este, 
probabil, o oreațiune ,a fantasiei. Nu se 
pbte presupune și nu se p6te orede, oa co
respondentul numitei foi să aibă ounosoință 
esaotă despre ceea-ce a <fis papa oătră ar- 
ohiepisoopul Stadler. Cu atât mai puțin se 
pote presupune, că informațiunea ar co
respunde adevărului, cu oât ambasadorul 
austro-ungar din Vatioan nu face niol o 
amintire despre acâsta în raportul său oătră 
ministrul de esterne. Papa a primit pe 
Stadler oa pe orl-oare alt prelat, oare a 
mers la Roma oa să-și esprime omagiile 
sale papei.

„Reichstag“-ul german a fost des- 
ehis eri. Niol-odată, oa de rândul acesta 
nu s’a așteptat în Germania ou atâta in
teres desohiderea „Reiohstag“-ului. In el 
se va presents noul cancelar german Bulow, 
se va oere aprobarea ulteridră a sumei de 
152 milione mărci, ce s’au oheltuit ou es 
pediția în China, și de-odată ou aoâsta va 
veni în disousiune și politica germană în 
China — oestiunl acestea, oarl de sigur 
vor crea greutăți lui Biilow.

In Mesagiul de desohidere, cetit de 
împăratul Wilhelm, se spune, oă eveni
mentele din Asia orientală au provocat 
cea mai aaenoă turburare la tâte popârele 
oivilisate. Ura fanatioă ațîțată de oonsilierii 
fără consoiință ai curții imperiale ohinese, 
a făout oa poporul să se dedea la orudeli- 
tățl în oontra loouitorilor paclniol și a cul- 
urei oreștine. Amintesoe uoiderea amba
sadorului german și pericolul în care s’au 

aflat străinii din Peking, și cȘîce, că soi
rile alarmante au unit pe toți aceia, oarl de 
altfel sunt despărțițl unii de alții. T6te 
națiunile în contra cărora s’a îndreptat 
ataoul, și-au dat mâna și au trimis pe fiii 
lor să lupte umăr la umăr. Guvernele sunt 
unanime în a lua măsuri de a-se stabili 
raporturi normale în China și după pedep
sirea oulpabililor, a-se faoe imposibilă tur- 
burarea păoii universale.

Mesagiul arată oausele pentru cari 
„Reiohstag“-ul n’a fost oonvooat, oa să vo
teze oheltuelile ou espedițiunea în China. 
Spune, oă raporturile Germaniei cu t6te 
puterile străine sunt bune și amioale și ou 
durere amintesoe despre tragicul sfîrșit al 
Regelui Umberto. La esposiția universală 
din Paris munca și dibăcia germană au fost 
împărtășite de o mare recunbsoere. Aoest 
suooes nu p6te să fiă salutat deoât cu bu- 
ouriă și să împinteneze munoa națională la 
opere tot mai mari.

Mesagiul sfîrșesoe urând oa luorare, 
parlamentului să fiă spre binele imperiului.

Chamberlain și Malta. Lui „VoTks- 
zeilungu din Berlin i-se anunță, oă ministrul 
ooloniilor englese Chamberlain a dispus, oa 
în insula Malta, din ai cărei 180,000 locui
tori numai 6000 sciu englesesoe, limba 
englesă să fiă egal îndreptățită cu limba 
italiană, și înoepând din 1914 numai limba 
englesă si -fiă oficidsă. — Mai adaugem, că 
Zilele trecute Chamberlain a dat o tristă 
dovadă de despotism. Primind pe notabilii 
din Malta, ministrul a năvălit ou vorbe vă- 
tămătdre asupra lor și a că rapărtele
oe i-s’au făcut, sunt o obrăzniciă. Apoi a 
Zis, oă Malta are prea mare libertate și, 
spre ași arăta puterea, a isbit ou pumnul 
în masă așa de tare, încât nevinovata mo
bilă mai oă nu s’a orepat.

Bulgaria și căile ferate bosniace. 
De când în monarohia austro-ungară s’a 
pus la ordinea ZU®i construirea nouelor oăi 
ferate bosniace, guvernul bulgar înoă se 
ooupă cu planul, de a faoe o legătură între 
oăile ferate ale Bulgariei cu linia ferată 
Mitrovița-Salonic prin Macedonia. Din oausa 
aoâsta se vor relua, se Zice, luorările între-
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Fântâna cn gâletâ.
Traducere din 1. germană, de Victor V. Popescu.

(Urmare.)

Erau aprdpe opt ore, timpul când 
trebuia să se înoâpă produoțiunea. Cea mai 
mare parte a publioului se grămădea spre 
ușile desohise ale teatrului și astfel ml-a 
fost posibil să viu în nemărginită apropiere 
a Parisianei. îmi oumpărai și eu o bombo
nieră legată ou un firicel de ață auriă și 
avui astfel pretext de a-o agrăi.

O audii vorbind limba germană cu fe
meia oare, vindea acolo, dâr mi-se păru,! că 
ar fi lipsă de bon-ton să mă adresez cătră 
ea în altă limbă, deoât în^limba ei maternă.

— „Sousă Domnă“ începui, desohi- 
Zend o conversațiă în limba franoesă cum 
mi-se păru mai coreot. „Am fericirea a fi 
vecinul D-v6stră; dâoă nu mă înșel, aveți 
a vă plânge de aceeași întâmplare oa și 
mine, neaflând bilete la produoțiunea de 
astăZl?

— „Sigur* răspunse ea după âre-care 
pausă, roșindu-i drăgălașa^ață. „Și noi sun
tem esohișl dela representațiă*1

In aoest moment îi oăZu din mână 
bomboniera. Eu mă grăbii, se ’nțelege, să 
i-o ridio și să i-o predau. Ea îmi mulțumi 
ou mult mai călduros, de oum ar fi meri
tat neînsemnatul serviciu, ce i-1 prestasem.

— „Madamei* urmai eu cufundat în 
frumsețea oohilor ei negri. „A-șI fi forte 
fericit, dâoă v’așl pută presta mai mult, 
deoât o supunere convențională*.

Eu însumi am fost frapat de aoeste 
vorbe îndrăsnețe. Ninon roși; mi-se părea, 
oă cetesc din fața ei ceva ferioitor și era 
să deviu și mai înfooat; atunci auZil la 
spate vooea comandatâre a oolonelului.

„La oe atâtea bombâne? Copilul va 
deveni încă răsfățat prin atâtea dulcețuri*.

Eu îl salutai fdrte reoe privindu-mă 
așa de frapat și ou rea credință, apoi m’am re
tras. L’așI fi sugrumat, căol eram oonvins, 
că prin apropierea lui s’a împedeoat o re- 
lațiune mai intimă ou nenorocita femeiă. 
Dâoă m’ar fi putut mângâia ceva, era nu

mai privirea ei, ou oare șl-a luat rămas bun 
dela mine.

După masă ploua de oredeal oă varsă 
ou ciubărul. De astă-dată nu-mi păru rău, 
că n’am aflat loc la teatru. Eu părăsisem 
ideia de a face o escursiune prin împreju
rime, văZend oă colonelul dimpreună ou 
soora sa au părăsit oasa. De aioi am de
dus, oă Ninon a refusat să-șl însoțâscă băr
batul. Și ce-mi putea fi mai plăcut, deoât 
a-ml petrece timpul aioi în casă, numai ou 
dânsa, oăol puteam spera o întâlnire ooa- 
sională său pe prispă, său pe soărl.

ȘeZui mai multe âre la ferâstra des- 
ohisă privind în grădina inundată de ploie și 
pândind răsunetul pașilor ei. Intr’aoeea de
odată văZui jucându-ml ceva alb înaintea 
oohilor. Era să nu-mi cred ochilor, când 
mă înoredințai, oă era o bombonieră de hâr- 
tiă care atârna de mai multe fire de ață, 
legate la olaltă.

Ce să însemneze aoâsta? AuZii bă- 
tându-ml inima, și mă sileam să nu ouget 
mai departe.

Dâr nu mai era îndoiâlă, firul venea 
sigur din ferâstra de sus și acolo nu putea 

fi alt-cine-va deoât Ninon, și ea trebuia să 
scie, oă eu looueso aioi în parter și oă sunt 
aoasă. Eu cântasem tâtă după°amâZa felurite 
cântece, parte spre a-o distra, parte spre 
a-i faoe ounoscută presența mea.

Nu, acâsta sigur era vre-o soliă pen
tru mine din parte-i.

Cu mânile tremurânde m’am apuoat 
să desleg bomboniera de fir. Am aflat în 
ea un boboo roșu oa sângele. Ah! înțeleg 
eu bine limba florilor? Roșu este oolârea 
amorului.

„Tot ești tu un ștrengar* ! șoptii eu 
în mine. Dâoă nu ar fi fost drugii de fier 
dintre ferestre, m’așl fi aplecat.afară și a-șl 
fi apropiat bobooul acela de buze, spre a-i 
arăta în mod vizibil oât de mult onorez 
darul dânsei. In acel moment îmi smulsei 
o roșă galbenă din botonieră și o legai de 
fir, oare, par’oă așteptând, juca înaintea fe
restrei. El fu tras îndată în sus. Roza 
cea galbenă nu era rău alâsă ca oontra- 
dar; galben este colârea gelosiei și pentru 
a suferi de aoesta, aveam chiar oausă.

Reținându-ml respirațiunea aștep
tam un răspuns. Una-două-trei minute 



Pagina 2. GrAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 244.—1900.

rupte pentru construirea liniei Radomir- 
Kustendil pănă la frontiera turoâsoă, lu
crări, ce se vor oontinua în anul viitor. Se 
mai anunță, oă ministrul căilor ferate bul
gar va merge înourând la JConstantinopol, 
oa să esopereze o iradea dela Sultan pentru 
conoesiunea junoțiunei oăilor ferate bulgare 
cu linia Salonicului.

Procesul asasinilor bulgari.
(Urmarea ședinței dela 31 Octomvrie vf

Prin actul de acusare — căruia i-a 
dat cetire grefierul Saohelarie — sunt dațl 
judecății în total 22 de aousațl, din cari 
9 sunt în prevenție și ceilalți dosiți în Bul
garia. Cei dosiți vor fi judeoațl la urmă, 
în contumaoiă, fără concursul juraților.

Din cei 9 aousațî'arestațl, Boioiu Ilief, 
Nio. Miteff, Mitu Stoioeff, Cristu Caram- 
buloff și Alex. Trifanoff sunt dațl judecății 
pentru omorul Fitowschi, âr Stoian Dumi- 
troff, Spiru Alexoff, Achim Peteff și Nicola 
Bogdanoff tj's Hagiu pentru omorul lui 
Stefan Mihăileanu.

Hagiul mai e dat judecății și pentru 
complotul în contra M. S. Regelui.

Din oei 13 aousațl dosiți și aflațl în 
Bulgaria sunt implicați în omorul lui Fi- 
towski, Gheorghe Teodoroff, student, Marcu 
Bosneaooff, Anghel Pop-Arsoff, Coti Zam- 
firoff, și Traiciu Tvetcoff, toți aoestia foști 
membri în comitetul bulgar din Bucuresol 
și cari au asistat pe Boiciu Ilieff la aotele 
cari au pregătit crima. Boris Sarafoff, pre
ședintele comitetului bulgar din Sofia, Gh. 
Petroff, casier, Vladimir Kovaoeff, seoretar 
al aceluiași comitet, și Ivan Stoianoff, sunt 
aousațl că prin daruri, promisiuni, abus de 
autoritate și uneltiri oulpabile, au provooat 
pe Boiciu Ilieff să oomită asasinatul lui 
Fitowski.

In omorul lui Stefan Mihăileanu, din
tre aousații dispăruți sunt Dumitru Troleff, 
pentru-oă a ajutat pe Dumitroff la comite
rea orimei, proourându-i banii necesari și 
i-a scos biletul de trecerea frontierei pen
tru a veni în România ; Alexandru Burla- 
coff, pentru că a indicat asasinului pe 
Mihăileanu spre a-1 uoide.

Boris Sarafoff, Dumitru Davidoff, vice
președintele comitetului din Sofia, Vladimir 
Kovaoeff și Dumitru Iconomoff, dispăruți, 
sunt aousațl, că prin daruri, promisiuni, 
abus de autoritate și uneltiri culpabile, 
au provocat pe Stoian Dimitroff să comită 
crima sus arătată.

In complotul contra vieței M. S. Re
gelui sunt implioați, afară de arestatul Ni
cola Bogdanoff tj18 Hagiu, și Boris Sarafoff, 
Anghel Pop-Arsoff, Marcu Bosneaooff, do
siți în Sofia.

După oe grefierul a terminat cetirea 
aotului de acusare se înoep interogatoriile 
acusaților.

Interogatoriul lui Boiciu Ilieff.
Președintele (cătră interpret): între

bați pe Boiciu Ilieff, a mai fost condamnat?

Boiciu Ilieff: Nu!
I. (întrebare). De ce e dat oa reoi- 

divist ?
R. (răspuns). N’am mai fost con

damnat.
I. Care este însărcinarea oe ai avut’o 

când ai venit în Bucuresol dela Rusoiuk, 
în Ianuarie? Ce însărcinare țl-a dat oo- 
mitetul ?

R. Am avut însărcinare dela Sarafoff 
pentru a ucide pe Fitowslcy.

I. Cine era Sarafoff?
R. Președintele comitetului macedo

nean.
I. Te-ai dus tu la Sarafoff, seu aoesta 

te-a chiemat ?
R. M’a chiemat printr’un servitor dela 

comitet.
I. Mai erau și alte persăne acolo ?
R. Era Sarafoff și încă alte două 

persăne ?
I. Oe conversația ai avut ou Sarafoff?
R. Eram nedecis oa să mă duc, său 

nu să omor pe Fitowsky, mai ales, oă niol 
nu-1 ounoșceam; în urma oelor ce mi-s’au 
spus de el m’am dus. In săra aceea m’am 
întâlnit ou Sarafoff lâ otel Continental, unde 
ml-a dat și arma, ca să-l omor pe Fi
towsky.

I. Mai erau alții cu Sarafoff?
R. Era singur.)
I. Nu era și Petroff?
R. Nu îl cunosc.
I. Cine țl-a dat toporul?
R. Sarafoff.
I. De unde avea toporul?
R. S’a uroat sus la Nicola Miteff și 

mi-l’a dat.
I. Va să cjică nu era singur Sarafoff?
R. Era el și cu Nioola Miteff și înoă 

unul.
I. Câte parale țl-a dat Sarafoff?
R. Mie nu ml-a dat nimio.
I. N’ai văcjut oând i-a dat Sarafoff lui 

Miteff 150 lei ?
R. Nu.
Interogatorul urmăză asupra relațiu- 

nilor aousatului și oontinuă:
I. Când ai pleoat din Sofia, numai 

tu erai înarmat ou toporul, său mai erau 
și alțl armați?

R. Eu aveam un topor și un pumnal, 
Miteff și Boicoff revolvere.

D-l președinte îi presentă toporul, cu 
care a uois pe Fitowsky și pe care Ilieff 
îl reounăsoe.

După aoăsta aousatul Boioiu Ilieff 
desorie pe larg tăte operațiunile lor orimi- 
nale din noptea de 11 Februarie 1900 ară
tând și rolul, pe care Trifanoff îl avea în 
îndeplinirea orimei. i

I. Cine trebuia să-ți arate drumul să 
te întorci acasă, după-oe vei fi comis 
crima ?

R. Carambuloff.
I. El era lângă tine, când ai dat lo

vitura ?
R. Era ceva mai departe.
I. Ce ai făout, după-oe ai dat lovi

tura?
R. Am fugit oa să soap.
I. Trifanoff era aprope de Fitowsky, 

când ai dat lovitura?
R. II ținea de mână. 1
I. Câte lovituri ai dat?
R. Două său trei.
I. Ai fost plătit?
R. Nu.
I. Atunci, pentru-ce l’ai uois?
R. Pentru-oă Fitowsky era spion turc.
I. Ce dovecjl, aveai pentru asta î

R. Nu am avut probe, numai am au- 
<jit; erau două femei, oarl plângeau și spu
neau aoăsta și eu, care am suferit mult din 
causa Turoilor, m’am revoltat.

I. Ce ai suferit din prioina Turoilor ?
R. Odată au întrat nisoe bande de 

Turci în sat la noi, au jăfuit și omorît.
I. Nu scii, oă bande de tâlhari au 

tăte națiile — și Bulgarii?
R. Au tăte națiile; însă nu oa la 

Turci.
După alte oâte-va întrebări, puse de 

d-l procuror general, de jurați, de partea 
oivilă și de apărare, interogatorul se sfîr- 
șesce și ședința se ridică.

*
A treia ședință s’a ținut erl în 1 (14) 

Noemvrie, în care s’a continuat ou intero
gatoriul acusaților, fiind interogat la rân
dul lui Nioola Miteff, oomplioe la omorîrea 
lui Fitowsky.

*
Cartușul lui Dimitroff.

înainte de a se desohide ședința de 
Marți a Curței eu jurați s’a petrecut, după 
cum raportăză „Universul" următorul in
cident:

La coborîrea din dubă, cei 9 Bulgari 
au fost primiți de d-l Giuvaru, președintele 
Curței ou jurați, asistat de grefierul Curței 
de inspectorul de poliție d-l Opresou, de d-l 
Arioesou, comisarul palatului, de d-l Cor- 
buleanu, comisar de siguranță și de d-l 
Congopol, intendentul palatului de justițiă.

La penitenciarul Văcărești s’a făcut 
aousaților bulgari trei perohisiții. Când au 
sosit la palatul justiției li-s’a făout în pre- 
sența președintelui Curței, ultima perohi- 
siție.

Atunol s’a produs de-odată o mică 
panică. Pe când oomisarul Corbuleanu per- 
ohisiționa pe Dimitrăff, asasinul lui Mihăi
leanu, esclamă: ,Am găsit un oartuș!"

Grefierul, care era aprăpe, se dete 
oâți-va pași înapoi; toți oeilalțl rămaseră 
cu privirile fixate asupra asasinului.

Uimirea tuturor dispăru însă numai 
deoât când comisarul Corbuleanu, esami- 
nând cartușul, esolamă din nou: „E un 
cartuș de pâne!“

In adevăr, asasinul Dimitroff făcuse 
din miez de pane un oartuș fărte bine al
cătuit., mai ou sâmă, oă pânea se înegrise.

Inofensivul oartuș a fost confiscat, âr 
Bulgarii aousațl în complot și asasinatele 
oomise fură duși în camera lor.

Din România.
Tunurile contra grindinei. D-l Filipescu, 

ministru român al domeniilor, a însărcinat 
pe inginerul G. N. Nicoleanu, directorul 
general al agriculturei, de a studia cestiu- 
nea întrebuințărei tunurilor oontra grindi
nei în România.

„Univ." află, că d-l Filipescu a luat 
hotărîrea de a se face o instalație siste
matică în Aprilie viitor în marea pepinieră 
model a Statului Istrița (județul Buzău), 
aprobând atât de favorabil oferta oe i-s’a 
presentat de d-l Gino Mariotti, oare, oel 
dintâitî aduse la noi ideea sistemului gran- 

dinifugo. Aoesta șl-a luat angajamentul de 
a face instalația ou spesele sale și de a nu 
reolama nici o plată deoât în urma defini
tivelor resultate satisfăcătâre date de tunuri.

Suntem convinși, oă astfel de espe- 
riențe vor da și în România oele mai bune 
resultate: astfel acest esemplu dat de gu 
vern va fi imediat urmat de toți inteligenți 
agrioultorl români.

D-l Filipescu a însăroinat pe d-l Gino 
Mariotti de a-i presentă o detaliată rela- 
țiune asupra actelor ofioiale și discuțiuni- 
lor, oare se vor țină la Padova (Italia) în 
cjilele de 25, 26 și 27 Noemvrie st. n. pen
tru al II-lea congres internațional de tirurl 
în oontra grindinei. La aoest oongres vor 
lua parte delegații Spanioli, Italieni, Un
guri și o mare representanță franoesă.

Importul României din Franoia, în 
anul 1899 a fost de 7 miliăne, âr esportul 
ei în aoea țâră, în aoelașl ani, a fost .de 
30 miliăne.

»

La 15 (28) Noemvrie se va face inau
gurarea seriei de conferințe la Ateneul 
român.

Intre conferințele anunțate la Ateneul 
român pentru luna Ianuarie 1901 va fi 
una în oare se va trata despre Dobrogea. 
Conferențiarul este unul dintre oei mai com
petent oilnosoătorl ai aoestei părți a Ro
mâniei, d-l Ion Nenițesou fost prefect de 
Tuloea.

— In sala de jos a Ateneului român 
se vor organisa în ourând cursuri supe- 
riăre de istorie și literatură. La aceste 
cursuri nu vor fi admiși decât auditori anume 
însoriși.

— Un distins om de stat va țină la 
Ateneul român, în anul 1901, o importantă 
oonferință istorică ou ooasia aniversărei asa- 
sinărei lui Mihaitî Viteazul în Ardeal.

*
Conform votului adunărei generale a 

Ateneului Român din 25 Martie 1900 se 
va așecja în grădina Ateneului un bust de 
marmoră perpetuând trăsăturile feței ne
muritorului fondator al instituțiunei, C. 
Esarcu. Bustul, opera soulptorului Con
stantin V. Hegel, se va desvăli cu solem
nitate în cjiua de 8 Noemvrie v. Se vor 
învita la solemnitatea desvălirei bustului : 
ministrul cultelor și instrucțiunei publice, 
primarul Buouresoilor, membri familiei, mem
brii și conferențiarii Ateneului, pressa, so
cietățile: Liga Culturală, sooietatea de cul
tură Macedo-Română, Tinerimea Română, 
asooiațiunea studenților universitari, sooie
tatea studenților în medicină; delegațiunl 
a câte 5 membri dela licee, cursul supe
rior; sooietățile Albaneze; tăte dămnele 
iscălite pe aotul de fundațiune; Academia 
Română; Ateneele din județe, sooietatea 
pentru învățătura poporului român ; direc
țiunea conservatorului și a teatrelor. D-l 
Trandafir Djuvara, membru al societăței, 
va rosti o cuvântare de laudă a regretatului 
sărbătorit O. Esarou. Va urma descoperi
rea bust’ilului în sunetul musicei. Vor urma 
discursurile diverse, ce se vor anunța prea
labil biuroului Ateneului și depunerea oo- 
răuelor, Corul conservatorului va deschide 
serbarea ou „Imnul Regalu și „Deștâptă-te 
Române".

oarl îmi părură ca o veolnioie. In fine firul 
apăru din nou. Era să erup înț strigăte 
de buouriă vătjend legat de fir un coșuleț 
fin lucrat. Ca un leu m’am aruncat asupra 
lui și găsii în el o caisă mică.

Inzadar îmi spărgeam capul, oe să în
semneze acâsta. In fine rupsei o foiță din 
carnetul meu și scrisei pe ea, de sine să 
înțelege franțuzesce, puținele ouvinte: „Vă 
pot ruga pentru esplioațiunea aoestor 
semne?14 Eu arunoai hărtia mototolită în 
ooșuleț, oare fu ridicat în sus, spre a apără 
din nou. De astă-dată era o bombănă în 
el. Era o bombănă paohetată într’o hăr- 
tiuță colorată, preoum vădusem de diminâță. 
Cu nespusă bucuriă rupsei fășiuța de hăr- 
tiă de pe bombănă și oetii următorul 
citat:

„Nu me ’ntreba iubitul meu 
„De ce jelesc atât d.e greuu.

Aoum îmi adusei aminte, că și eu am 
nisoe bombăne și le soosei din buzunar. 
Le esaminai pe tăte, dâr nioldeoum n’am 
putut afla vre-una, al cărei vers să pătă 
corespunde la citatul primit de sus. Mi-se 
păreau tăte prea banale. In fine pusei 
mâna pe oarnet.

O minută mai în urmă se ridică în 
sus ooșulețul, ducând cu sine o hărtiuță, în 
care înfășurasem trei bombăne. Eu o asi
gurai pe Ninon, oă numai eu sunt cel oe 
o pot înțelege și așteptai răspunsul cu mare 
nerăbdare.

Nu dura mult și coșulețul din nou 
apăru și de astă-dată era o bombănă în 
el. Pe fâșia de hărtiă cetii plângerea Ni- 
nonei scrisă în următorul citat:

„Cine-mi cunosce dorința
„Scie ce-i suferința11.

Inmuindu-ml oreonul în gură, îmi sfă- 
rîmam capul să-i compun un vers conve
nabil, prin oare să ml esprim sentimentele, 
dâr nu fui în stare să oompun nimica. In 
fine a trebuit să mă mulțămesc numai ou 
prosa, și aoăsta era cam scurtă, dâr se pută 
înțelege mult din ea.

„Dămnă, Te iubeso ! Pot spera?" Cam 
aoesta era oonținutul foiței, pe oare punân- 
du-o în coșuleț, acesta se îndreptă în sus 
însoțit de trei bombăne, după-ce deja co
șulețul ca și purtat de-o mână impacientă 
făcuse de vre-o oâte-va ori aoăstă cale.

Par’ că stăm pe flăcări, așa de impa
cient așteptam răspunsul. El și sosi, dăr 
mai dulce de oum ași fi sperat, căci pe 
hârtiile bombănelor era de astă-dată acest 
vers:

„O, dulce speranță, gingaș dor, 
Timp dulce al primului amor ! 
Ochiului meu cerul senin i-s’arată 
Și de fericire inima-mi e beta11.

Aoum aveam luorul pe față. Jucam 
de fericire prin odaiă stringând mica hăr
tiuță la buze. Acest mod de răspuns al 
Ninonei s’ar fi putut pără cam suspect, dăr 
de sousat, căci singur s’a grăbit să răs
pundă la cele sorise de mine, ca să mă 
liniștăscă. Soie Dumnefleu ce o fi suferit 
biata femeiă deja de ani, în căsătoria! îmi 
disei &ducându-ml aminte de al doilea citat 
pe oare mi.l trimisese și în oare mă faoe 
să înțeleg a ei suferință. Da, da, sărmană 
ființă, te ’nțeleg forte clar și nu voii! lăsa, 
se se arunoe asupra ta nici o piătră 1 Inima 
ta suferindă, oe se consumă în dorința 
amorului, scusă tăte!

Pe urmă prinzând oarnetul îi scrise-i 
următorea epistolă:

„Adorată Ninon ! Dăcă au esistat vre-o 
dată două inimi, cari dela înoeput să fi 
fost hotărîte a fi una a oeleilalte, atunol 
aceste inimi Bunt inimile nâstre. Da, d-ta 
ai dreptate să vorbesol de primul amor, 
căci sunt oonvins, că o inimă oa a d-tale 
numai odată este în stare să iubâsoă în 
adevăr, și soțul d-tale nu este în stare să-ți 
presteze un astfel de amor.

„Mult iubită! Află, oă viața mea stă 
la disposițiunea d-tale! Dispune de mine! 
Păte-’țl pot servi ou vre-un sfat, spre a 
pută face un sfârșit insuportabilei situa- 
țiunl în oare te afli. Vino mâne diminâță 
la cinci ore în grădina oomunală a oimi- 
terului, te aștept la monumentul cel mare 
de lângă intrare. Pe veci al d-tale Ludovic 
Rys, funoționar ministerial din Viena".

Am aruncat biletul în ooșuleț dim
preună ou vre-o jumătate de duzină de 
bombăne, oa gingaș simbol al intensivei 
duloețl în oare pluteam, — și telegraful 
nostru de amor funcționa tot așa de punc
tual ca și pănă acuma.

De astă-dată am așteptat fârte mult 
pănă a apărut coșulețul, și când îmi juca 
ârâ înainte, era gol. Atunol am tremurat. 
Să fi aflat ea ore prea obraznice aprecierile
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Cărți poștale. Ministru unguresc de 
oomeroiîi a publicat în fdia oficială ungu- 
râsoă o ordonanță, în oare se stabilesce in
soripția pe cărțile poștale fabricate de pri
vați. Ministrul dispune, oa pe cărțile poș
tale, între cari și oele ilustrate, inscripția 
de pe partea ou adresa să fiă în limba ma
ghiară („Levelezo-lap"). Inscripții în altă 
limbă nu pot fi puse, decât în rend separat 
și numai sub inscripția maghiară. In cores
pondența ou străinătatea însă, pe basa con- 
vențiunei internaționale, sunt a-se folosi 
cărți poștale ou insoripția „Carte poștale0 
de-asupra, er de desubt urmeză insoripția 
în limba maghiară.

Naționalitățile în armata comună, 
pilele acestea s’au publicat nisoe date sta- 
tistioe forte interesante cu privire la con
tingentul, ce-1 au diferitele naționalități din 
monarchiă în armata comună. Se spune 
între altele, oă : Slavi sunt 430,000, Ger
mani 227,230, Maghiari 122,234. (Intre aceș
tia sunt oaloulațl toți Jidanii, toți renegații 
și aoei cu nume maghiarisate), Români 
48,000, Italieni 13,669. Dintre Slavi nu
mărul Cehilor și Slovaoilor este de 174,268, 
Poloni 75,672, Ruteni 74,675, CroațI și 
Șerbi 74,514 și în fine Sloveni 27,513. — 
Reese așa-dâr, că elementul slav (430,000) 
este mai număros representat oa tdte cele
lalte elemente ne slave la olaltă (411,133).

Membrii noi în camera seniorilor 
austriac!. Din Viena se telegrafâză, că 
după informațiunile, ce le au cerourile po- 
litioe de-acolo, împăratul va numi membri 
noi în camera sonorilor.

Cancelaria advocațială în Ținea. 
D-l Dr. Andreii! Iile faoe cunosout, că șl-a 
deschis cancelariă advocațială în Ținea 
(strada Franoiso IoBif Nr. 261.)

Precauțiunea lui Wilhelm II în 
fața unui atentat. Un 4’ar berlinez asi
gură, oă împăratul Wilhelm al Germaniei 
e singurul monarch său șef de stat din 
Europa, oare pdrtă pururea la sine un re
volver. Bine înoredințat, oă el va fi mai 
curând său mai târdiu ataoat de un anar- 
ohist dre-oare — numărul de scrisori ame- 
nințătore, ce i-se trimit 4’lnio, ne mai lă- 
sându-i nici o îndoială în privința asta, — 
împăratul Germaniei a jurat deja de mult 
timp de a-șl vinde scump viața. In fiă-oare 
diminâță, jaeger-ul său, oare nu-1 părăsesce 
niol-odată, îi ourăță ou îngrijire arma, ale 
cărei resorturi le ourăță, și pe oare o în
carcă cu 6 oartușe. Une-orI chiar, mai ales 
când e la Potsdam, Wilhelm II se eseroi- 
tâză la tir într’una din aleele parcului său, 
ou revolverul lui de calibru 7 jum. mili
metri.

închiderea Esposiției din Paris. 
Din Paris se scrie ou data de 11 1. o. ur- 
mătdrele: ErI, c}iua ^penultimă, esposiția 
universală, pe lângă tote oă era o 4i fri- 

mele? De astă-dată luai oreonul și mai 
sorisei oâte-va șire.

„Scumpă și prea iubită Ninon! Tre- 
bue să ml imaginez oonținutul gol îu ade
văr ca oeeea-ce este în realitate — un ooș? 
Te rog nu mă lăsa pe gânduri, trimete-ml 
răspuns! Nu pretind niol o vorbă, niol o 
literă, dâoă nu te poți hotărî, dâr trimite-mi 
cel puțin un semn vorbitor și nu te voiG 
mai derangea pentru diua de astăc}! cu 
nimioa, oi void aștepta dorita dimindță de 
mâneu. — L. R.

Hârtiuța era în ooșuleț și de-asupra 
tdte bombdnele, oe’-ml mai rămăseseră; ca 
un setos după o picătură de apă, așa aș
teptam eu după răspuns, oare ou mare 
greu apăru. De astă-dată era în ooșuleț o 
mănușe svediană de dame. Așa eram de 
impresionat de aedsta, înoât strinsei la 
inimă acest semn de consimțământ al ei. Mai 
pusei înoă oâte-va rânduri de mulțămită 
în ooșuleț și el dispăru apoi spre a nu se mai 
întorce..............................................................

(Va urma.) 

gurdsă, a fost cercetată de 600,000 persdne. 
Astă-ndpte la 10 dre o bubuitură de tun 
dată din turnul Eifel va vesti înohiderea 
esposiției. Lume multă a fost și la gran- 
didsa festivitate de adio, oare a aranjat’o 
în sala uriașă de pe oâmpul lui Martie ou 
oâte-va cjile mai nainte administrația espo
siției în ondrea ambasadorilor statelor stră
ine. Tdte palatele oonstruite din lemn vor 
fi vândute și multe din chioșcuri se vor 
pută vedâ prin parcurile unui său altui 
boier. Așa pavilionul japones, a cărui ma
terial de lemn a costat 40,000 franol, s’a 
vândut întreg ou 100,000 franol. Damele 
din aristocrația parisiană, cari posed vr’un 
oastel în vre-o parte romantică a Franoiei, 
îșl pun oapul după câte-un pavilion exotio 
de lemn. O damă din sooietatea înaltă era 
de tot nefericita, pentru-că altă damă a 
cumpărat pavilionul „Congo". Ea se liniști 
numai atunci, oând arohiteotul îi promise, 
oă-i va edifioa un alt pavilion în aoel stil, 
ddr mai mio, oare costă 15,000. Satul ru- 
seso de pe colina Trooadero e deja mai 
mult de jumătate vândut. Multă lume se 
îmbulzesce la satul elvețian, unde fiă-care 
colibă și oăsoidră se vinde o’un preț fru
mos. Pavilionul norvegian este de vânejare 
ou 50,000 franol, dr oel bosniao cu 30,000 
franol.

Visitarea Esposiției din Paris. Dela 
desohiderea Esposiției pănă la 4 Noemvrie 
st. n. au intrat la Esposițiă 48.170.774 per- 
sone, din cari 37.207.600 ou plată. Din 65 
de milidne de tickets emise se oalculdză, 
oă vor rămână 19 — 20 milidne.

Damele la universitățile germane. 
După cum arată datele statistioe dela uni
versitățile din Germania, numărul damelor 
asoultătdre în anul aoesta la acele univer
sități a întrecut ou mult pe oel din anii 
treouțl. Așa la universitatea din Berlin se 
află 293 asoultătdre, în Bonn 61, Breslau 
41, Lipsoa 27, Giessen 16, Konigsberg 15, 
Wurzburg 15, Heidelberg 13, Freiburg 12, 
Munohen 11, Strassburg, Kiel și Marburg 
câte 8, Tubingen 5 și Erlangen 2 asoultătdre. 
Dintre tdte universitățile europene la oele 
din Elveția se află relativ mai multe as
oultătdre. Numărul lor este de 624, dintre 
cari 187 sunt însorise la universitatea din 
Geneva, la oea din Berna tot atâtea, dr la 
oea din Zurich 174. Din oele 624 de as
oultătdre, mai mult oa jumătate, 392, stu- 
didză medioina.

Cununia. Ni-se anunță, oă d-l Dr. Iu
lian Chitul medic în Betlean și d-ra Aure
lia Preoup îșl vor serba cununia în 22 No
vembre în biserica gr. oat. din Rebrișdra.

Pentru soția lui Breșei. O soire cu- 
ridsă a sosit decurând în Roma dela New- 
York. E vorba adecă, că în New-York o 
sooietate a voit să jdoe o dramă, a cărei 
venit a fost destinat pentru soția anarchis- 
tului Breșei, care a ucis pe regele Italiei. 
Representația însă în momentul din urmă 
a fost oprită. Deja erau adunați ca la 500 
anarohiștl, cari au fost împrăștiațl de po- 
lițiă.

Gardfe verdi. In Paris de present e 
la modă fldrea de gardfă văpsită verde. La 
Sorbonne un ohemio renumit ține prelegeri 
despre modul oum se pot da florilor oolorl 
artificiale. Aoeste prelegeri sunt ascultate 
de damele din societatea mai aldsă pari
siană. Descoperirea gardfei verc)l se atribue 
unei întâmplări. O fată tânără, oare făcea 
flori artifioiale, într’o (jl din greșâlă a scă 
pat oâte-va picături de anilin într’un ol 
(ghiveoiu) cu flori, în care se afla o garofă 
albă. Spre marea ei mirare fata observă, 

• oă ooldrea albă a gardfei deveni palidă și 
în fine se învertji de tot. De desooperirea 
aoâsta neașteptată s’a. folosit și în mod 
praotio, așa oă (jiua a doua a trimis în târg 
o mulțime de gardfe ver(jl, pe cari le-a 
vândut buoata ou oâte 2—3 franci. Poliția 
însă a oprit vânejarea acelor flori, pe mo
tiv, oă astfel de flori și numai mirosindu-le 
se pdte omul otrăvi. Acdsta însă e o mă
sură de precauțiune prea esagerată, dedre- 
oe s’a oonstatat, că anilinul nu e veninos. 
Tot ou anilin se văpseso și duăle de Pascl.

O femeia îmbrăcată bărbătesce. O
femeiă, anume Rosalia Palatini, vân4ătdre 

ambulantă, a fost arestată la Geneva, fiind
că era îmbrăcată în haine oe nu aparțineau 
sexului ei. Ea a deolarat, oă e lombardă, 
și că s’a îmbrăcat în totdâuna în haine 
bărbătesol. S’a cerut informațiunl la tdte 
polițiile din Italia.

Desvelirea statuei lui Pușkin. pi
lele treoute s’a făcut ou mare solemnitate des- 
vălirea statuei renumitului poet rus Pușkin 
în Zarkoje-Selo. Statua a fost ridioată pe 
ocul unde Pușkin șl-a trăit tinerețele și a 

soris prima poesiă. La actul desvălirei au 
partioipat și număroșl membri din oasa im
perială rusâsoă. După binecuvântarea sta
tuei micii prinoipl loan și Gavriil Kon- 
stantinovicl au pus pe piedestalul etatuei o 
frumdsă ounună. După ei mulțime de de- 
putațiunl au presărat flori în jurul monu
mentului.

3. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac folosirea cunoscu
telor prafuri, seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta dilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli life- 
rantnl curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provincia să se ceră preparatul A. Moli 
provădut cu maica de contravenție și subscriere.

Condițiile de pace cu China.
țliarului „Timesu i-se anunță din Peking 

prin Taku ou data de 11 1. o., oă ambasa
dorii străini au deois difinitiv, oă după apro
barea guvernelor lor să eomunioe repre- 
sentanților chinesl următdrele oondițiunl, oa 
basă a tratatului de paoe :

1. China să ridioe un monument ma- 
relni ambasador german Br. Ketteler pe 
looul uude el a fost uois și prinoipele im
perial să fiă trimis în Germania pentru a 
preda o sorisore a împăratului, în oare aoesta 
să câră souse.

2. China să eseoute pe oei 11 func
ționari oriminall și pe prinoipl, ale căror 
nume ambasadorii le-au comunioat.

3. Acolo unde au fost turburărl, să se 
suspendeze pe timp de 5 ani cercetările 
provinciale.

4. Pe viitor toți aoei funcționari, oari 
nu manifestă destul zel în împedeoarea es- 
ceselor contra străinilor, să fiă demisionați 
și pedepsiți.

5. China să plăteasoă o indemnisare.
6. Ciung-li-Jamenul să fiă deșființat 

și pentru agendele lui să fiă numit un mi
nistru de esterne.

7. Cu împăratul Chinei să se pdtă co
munica în mod cuviincios.

8. Taku și oelelalte forturi să fiă de
molate și să se inter4ioă importul de arme și 
provisiunl.

9. Spre apărarea ambasadelor din Peking 
să rămâuă în Peking o garnisănă stabilă și 
pentru susținerea legăturii Pekingului cu 
marea îuoă să se institue garnisdne.

10. Timp de doi ani să se afișeze în 
tot imperiul proolamațiunî, în care să se 
oondamne mișcarea Boxerilor.

In despăgubirea oe este de a-se plăti 
de China s’a luat și despăgubirea acelor Chi
nesl, cari au fost păgubiți, fiind-că au stat 
în serviciul streinilor. Despre despăgubirea 
oreștinilor indigeni nu se face amintire. Cu
vintele de „misionar" și „creștin" nu se 
ouprind în nota acâsta.

*
Biroul „Leffan" primesce din Washing

ton soirea, că pretensiunile esagerate ale pute
rilor au provocat un mare resens la guver
nul amerioan. Aoest guvern este oontra ese- 
outării principilor și .funcționarilor crimi
nali, și a pretensiunei dedespăgubire în suma 
de 600 milidne tael (2000 milidne oordne). Cu 
tdte acestea guvernul american se alătură 
îu prinoipiu la propunerile puterilor ohiar 
și din punot de vedere al solidarității. 
America însă a îndrumat pe representantul 
ei, să-și dea silința a modera pretenBiunile.

*
„Daily Mail" dă soirea, că Anglia a 

protestat în mod energio la Petersburg pen
tru insultele repetate aduse drapelului en- 
gles în China. *

Soția seoretarului ambasadei francese 
din Peking Berteuax sosită în Paris poves- 

tesoe, că nevestele ambasadorilor și atașa- 
ților s’au luptat și ele oontra asedianților, 
aruncând asupra lor ou oătran aprins.

*
Mareșalul de Waldersee anunță din 

Peking, ou data de 8 Noemvrie, oă maio
rul Graham ou două companii de infante
rie, două escadrdne de oavalerie, și două 
baterii a sosit la Tung Po, la nord-est de 
Peking, venind din Tientsin. El a avut o 
întâlnire ou Boxerii.

Din diecesa Aradului.
Șiria, 25 Ootomvre 1900.

Onorată Redacțiune!
La cele publicate de mine în n-rul 

194 al prețuitei „Gazete" a răspuns d-nul 
loan Petran prin o întâmpinare mai lungă, 
în oare lăudându se pe sine recunâsce, că 
dânsul nu are cualificațiunea de profesor, fiind- 
oă provocarea sa la o notiță din „Biserica 
și Șcdla" nu înloouesoe diploma de profe
sor. Și rămâne deci oonstatat, oă d-sa nu 
putea fi numit niol director la șodla de fete 
din Arad.

Cestiunea cu oualifioațiunea, său mai 
bine 4is neoualificațiunea d-lui Petran fiind 
pe deplin lămurită, treo la a doua oes- 
tiune.

D-l Petran laudă noul sistem biseri- 
oeso dela Arad, amintind între altele, oă 
oonsistoriul a creat 2 stipendii pentru 2 
învățătdre, spre a se cualifioa pentru șco- 
lele medii. Acest lucru s’ar părâ tare fru
mos în teorie, în practică însă a scos la 
ivâlă, că unul din aceste stipendii s’a oon- 
ferit unei nepdte a d-lui referent școlar R. 
Ciorogariu, âr al doilea unei cumnate a 
d-lui secretar consistorial I. Ștefănuț.

înregistrez faptul aoesta fără oomentar.
Și oa să se vadă, oe să luorâză dela 

Arad în interesul eduoațiunei, mai adaug 
următorul fapt: a fost cjilele treoute o ale
gere de învățătdre în Cuvin, și spre mâh
nirea poporului, oare simte și susține șcdle 
confesionale, dintre mai multe reourente, 
între cari unele ou oualifioațiune lăudabilă, 
a fost alâsă oea mai puțin oualifioată, în 
urma presiunei unor oonsistorialniol în 
frunte cu G. Puroariu.

Presiunea pentru a-se alege de învă
țătdre reouranta oea mai puțin oualifioată 
s’a întâmplat din motivul, oă învățătdrea 
alâsă este fiica unuia dintre aderenții și 
slușbașii noului sistem. Alegerea a decurs 
fdrte sgomotos și dmenii de bine din Cuvin 
au oerut nimioirea alegerii, arătând, că s’au 
făout presiuni și oorteșirl nepermise. Con- 
sistoriul însă ou tdte acestea a aprobat 
alegerea.

Ceea-oe 4'oe d-nul Petranu, oă afir
marea mea, oă dânsul oa preot în oomuna 
ndstră nu a predioat niol-odată, e lipsită 
de orl-oe temeiti —■ este o aserțiune lipsită 
și de temeiil și de adevăr, fiind-că d-uul 
Petranu oât timp a fost în comuna ndstră 
șl-a deschis glasul cătră popor numai o 
singură dată, și adecă ou ooasiunea insta
lării d-sale oa preot, — de aici încolo ni
menea nu l’a mai au4it predioând. Acesta 
e adevărul.

Podogoreanu.

Mulțămită publică.
Pentru simpatia, ce cu bună

tate ni-s’a dovedit din incidentul 
morții și înmormântării fiicei nâstre 
unice și scumpe Margareta Makoldy, 
aducem mulțumirile nâstre prea sim
țite.

Jalnicii părinți,

O S 15 fii S SC.
TJn nou tun american. — Revista 

„Scientific ? American* dă amănunte asupra 
unui nou tun amerioan de 406 milimetri, 
primul dintr’o serie de tunuri monstre des
tinate la apărarea cdstelor Statelor-Unite, 
și a căror repartițiune va fi nrmătorea : 18 
la New-York, 10 la San-Franoisoo, 8 lu. 
Boston, 4 la Hampton Roata. Acest tun 
are 15 metri lungime; diametrul său exte 
rior este de 1. m. 52 la basă și 0.72 o. m. 
la gură. Greutatea sa totală este de 136 
de tone. Proieotilele au o lungime de 1. m 
62, și vor putea fi asvîrlite la o distanță 
de 33 de kilometri. Punctul cel mai ridi
cat al trajectoriel va ajunge în aoest ca-, 
la o înălțime de 9300 metri.

Proprietar: Dr. Aurei ^ureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu
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Dela „Tipografia A. Rlureșianu11 
din B8raș«>v, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri istorice.
Memorii din 1849—4:9 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Murâș spre miacjă-diși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atât de călduros 
aprețiată de înirăga diaristică română. Ou 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’ar 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (cu posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea Vitezulf tradițiunt, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Be- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. Iu ea se cuprind forte inte
resante tradițiuni și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la osteu 
Aoesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Beteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

„Colonel David baron Urs de Mar- 
gina la Solferino și Lissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Bieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai reoent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Refleociuni fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulâsa“, ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianu“, schițe biografice 
de Ioan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 cr. (cu posta 33 cr.)

„Povestea unei corone de oțel“, 
G. Coșbuc. In istoria acăsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcători 
și însuflețitore. Cartea e provedută cu nu
merose portrete și ilustrațiunl. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neaternae, de 
George Coșbucf o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
dăr tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă & 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiunl și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâifi. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țera și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

Cărți pentru comercianta 
și funcționari (le bancă:

Idei fundamentale in economia 
politică de loan Socaciu, vechiii profesor 
la scol ele corn. r. din Brașov. Prețul 65'cr.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
dile într’un mod practic;. sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit. Prețul 40 cr. 
-j- 3 cr. porto.)

„Curs complet de corespondența 
comercială16 de 1. O. Panțu. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupbne etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea du- 
plă de 1. C. Panțu, prof, la școla comerc. 
superioră din loc. Tracteză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, pdte ori 
și cine se învețe ținerea socotelelor în eco
nomia proprie și în afacerile comerciale. 
Prețul 50 cr. -ț- 5 cr. porto.

Al doilea capitol din contabilita
tea duplă, de I. C. Panțu. Acăstă nouă 
broșură conține : afacerile de credit cambial 
și afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(-ț- 10 bani porto).

Cursui 9a Ibnsrsa din ifâerea.
Din 14 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.98
Renta de corone ung. 4%. ■ • • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o ■ H9.65

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

99.25
117.50

91 —
92.50

141.—
98.15
97.60

115.05
133.66

16.99
668.—
663.50

19.10
147.70
240.65

95.85
98.45
90.65

Cursul pieței Brasov
Din 15 Novei

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
G-albeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump.

ibre. 1900.
18.90 Vend. 18.96
18.80 Vend. 18.88
19.14 Vend. 19.20
11.20 Vend. 11.30

127.— Vend. —.—

Prafurîle-Seidlitz aie m Moli x
Veritabile numai, «Secă fiăeure cutiă este |»r«i>ve«fută eu marea ile W 

ajterare a. lui A. Moli și eu guitserierea sa. i'tX
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafuriior-Seidiitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și t'J 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— W 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. O

X 
$
13

Frănzbranntwein și a lui Moli.
Veritabilă numai, dăcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ui și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rbcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordne 1.80.

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

tivarea rațională a palei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de aperare A. Moli._________________________________

Trimiterea jBriiveigsaSă prin 
Farmacistul A.

c. și r. furuisor al curții imperiale Viena, TncManDen 9 J 
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală. 7

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca / 
de apirare a lui A. MOLL. &

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen șiengrosla
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. âl

MUSICALE
Ca.ta.ldg’e 

se trimit franco și 

-*4- gratis 
pentru

€■ hi v i r e
Harmonium

V fi d I R n C
Cello

Oi tere
Kammermusik

Oi’chestre
Ghitare

Cagetece
Humoristica 
(toruri 

Duete, Terzete
Studii

etc. etc.

OTTO MÂASS 

Deposit și asortiment de musicals,
VIENA,

VX/2 Mariabilf'erstrasse 91.

CC

4
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c

I
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din cele mai moderne 
a pute esecuta on-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

9
Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/ve/Z/te-., vn lolă mâtimea.

INDUSTB1ALE, de HOTELUBÎ 
și RESTAUBANTE.

PRE'fURl-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

roi pewice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.
BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

rcz

A. Mureșiami^
Brașov, Tei’gul Iiwalwâ W. 30.

Acest stabiliment este prove(Jut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 80, eta- 
giui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MURUȘIANU, Brașov.

MMWI

5)

^5

Plecarea și sosirea (Murilor do slat rog, aug. în Brasoî
Valabil din 1 Octomvre st. n. 490®.

Plecarea trenurilor din Brașov 
Dela Brașov la Budapesta :

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

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la 6ra 3’55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
HI. Trenul accel. la ora 249 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:

I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. noptea.

II. Trenul mixt la ora 8-50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 345 m. p. m. 

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

Dela Brașov la Zemesci (gar. Bartoiomeiu).
I. Trenul mixt la ora 9’2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.

Dela Brașov la Uiuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim. 

II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.
I. Trenul de pers, la ora 345 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiîila 6. 2-9 m. p. m»

III. Trenul mixt la ora 10-25 min. sâra.
Dela Bucuresci la Brașov:

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

III Trenul mixt, la 6ra 5.— min. dim.
(ca: e circulă numai Vinerea dela Predea?.

Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim, 

(are legătură cu St.-Georglu, Oiuc-Sereda 
și Ciuc-G-yimes).

II. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m.
III. Trenul mixt, la ora 6-48 m. sâra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartoiomeiu).
I. Trenul mixt la ora 7-2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1-12 min. p. m.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la 6ra 8’25 m. dim.
III. Trenul de pers, la ora 1-51 m. p. m.
III. Trenul mixt la era 6-48 min. sâra

T7" X S-
Pronumorațiunile la Gazeta Transilvaniei se poW face și reîno 

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

ca eapedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonâză din nou se binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admlstraț, „Saz. Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


