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

Prețul abonamentului:
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Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 corâne; pe o lună. 2 
corâne.

Pentru România si străinătate .
3

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea.

Ațîțătorii cu brevet
• Seim, că în comuna românâscă 

Corniareva din comitatul Caraș-Se- 
verin s’a întâmplat înainte cu de°e 
(file o turburare la care au jucat rolul 
principal ârășl geudarmii ungurescl, 
cari au pușcat fără milă în popor 
omorînd și rănind mai mulțl bărbați 
și femei.

Motivul? A fost, firesce, tot ne- 
mulțămirea poporului cu nisce dis- 
posițiunî, ce s’au luat, de a-se mă
sura islazul comunal. Un inginer a 
fost însărcinat cu acesta lucrare, 
fără ca poporul se fi fost mai înainte 
prevenit și fărașe fi fost informat cu 
bunăvoință despre scopul acestei mă
surări. Bieții omeni,—cari în cursul 
timpurilor au devenit tot mai pre- 
puelnici față cu astfel de disposițiuni, 
ce se iau de autorități fără de a-i 
mai cresta și pe ei și a-i mai întreba 
și de dorința și trebuințele lor — 
au înțeles, că i-ar fi prescurtat cu 
islazul. De aceea s’au adunat în nu
măr mare în Dumineca dela 17 (30) 
Septemvrie și s’au dus la casa co
munală spre a se informa cine a 
orânduit măsurarea islazului, cine a 
trimis pe inginerul la ei și pentru-ce 
se face lucrul acesta.

La „antistiă" (primăriă) țăranii 
au fost primiți, se c|ice, de notarul, 
care în mod brusc li-au refusat ori
ce deslușire, timițându-i la inginer. 
Acesta nici n’a vrut se stea de vorbă 
cu ei. Atunci s’au reîntors a doua 
oră la primăriă, unde au fost tra
tați din nou cu aceeași bruscheță, 
Se cj.ice, că în urma acâsta mulți
mea fiind forte amărîtă de tratarea, 
ce-o întâmpină câți-va din mijlocul 
lor, au început să bombardeze cu 
pietrii ferestrile clădirei primăriei. 
Atunci gendarmii, cari fuseseră re- 
cuirați și sosiseră la fața locului, au 
făcut întrebuințare de armele lor 
dând foc asupra mulțimii si causând 
astfel o vărsare de sânge din cele 
mai condamnabile.

Nu este prima-âră, că se pro- 
cede în modul acesta crud față cu 
poporul. Nu ne sunt cunoscute încă 
tote amănuntele cum s’a petrecut 
lucrul. Fapt este însă — după cum 
se raportâză, — că au fost uciși- pe 
loc de glonțele gendarmilor patru 
indivizi, âr dintre cei mulți răniți au 
mai murit încă doi de-atuncl.

Acum se așteptă resultatul cer
cetării, cu care a fost însărcinată o 
comisiă compusă dintr’un jude de in
strucțiune, din protonotarul comita- 
tens și dintr’un auditor din partea 
gendarmeriei.

Asupra resultatului acestei cer
cetări nu ne facem ilusiuni. Seim 
din esperiență, că în cașuri de aces
tea tot-dâuna poporul trage scurta 
și cei-ce l’au ignorat și tratat rău 
se fac mai tot-dâuna scăpațl.

De-ocamdată voim să vorbim în 
legătură cu cașul trist dela Cornia
reva de modul cum fâia agitatorică 
a lui Banffy vorbesce despre acea 
cercetare și despre pretinsele consta
tări ale ei de pană acum. Este ne 
mai pomenit cum acâstă foiă banf- 
fystă „ Magyar Sz6“ de când s’a în
ființat ațîță sistematic în contra po- 
porațiunei nemaghiare și îndeosebi 
în contra Românilor. Dâcă ar fi drep
tate în Țâra ungurescă, atunciacâstă 
foiă ar fi trebuit să fiă trasă aprâpe 
cjilnic la răspundere de ministeriul 
public pentru ațîțările ei pe cât de 
temerare, pe atât de răutăciose. Ii 
stă omului mintea în loc, când vede cu 
ce mijlâce detestabile agită acest or
gan infect șo vinist necontenit în contra 
Românilor. Ca probă servâscă ceea- 
ce scrie cu privire la amintita cer
cetare judecătorâscă în afacerea dela 
Corniareva.

Spune „Magyar Szo“, că au ve
nit nisce domni români de peste 
munți din Ardeal, cari s’au dat de 
învățători și preoți și aceștia au răs- 
vrătit poporul din Corniareva. Spune, 
că cercetarea a dat la lumină, că 
au fost lățite în popor apeluri, ce 
s’a dovedit, că s’au tipărit în Bucu- 
rescî, în cari țăranii sunt titulațl ca 
„frați" și suntprovocați de „a pune 
capăt tirăniei Maghiarilor". Atunci „se 
va pută relua pământul, pe care Ma
ghiarii cu forța l’au răpit dela Ro
mânia Numai țăranii săfiă „uniți între 
ei" și să se înarmeze cu săcurl, cose și 
cuțite, ca să pustiâscă pe tirani. 
Conducătorii români le vor veni 
apoi în ajutor cu stâgurile. In fine 
cjice, că planul era, ca să fiă omorit 
inginerul însărcinat cu măsurarea is
lazului, apoi să fiă bombardată și 
dărîmată casa comunală. Țăranii 
însă ar fi început acțiunea prea 
curând...

Pâte am fi trecut cu vederea 
aceste necalificabile minciuni și cle
vetiri tendențidse ale fanaticilor șo- 
viniștl și anarchiștl dela fâia ban- 
ffystă, dâcă nu vedeam grâznica lor 
poveste reprodusă într’o telegramă a 
lui „Neue Freie Presse" din Viena 
cu rânduri întregi subliniate.

Va să cfic& calumniilor minei- 
nâse din obscurul „Magyar Sz6“ li
se dă vânt într’o foiă cum s’ar cfi°e 
europenâscă. Cu ce scop, dâcă nu 

pentru a ațîța și în străinătate în 
contra Românilor? Ceea-ce voim 
să seim noi însă este cum se 
pune guvernul Szel față cu me
toda unor ațîțări miserabile ca 
îacâstea, când acest guvern mereu 
asigură prin organele sale, că vrâ 
să fiă pace și liniște între locuitorii 
statului fără deosebire de naționali
tate și confesiune.

Ori doră cei dela „Magyar Szou 
au vr’un brevet dela d-1 Szell, ca să 
potă- turbura liniștea publică prin 
astfel de ațîțărl temerare?

Stadiul actual al conflictului cu 
Bulgaria. Cetim în „P. Lloyd": Din Bu
curescI se anunță, că îndată după reîntor- 
oerea Regelui în Joia trecută s’a ținut în 
castelul Peleș un consiliu de miniștri, oare 
s’a ocupat esclusiv cu proiectele financiare 
ce aveau să fiă presentate Camerelor. încât 
pentru raporturile cu Bulgaria n’a fost mo
tiv ca ele să fiă discutate în acest' consiliu 
de miniștri, deoreoe afacerea a fost adusă 
acum pe drumul coreot al pertractării pe
nale procesuale și disposiția/Ja înoeput iri
tată în ambele state, începe a se liniști 
întru câtva.

însuși ministrul bulgar Ivanciov a în
cheiat ultima sa împărtășire adresată guver
nului din BucurescI la 27 Septemvrie a. c., 
oare — ce-i drept concede încă puțin în 
privința obiectivă — cu espresiunea spe
ranței în restabilirea „veohei amioiții tradi
ționale" între ambele țări.

Guvernul din Buouresol este satisfăcut, 
că punotul său de privire a aflat în străi
nătate pricepere și o dreptă aprețiare. Așa 
de pildă s’a întemplat aoâsta în „Times" 
din Londra, care a reounoscut espres „de
plina coreotitate și remarcabila răbdare" a 
guvernului Regelui Carol pe timpul între
gului decurs al crisei și peste acâsta a ac- 
oentuat, că cu tâtă oameraderia, care face 
ca domnitorii statelor balcanice să fiă cu 
îngăduire reciprocă față cu neajunsurile po
liticei lor, e ou neputință a se pretinde 
dela un suveran, oare se stimâză pe sine, 
ca să consimtă, când fratele său princiar 
tolerâză o societate, care faoe, ca asasina
rea monarchilor înveoinațl să formeze o 
parte a programului ei.

D. Marghiloman la Berlin.

Din Berlin și Viena se tele- 
grafâză „Agenției Române“ următâ- 
rele :

Prințul de Hohenlohe, canoelar a) 
Imperiului, a dat astă-sâră un prânfi în ono- 
rea d-lui Al. Marghiloman. Printre invitați 
se aflau d-nii Billow, Beldiman, ministrul 
României și personalul legațiunei, precum 
și d-1 Russel, oonsulul general al României 
la Berlin.

„Neue Freie Presse" publică un inter
view al corespondentului său la Berlin ou 
d-1 Al. Marghiloman.

Ministrul român a asigurat, că conflic
tul româno-bulgar a eșit din fasa sa cri
tică. Cu tot oonținutuljicnititor al notelor 
bulgare, cu totă înarmarea Bulgariei, Ro
mânia n’a chemat- sub arme nici un soldat 
din reservă. îndată după întorcerea sa la 
BucurescI, d-1 Marghiloman va trimite la 
Sofia tâte dosarele instrucțiunei făcute la 
Buouresol și care cuprind probe neîndoiose 

de activitatea criminală a agitatorilor ma
cedoneni.

Dâcă guvernul bulgar va pedepsi pe 
vinovațl, —cu atât mai bine; se pâte totuși 
prevedâ eventualitatea contrară; dâr, în 
acest cas, guvernul român va lua tăte ma
surile necesare pentru siguranța țirii,

D-1 Marghiloman a desmințit apoi oa- 
tegorio sgomotul după oare revisuirea 
eventuală a articolului din Constituție ou 
privire la regență ar fi provocată de in- 
tențiunea principelui moștenitor al Româ
niei de a renunța la Coronă.

0 desmințire oliciosă.

Relativ la faimele, ce s’au fost 
lățit despre o notă austro-rusă, prin 
care cele doue puteri ar fi intervenit 
în afacerea conflictului românobul- 
gar, „Corespondența oficiâsă" din 
Viena publică o desmințire și adecă:

„Bolitische Oorrespondenzu desminte ca
tegoric aserțiunile corespondentului buou- 
reștean al Țarului „Budapesti Hirlapu, după 
oare prințul de Schonburg, însăroinatul de 
afaceri al Austro-Ungariei, ar fi remis d-lui 
Maiorescu o notă de ouprinsul, că Austro- 
Ungaria și Rusia nu vor tolera niol o sohim- 
bare în statul quo din Balcani și, ar lăsa, 
pe Bulgaria și pe România singure în cas 
de conflict armat.

într’o altă sorisâre din 5 Octomvrie,, 
același corespondent anunță, că (fiarele ro
mâne independente se arată fârte iritat© 
de acest demers. El pretinde a soi dela un 
închipuit om de stat român, în serviciul 
activ, că inițiativa acestui demers — con
siderată de România ca jignitdre — ar fi 
fost luată la St. Petersburg de contele Go- 
luohowski și că d-1 de Landsdorflf nu s’ar 
fi asociat la acest demers decât în contra 
voinței sale și numai în urma stăruințelor 
repetate ale Austro-Ungariei; d-1 de Lands- 
dorff ar mai fi informat cabinetul din Bu- 
cureacl despre aoâstă stăruință a contelui 
Goluohowski.

„Politische Correspondenz" este în 
măsură să afirme, oă nici o notă de acest fel 
n’a fost remisă în BucurescI, că nici un ‘de
mers n’a fost făcut acolo, în sensul indicat de 
„Budapesti Hirlapu. Guvernul austro-ungar 
n’a luat inițiativa niol unei declarații de 
acest fel la St. Petersburg și n’a presintat’o 
la Buouresol, nici prin notă, niol verbal, 
așa oă acâstă pretinsă comunicare, ca și 
consecințele absurde, pe care pretinsul om 
de stat român în servioiu aotiv, le deduce, 
constitue o invențiune lipsită de orl-oe te- 
meitî și pe care un Țar,serios n’ar fi tre
buit să o reproducă.

Carp asupra situațiunii financiare.

In consfătuirea, ce a ținut’o ma
joritățile parlamentare din Cameră 
și Senat Luni sâra, președintele con
siliului, d-1 Petre P. Carp, a luat cu
vântul spre a espune situațiunea fi
nanciară a țârii și planurile finan
ciare ale guvernului. Discursul seu 
a fost aprobat și viu aplaudat de 
cătră senatorii și deputății presențl.

D. Carp arată care este starea precară 
a finanțelor române și mai ales trebuințele 
imperiose ale momentului.

Statul român ara trebuință de 43 mi- 
liâne pănă la 1 Aprilie.

In scop de a acoperi acâstă trebuință, 
guvernul propune Cămărilor proieotul de
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ge al modifioării impositului asupra băutu
rilor epirtuose, modificarea impositului per
sonal și oonvenția ou Disoonto-Gesellsohaft 
pentru un avans de 15 miliâne asupra ve
nitului monopolului hârtiei de țigară.

Cu aceste legi, și cu cedarea terenu
rilor petrolifere, oare va produce de ase
menea la început jvre-o 10 miliâne, continuă 
d. Carp, se va putâ acoperi o parte din ne
cesitățile actuale, oam la 25 miliâne, ră
mânând ca pentru rest să se ia alte măsuri.

Intre măsurile, care vor fi menite să 
acopere restul, sunt în primul rînd : între
buințarea capitalului mort pe oare îl re- 
presintă aoțiunile Bănoei Naționale aparți
nând statului român.

In aoăstă privință, d. Carp spune, că 
urmâză tratative ou Banca Națională și 
ou tâte dificultățile ce i-se fac, d-sa speră, 
că va ajunge la un bun resultat.

„Sunt împăciuitor din fire, continuă 
d. Carp, ți sper, că ne vom înțelege. Dâcă 
însă cei dela Bancă nu vor înțelege de 
bună voe, un răsboiîl nu mă sperie, pentru 
că nu este omenesce admisibil ca o bancă 
privilegiată de stat să fiă instrumentul unui 
partid în loc să fiă al țării“. (Aplause pre
lungite).

In fine spre cornpleotarea sumelor tre- 
buitore pănă la 1 Aprilie d. prim-ministru 
spune, că va căuta să faoă tote reducerile 
budgetare posibile.

Budgetul țării se cifrâză astăcjl la suma 
de 238 milione, resursele nâstre însă nu 
ne permit decât un budget maximum de 
220 miliâne. Acâsta este convingerea tutu
ror âmenilor cunoscători în finanțele țerii. 
Ar trebui deci făcute reduceri budgetare în 
valore de 18 milione.

O esperiență, însă, făcută de toți mi
niștri de finanțe, este că ori cât patriotism 
au miniștri de resort, și ori câtă pricepere, 
le este imposibil să faoă tâte reducerile 
oerute și toți sunt în opunere cu părerile 
miniștrilor de finanțe.

D-sa singur a esaminat budgetele tu
turor ministerelor și făcând singur tote re- 
duoerile ce sunt posibile, ele nu pot ajunge, 
decât la cifra de 10, maximum 12 milione, 
ori este absolută necesitate de a se limita 
cheltuielile statului la suma de 220 mili
âne, trebueso deci oreate înoă alte re
surse.

In aoâstă privință, d-sa face âre-oarl 
studii și speră, ca pe iârnă să vie eu un 
proiet, oare să aducă îndestularea voită.

Nu trebue să uităm, oă pănă acum 
budgetul țărei a fost întrebuințat, mai nu 
mai pentru a-se acoperi trebuințele ordi
nare, și că ori de câte-orl a fost trebuință 
de a-se cheltui bani pentru satisfacerea 
unor trebuințe imperios simțite, s’a făcut 
apel la emisiuni de rentă.

Aoest sistem ne a adus în starea de 
astătjl. Toți spunem astăcjl, că robinetul 
rentei trebuesce înohis, mai mult încă, el 
ne-a fost închis de alții. Timp de cinci ani 
de aoi înainte ne este interzis orl-oe fel de 
împrumut.

Prin urmare, tot oe putem face în 
acești cinci ani este să ne gândim la mo
dalitatea conversiunei împrumutului și sin
gurele nâetre resurse vor fi numai cele 
budgetare. Deci tâtă grija nâstră trebuesă 
fiă ațintită asupra unei întocmiri budgetare 
normale.

Conservatorii au avut oinstea să sal
veze de două-orl finanțele României peri 
olitate de alții. Mavrogheni, pentru prima 
âră, oând a întoomit sistemul financiar, oare 
fuucționâză și astăcji, șt Ghermani, sub tre
cutul guvern conservator, oând a scăpat 
țâra de flagelul agiului. Astădl conserva
torii sunt din nou chiemațl să facă operă 
de salvare. Sarcina este grea de sigur. 
„Cred însă", cjioe d. Carp, — „d vâstrft 
scițl că nu sunt modest — cred că o void 
„pută îndeplini. *

„Insă, domnilor, ou tâtă nemodestia 
„mea pentru aducerea la îndeplinire a aces- 
„tei saroinl, am trebuința de concursul 
„d-vâstră și sper oă mi-1 veți da".

Dela congresul agrar.
Am amintit erl, oă la 8 Ootomvrie 

s’a deschis în Cașovia oongresul agrarilor 
maghiari. Ou ooasiunea aoâsta s’au discu- 
tat mijlâoele pentru împiedeoarea ruinei 
economice, în deosebi modalitățile prin 
cari proprietatea mijlooie și mică să pâtă 
fi salvată de cămătari și de esploatatorii dela 
bursă.

Firesoe, congresiștii dela Cașovia au 
în vedere esclusiv rassa maghiară, a oărei 
întărire o urmăreso ohiar și în paguba oe- 
lorlalte rasse nemaghiare din țâră. Aoâsta 
reiese oel puțin din vorbirile tuturor cori
feilor, cari s’au întrunit la Cașovia să sal

veze, vetjl Dâmne, acea clasă a gentrilor 
maghiari, cari mare parte au căcjut în abi
sul propriilor păoate, âr restul stă la mar
ginea banorotării.

Oratorii congresului au constatat, oă 
ramurile produoțiunei în Ungaria se luptă 
adl ou crisa, drept urmarej a răului și neferioi- 
rei, că clasa produoentă în Ungaria s’a pră
pădit, că pretutindeni numai ambițiuni 
prâste și escrooherii se văd. Vestitul conte 
Karolyi Sandor a pus în vedere crearea de 
întovărășiri economioe și clasa proprietari
lor de mijloc să se organiseze în societăți 
la sate, orașe și în comitate, ba ohiar și în 
parlament, prin alegerea de deputațl, cari si 
fie aderenți ai agrarismului. S’a primit chiar 
și o propunere în sensul aoesta, cjicend, oă 
la viitorele alegeri dietale să li se pună 
oandidaților condiția, de a urma și apăra 
programul agrar și de a și-l însuși fără 
deosebire de partid.

Fost’au și oratori de aceia, cari au 
năvălit în oontra băncilor române. In pri
vința acâsta s’a cetit un raport al lui Gybrgy 
Endre, în oare se cjice între altele, că mi- 
oul proprietar maghiar ar fi prigonit de 
băncile românesol, cari dându-i oredit 
pe ipotecă și neaohitându-se la timp, banoa 
îi secuestrâză pământul și i-1 bate la tobă, 
apoi îl vinde „Valahului". Vioe-spanul Torma 
lansâză marea „problemă națională" ce o 
oere proprietatea mijlocie in Ardeal. El 
propune, ca să se vină în ajutor acestei 
olase a proprietarilor maghiari prin oredit 
ieftin, apoi să se cumpere moșii dela 5 — 500 
jugăre, cari ar fi să se dea la indivizi eu 
garanță de plată și cari pot să jooe un rol 
în viața publică din comună și comitat. 
Mai ■acomodați ar fi pentru acâsta, crede el, 
funcționarii in retragere. — Alt vorbitor e 
cu totul de părerea lui Torma, dâr oere 
ca în acțiunea aoesta să partioipe și „Kul- 
turegylet“-ul.

Din tote vorbirile a transpirat ni- 
suința de a ridioa proprietatea mijlooie 
maghiară, de a întări elementul maghiar 
mai ales în ținuturile locuite de naționali
tăți și de a i-se cere statului să plătâscă 
datoriile „nemeșilor", oă de unde nu au 
să i înghită „străinii".

Aiol ar fi ajuns „gentrii" maghiari 
după 30 de ani de constituționalism ungu
resc. Dâr a cui e vina, dâoă nu a lor și 
numai a lor? Au jucat pe marele, au emu
lat în pompă și strălucire ou „aristoorații", 
au prădat și risipit averile moștenite și a- 
cum sbiară după ajutorul statului să-i scape 
de pieire, — că de nu îi înghit „străinii".

Ll-au fost par’că rușine să cruțe și să 
economiseze la timp, âr acum nu le este 
rușine a oerși. Sâu dâr’ n’a spus chiar 
unul din vorbitorii oongresului, oă deca
dența clasei mijlooii a proprietarilor ma
ghiari îșl are isvorul în crescerea superfi
cială a femeii maghiare, „oare desprețuesce 
munca și risipesce fără oap", âr bărbații 
nu ll-au rămas nici decât îndărăt în pompă 
și splendore esteriâră, făcută ou bani luațl 
dela bănci, ori dobândiți prin vencjare de 
pământ.

Nu putem sci, oe va aduce viitorul și 
oum va sări statul în ajutorul acestor „ne
norociți" Maghiari. Ni-se pare însă forte 
la loc constatarea unei foi maghiare, care 
flioe, că adeverindu-se vestea'despre aoeea, că 
valorea pământului proprietarilor maghiari mij
locii este îngreunată cu datorii de 80—90^-f^- 
atunol ar fi prea târdiu a-se mai sfătui asupra 
împiedeoării căderei lor totale, fiind-că aoâsta 
e ca și fapt împlinit. Niol statul, nici ni
meni altul nu pâte da avere aceluia, care 
nu are.

Cronică externă.
Italia. Dâcă e să se judece după 

tonul (jiarelor italiene, sub noua egidă a re
gelui Victor Emanuel III partidele italiene, 
oarl trăiau pănă acum în raporturi atât de 
încordate, îșl vor întinde în viitor mâna de 
pace, pentru-ca cu atât mai ușor să se 
ducă în deplinire reformele interiore de cari 
țâra simte lipsă atât de mare. O apariția in
teresantă e, că bătrânul Crispi, pe care îl 
răsturnase dela guvern catastrofa armatei 
italiene la Adua și pe care mult timp po
porul îl blăstăma cu strigarea : Crispi a V in

ferno, va păși din nou pe arena politicei 
active. Despre Crispi se cjice, că este omul 
de încredere al regelui și oă el a întrat 
ârășl în grația poporului, oeea-ce dovedesoe 
popularitatea de care se buoură Victor Ema
nuel. Crispi a declarat de curând, oă va 
lua parte aotivă la luorările parlamentului, 
spre oare scop se va stabili ârășl în Roma, 
unde șl-a închiriat deja o loouință în apro
pierea edificiului camerei.

Dâca se vajadeveri acâsta, atunol Crispi 
are să influințeze ârășl asupra politicei es- 
teriâre italiene și va împrăscia tot-odată 
bănuelile unora, după oarl Italia ar voi să 
iese din tripla alianță. „Tribuna" din Roma 
a și publicat un articol important, în care 
militâză pentru susținerea triplei alianțe și 
înoârcă a arăta, oă o alianță a Italiei ou 
Francia va fi absurdă și oă tot Italianul cu 
sentimente monarchiste trebue să renunțe 
la un astfel de plan fantastio.

Misiunea italiană, care a plecat să no
tifice suirea pe tron a lui Viotor Emanuel 
III, a umblat deja pe la aprâpe tote cur
țile europene. In Livadia mai ales a fost 
primită fârte oălduros și amical de cătră 
Țarul Nicolae, care a declarat generalului 
Ferrero, că e ou mare alipire față de re
gele Victor Emanuel, pe care speră a-1 vi- 
sita în scurt timp.

Husia și Serbia. Guvernul rusesc 
a numit pe fostul ambasador în Vatioan 
Qaricoff ministru plenipotențiar la Belgrad, 
drept răspuns la numirea fostului ministru 
președinte sârbesc Stojan . Novakovicl oa 
representantul diplomatic al Serbiei în Pe
tersburg. Prin numirile acestea s’a resta
bilit ârășl contactul diplomatic între Rusia 
și Serbia. Ne aduoem aminte, oă anteceso
rul lui (parioofî n’a fost chemat anul trecut 
la o serbare a curții din Belgrad din causa 
purtării sale vătămătâre față ou Milan. In 
urma acâsta ministrul plenipotențiar rus 
a părăsit capitala Serbiei și nu s’a mai 
reîntors.

Din Francia. Publioistul franoes 
Franoiso de Pressense, redactor Ja „Temps" 
și „Aurore", a publicat în acest din urmă 
(jiar un articul în care acusă pe noul ge- 
neralissim al armatei franoese, generalul 
Brugâre, că în unire cu naționaliștii com- 
plotâză, ca să ajungă la putere, derîmând 
republica. Articulul a produs o mare sen- 
sațiă.

— piarul „NzJcZe" publică sorisârea 
decanului faoultății de litere din Bordeaux, 
Stapfer, prin care spune, că atât el, cât și 
amicii săi vor relua afacerea Dreyfus, oe- 
rând revisuirea procesului „spre onârea Fran- 
ciei și a justiției francese".

Din Af rica sudică vine soirea, că 
orașele Vepener, Rouxville și Vyltsburg sunt 
în puterea Burilor, pe oarl Englesii i-au 
gonit spre Sud. Englesii voeso să stabilâsoă 
o liniă de oomunicațiă prin Statul Oranje 
ou granița Natalului. — O soire telegrafioă 
din Lourenzo-Marquez spune, oă în călăto
ria sa în Europa Kruger va fi însoțit de 
Elof și Dr. Heimann.

Alegerile englese. Din Londra se 
vestesoe, că pănă alaltaerl au fost aleși 
333 guvernamentali, 104 liberali și 71 na
ționaliști irlandesl. — „Daily Telegraph" 
anunță, că toți membrii cabinetului și-au 
dat dimisia, însă numai de dragul formei, 
pentru-ca astfel să se ușureze schimbă
rile plănuite în viitârea compunere a ca
binetului.

— 23 Septemvrie v.

Telefon între Seliste si Petra-albă.* ♦
Se cjice, că din motive strategice mai înalte, 
ministrul de răsboiîl comun a ordonat, ca 
tâte stațiunile geudarmeresol de pe fron
tiera țării să fiă legate prin liniă telefonică 
cu oel mai apropiat ofioiu postai.' In soo- 
pul acesta de vre-o câte va cjile să și lu
cră cu mare zor la legarea oficiului postai 
din Săliște cu stațiunea gendarmerâscă dela 
trecătârea pe muntele Pâtra-albă. Ga Ja 
tâte întreprinderile, oe le face statul, așa 
și la acâsta se pâte vedâ modul de „cru
țare" al său. Linia acâsta va oosta peste 

10.000 fl., deâre-ce toți stâlpii de pe în- 
trâga liniă, care trece tot prin păduri, sunt 
duși dela gara Săliștei.

Statua lui Mircea cel Mare și Vul
turul de bronz, oare va decora monumen
tul oomemorativ al anexărei Dobrogei, au 
fost espediate din Milano și vor sosi în 
curând la Galați, de unde vor fi espediate 
la Tulcea.

Ce se așteptă dela preoți ? O foiă 
ungurescă din Cașovia publică un apel scris 
de-un mic proprietar maghiar din împre
jurimea Cașoviei. Se vede, că el scie ce e 
sărăcia poporului și de acaea se întoroe 
cătră preoți și ZIce: „Mijlocul cel mai po
trivit și mai ducător la scop pentru împe- 
decarea emigrărilor credem a fi înființarea 
reuniunilor de oredit și consum. Bine-ou- 
vântarea acestora pentru sermanul nostru 
popor se vede cu ochii; aceste mijlâoe scot 
pe țărani din ghiarele oămătarilor ; îi abat 
dela oârclume, îi dedau la un mod de ou- 
getare sănătos și i obiolnuesc Ja o viață 
trâză. O, ce bine ar fi, dâcă preoții noștri 
s’ar strînge în adunări și împreună s’ar în
țelege asupra celor ce sunt a-se face mână 
cu mână și pretutindeni pe aoest teren. 
Noi, proprietarii mijlooii — în interesul 
nostru propriu — ne-am alătura ou trup și 
suflet la ei!" — Aucjit’ațl și voi, preoți ro- 
mâul ?

Prima dată a secuiului viitor. Din 
Roma se telegrafâză, că în 8 Ootomvrie n. 
Papa a primit în audiență un mare număr 
de peregrini din Neapol, cari au presentat 
Papei drept cadou un oondeifi de aur îm
podobit cu pietrii soumpe și lucrat cu atâta 
dibăciă, încât e un adevărat oap de operă. 
Papa s’a bucurat mult de aoest dar frumos 
și, răspunzând la vorbirea conducătorului 
peregrinilor, acestuia a <jiS) oă ou oondeiul 
acela va sorie prima dată a Beculului viitor 
(adecă 1901).

Lichidarea afacerei Hallier. Minis
trul lucrărilor publice a luat disposiții pen
tru plata celei de a treia și ultima rată, 
în sumă de lei 2.100,000, ouveniiă fostului 
antreprenor Hallier pentru luorările eseou- 
tate la portul Constanța. Din acâstă sumă 
se va reține și oonsemna 750.000 lei, bani 
sechestrați de cătră d. Oostică Mânu. Cu 
acâstă ultimă rată se liohidâză definitiv 
suma de 5.400.000 lei, la care statul a fost 
condamnat prin sentința tribunalului arbi
trai. Suma de 1.350,000 se va trimite Băn
oei Naționale, spre a-o remite la Paris an
treprenorului Hallier.

Salinele dela Doftana și Ocnele 
Mari. Marți s’a depus la senat un proieot 
de lege pentru oonoedarea salinelor dela 
Doftana (Prahova) și Oonele Mari (Vâloea) 
în cuprinderea următâre: Art. 1. — Esploa- 
tarea de cătră Stat a salinelor dela Dof
tana din Prahova și Oonele Mari din Vâl
oea în vederea estragerâi sării deconsuma- 
țiune, înoetâză dela 1 Aprilie 1901. Art. 2 
— Aoeste saline se destinâză pe viitor 
pentru esploatărl industriale și, spre aoest 
scop, ele pot fi oonoedate, în oondițiunile 
ce se vor stabili de consiliul de adminis
trația al R. M. S. cu prealabila încuviin
țare a consiliului de miniștri.

O coniisiune de remontă sub preșe- 
dința d-lui colonel Roșanu a plecat Luni- 
în Ungaria spre Arad, ca să oumpere un 
număr de cai necesari cavaleriei române.

Sinuciderile din Viena. In Viena 
se sporesoe numărul sinucigașilor în mod 
surprinzător. Dela înoeputul lui Ianuarie a. o. 
și pănă la finea lui August s’au ivit 382 
cașuri de sinucideri pe teritoriul poliției; 
în Iunie numai s’au sinucis 60 de inși. Mai 
e bătătâre la ochi și împrejurarea, că în
tre oei ce mai mulțl îșl urăso viața sunt 
tinerii al căror număr oresoe din an în an. 
Dintre tineri și femei cei mai mulțl se si
nucid aruncându-se jos din înălțimi mari.

Sinuciderea din Iași. Șoâla fiilor de 
militari din Iași a fost cjilele acestea tea
trul unei sinuoiderl în împrejurările oele 
mai dramatice. Elevul de anul al 2-lea 
Vasile G. Bartolomeu, în verstă de 19 ani, 
fiiul d-lni inginer silvic G. Bartolomeu s’a si- 
nuois. Aoest nenorocit tînăr era unul din oei 
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mai buni elevi. El intrase în șcdlă bursier, 
prenumărat al 30-lea le concurs și după un 
an a reușit a eși al 8 lea. Pe lângă aoâsta 
avea o purtare esemplară, înoât profesorii 
erau încântați de densul. Dâr tînărul nu 
era de loc în bune disposiții, oi trăia re
tras de colegii săi, și tot-dâuna melancolic. 
Causa acestei melancolii, oare se agrava 
tot mai mult era —dice „ Rom. Jună", — că 
părinții lui se găsiau în proces de divorț 
de mai bine un an și jumătate. Crudă lo
vitură au suferit prin acâsta copiii și în 
special băiatul cel mai mare Vasile, care 
era mai simțitor și iubea mult pe părinții 
lui. Tot timpul cât a ținut procesul de di
vorț mâhnirea lui Vasile orescea. In Iunie 
sentința de divorț se pronunță și acâsta 
spori și mai mult mâhnirea băiatului. El 
necontenit spunea mamei sale, că nu va 
pută trăi s’o vadă pe densa pe drumuri, er 
pe tatăl seu oăsătorit ou o altă femeiă. Dăr 
ătă, că spre nenorocirea lui, tatăl său aduse 
în casă îndată după pronunțarea sentinței 
de divorț pe femeia din causa oăreia di
vorțase, și acâsta fu cea diu urmă lovitură 
mortală, ce suferi tînărul. El făcu chiar re
criminări pe față tatălui său pentru-că a 

- înlocuit pe mama sa cu o femeiă străină; 
dăr d-1 Bartolomeu se înfuria și trată pe 
fiiul său cu multă asprime. De câte-va d'le, 
Vasile era la școlă. El scrise mamei sale o 
scrisore prin oare-i oomunică, că este ho- 
tărît să mdră. Mama sa alarmată, plecă la 
Iași, dâr se vede, că n’a putut să preîn- 
timpine nenorooirea.

Șampania din anul acesta. Culesul 
viilor Champagne s’a înoeput la sfîrșitul 
lui Septemvrie și a atras mulțime de lucră
tori fără ocupațiune, cari diminâța la 4 6re 
se presentă pe piețele localităților. Ei sunt 
tocmiți cu 2 franci pe dji, o pane, o bu
cată de brânză și un săculeț de cartofi. Re
colta din anul acesta e estra-ordinară atât 
în privința oantității, cât și a calității. Ne
guțătorii și oomisionarii, cari traversâză 
tot ținutul cu motorl (trăsuri fără cai) oferă 
podgorenilor 130 franci pentru butoiul de 
câte 220—230 litri vin de rend. Cele mai 
bune vinuri au dobândit următorele pre
țuri: (pentru 200 litri) Hautvilliers 140 fr., 
Mareuill 200 fr., Dizy 175 fr., Champillon 
150 fr., Avise 250 fr. ș. a. în ținutul din 
urmă neguțătorii germani au făcut mari 
cumpărături și au încheiat liferații pe 6 
ani ou o premia de 10 centime pentru 
chilogramul de struguri. Recolta estra-or
dinară a anului acestuia nu este atât în 
favorul podgorenilor, oât mai mult în fa
vorul fabricanților de șampaniă, cari lafiă- 
care sticlă de soiul oel mai bun, care se 
viude cu 8 fr., câștigă îu termin med.iu 
6 fr. Ei se vor vedâ însă, probabil siliți, 
de-așl scădă prețurile spre a oombate con
curența ce o fac șampaniei vinurile spu- 
mdse, aprope egale în calitate, dela Saumur, 
a căror consumația s’a urcat mult în anii 
diu urmă.

La teatrul national din Iasi a is-1 * 
buonit o grevă a artiștilor din causa ne- 
mulțămirei lor în cestiunea lefilor și a re- 
tribuțiunii. D-1 Ionesou Gion fu delegat de 
cătră ministrul instrucțiunii publice a an
cheta cașul. Artiștii au decis a trimite un 
memoriu ministrului Arion, tot-odată însă 
cer și ancheta, menținând greva.

Biciclistul american — a pățit’o. 
James Hetzel, biciclist american, care a 
alergat la cursele de Duminecă dela Velo
dromul din Bucurescl se află închis la poli
ția. Etă causa: Biciclistul american înainte 
de a alerga în curse a căutat să facă o 
combinația cu Pucher în modul următor: 
A luat dela Puoher un insoris, oă dânsul 
va fi lăsat să ia premiul. In schimb ame- 
rioanul dedea 100 lei d-lui Puoher.

D. Pucher a făcut acest act numai pen
tru motivul,’oă americanul nu voia să alerge 
la curse în alt mod. In curse însă Puoher 
se ambiționâză, numai ia în considerația 
nimic, și bate. Amerioanul a făcut atunci 
un scandal enorm spunând, oă el n’a aucjit 
clopotul și alte multe de astea. In oele diu 
urmă l’a căutat pe Puoher totă ndptea.

Luni de diminâță s’a dus la domioiliul 
iui Pucher unde a g^isit pe femeia aoestuia 
și fără nici o esplicațiă a scos un revolver 
din buzunar voind s’o împusce. Atunol un 
lucrător din prăvălie a apucat pe american 
de mână și chiămând ajutor, au venit oâțl-va 
sergenți de oraș și l’au arestat.

La polițiă s’a constatat, (ji°e „Apăr.

Naț.“, că acest american e un fel de va
gabond, fără nici un act, care să justifice ca
litatea ce o are.

Așezarea Evreilor în Palestina. 
Din Londra vine soirea, oă trei-(jecl de de- 
putațl dintre noii aleși au hotărît să c<^ră 
Camerei, ca guvernul engles să intervie 
către Turcia ca să acdrde Palestina Evreilor.

Suprimarea diarelor în Finlanda. 
Guvernatorul general al Finlandei, general 
Bobakof a suprimat diarul finlandez „Af- 
tonposten" pe motiv, oă făcea politică oon- 
trară voințelor imperiale. Aceeași sorte a 
avut-o ceva mai înainte și pentru același 
motiv și cjiarul finlandez „Nya pressen".

Un grup de iredentist! din Roma 
au depus la muzeul Garibaldi din Gapitoliu 
o oordnă cu colorile italienesel îmbrăcate 
în negru, oa protestare contra serbărilor 
organisate de municipalitatea din Goritz 
ou ooasia oelui de al patrulea oentenar al 
treoerei oomitatului de Goritz și Gradisoa 
la Cordna Austriei.

„Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu", învită la concertul împreunat ou 
teatru și joo, oe se va arangia Duminecă, 
în 14 Oct. n. 1900 în sala oea mare dela 
„Gesellschaftshaus". Corurile se dirigâză de 
d-l Candid Popa, învățător la școla de 
aplicațiune de pe lângă semin. „Andreian". 
O parte a eventualului venit ourat e des
tinată fondului pentru cumpărarea unei 
case cu hală de vântjare. — Din ședința 
comitetului „Reuoiunei sodalilor români 
din Sibiiu", ținută la 4 Oct. n. 1300. V. 
Tordășianu, președinte; I. Apolzan, notar, 
începutul la 7*/2 6re săra, Intrarea : de fa
milia (ă 3 per.) 3 cor. 60 b. pentru domni 
2 cor. (membrii Reuniunei 1 cor. 60 bani), 
pentru dame 1 cor. 20 b. eto. Suprasolvirile 
se vor ohita publice.

Program. Concert: 1) „Bagă Domne 
luna ’n nor", cor. mixt ou solo de bariton 
și bass, de T. Popoviol. 2) a) ,Cu respect 
vă salutăm", &) „La o rundunelă", coruri 
de dame de I. Wiest. 3) „Tot ți-am dis 
mândro", cor bărbătesc, de T. Popovic.I. 
4) a) „Rămâi sănătâsă", b) „Mândruiiță de 
demult", coruri mixte de G. Dima.—Tea
tru : „Rusaliile", vodevil într’un act de V. 
Alexandri. Persdnele vor fi representate 
prin d-nii: E. Bobancu, N. Ișan. N. Stoica, 
d-na E. Roșea, N. Bratu, S. Duca, P. Im- 
băruș, d ra E. Călborian, d-ra E. Grindean. 
In fine dans.

Localul oficial al judecătoriei co
munale orășenesc! se află începând dela 
15 Ootomvrie n. c. „Sub Bucium" (Ro- 
senanger) sub Nr. 16 etagiul I.

Concert. Duminecă, în 14 Oetomvrie 
n. musica orășenâscă va concerta la hotel 
„Europa". începutul la 8 6re. Intrarea 60 
bani.

0 seră de cunoscintă.
Clusiu, Oct. 1900.

On. Redacțiunel Ca în toți anii, așa 
și de astă-dată tinerimea universitară ro
mână șl-a ținut obicinuita „sără de cunos- 
cință“. Vineri îu 5 Oetomvrie la orele 8 
și ’/2 săra, sala destul de spațiâsă a res
taurantului „Biazini" era bine împopulată. 
Afară de un număr considerabil de tineri’ 
de ai noștri, amintim ou bucuriă pe stu
denții universitari slovaci și sași, cari nici 
de astă-dată nu au pregetat a ne faoe plă
cerea cu presența lor.

Intotdâuna a fost datina și tinerimea 
română șl-a ținut de datorință, oa la astfel 
de ooasii să învite și inteligența nâstră, 
care în Clușiîi se uroă la un frumos nu
măr. Dâr pote, oă și inteligența la rândul 
său, totdâuna șl-a ținut de lăudabilă (?) 
datorință: ea să nu participe. In oonse- 
quență nici aouma nu a luat parte ! Laudă 
esoepțiilor!

E bine cunosoută tuturor condamna
bila disoordiă, în care trăeso Românii din 
Clușiîi !... Dureros !...

E însă mai dureros, când acâsta în
vrăjbiră are efecte, oarl se întind până și 
asupra tinerimei.

Problema mea însă de astă-dată nu e 
să resuscit lucruri, cari numai durere ne 
causâză, ci intenția îmi e să desoriu de- 
oursul sus numitei sări.

La 6rele 83/4 săra se desohide ofioios 
prin presidentul unanim proclamat, Dr, A. 
Isacu. Ca un fel de „Domne-Bjută" primele 
vorbe ale D-sale au fost: oântăm ou toții: 
„Răsunetul" și oa dintr’un singur glas is- 
buonit’a cu putere însuflețitorul nostru imn.

Sub impresia olipelor aoestora de 
evlaviă națională urmâză disoursul d-lui 
Dr. Isao. Din inimă curat românâsoă a 
vorbit. Sfaturi bune și părintesol nl-a dat! 
A și fost viu aolamat prin „Să trăâscă!!" 

Conform programului, presidentul dă 
cuvânt, d-lui Aurel Oprea, preș, tinerimei, 
cari în termini călduroșl salută puțina in
teligență, oe e de față, și mai apoi treoe 
la noii sosiți (cei însoriși pe anul I) și îi 
salută și pre aceștia în numele tuturor oo- 
legilor săi.

Din partea „embreonilor" răspunde 
stud. în drept. O. Cernea.

Pe ospeții slovaci și sași îi bine- 
vintâză într’o nemțâscă avântată d-1 I. 
Giurgiu stud. jur. La salutul adresat lor, 
Slovacii răspund prin d-1 Jeszensslvg. A 
vorbit în limba maternă și deci puține am 
de cjis. Atâta am înțeles din vorbire, oă: 
Românii, Sașii și Slovaoii aceleași drepturi 
avem de apărat și aceleași aspirații na
ționale avem ! E aolamat prin dese: „Jivio!" 
„Nazdar!!"

Dintre dspeții sași ia cuvântul d-1 
Liess. Ne-a frapat împrejurarea, că în loo 
de a vorbi nemțesoe, d-sa a început’o pe 
românesce. Norooul îi surîde pentru puțin, 
dâr la urma urmelor a întors’o totuși pe 
nemțiă, căci bag sâmă mai bine îi venea 
așa. Cerându-șl scusele și spunând, oă du 
posede limba românâsoă, în așa grad, înoât 
să pdtă țină o vorbire întrâgă, a continuat 
și a sfârșit nemțesoe.

Atât după vorbirea dspelui slovac, 
oât și sas, musica a intonat imnurile lor 
naționale.

Seria oratorilor oficioși se sfîrșise.
De-odată din tdte părțile se aud stri

găte de: „S’aucjim pe d-1 Dr. Alesandru 
Vajda!" Pentru prima-6ră am avut oca- 
siunea să aud pe d-sa vorbind. Trebue să 
constat însă, că rar mi-s’a întâmplat să aud 
o românâsoă mai frumdsă și nu ourând 
voiii uita oomparația atât de poetioă fă- 
oută între generația ndstră și stratul de 
nea, ce.se prelinge în ajosurea stânoei tă- 
pișe. A fost furtunos aplaudat!

Frumos a ouvântat și d-1 V. Podobă, 
oare în ton lin și bătrânesc a înoeput’o cu 
o poveste. Simplă a fost istoridra, dâr ou 
atât mai multă învățătură am cules din ea.

Ca încheere amintesc în seria discur
surilor inspiratele două vorbiri ale d-lor I. 
Scurtu și V. Bontescu.

Pentru variațiă între vorbiri au fost 
întrețesute cântece pe violină și ou vooea. 
Cu oântecul pe violină ne-au distras d-nii 
V. Creț, C. Negrea și I. luga toți trei tari 
în ale artei. Er cu vocea dânșilor puter- 
nioă și dulce ne-au deleotat d-nii: I. Giur- 
giil, V. Meruțiu și d-1 O. Prădan.

Nu cred, că greșesc, dâoă susțin mai 
departe, că “declamația d-lui V. Bontescu 
era o poesiă de Coșbuc a fost an punot 
apropiat de point-ul sărei.

D-sa și de astă-dată a dat dovadă de 
o pătrundere mare psichologică și de o 
bună dosă de temperament artistic...

Sâra de ounoscință din ăst an a 
fost o sără plină de buouriă și entusiasm. 
Buna disposițiă a durat pfină mai în dori 
de cji când apoi ne am depărtat fiă care în 
piept cu un suvenir, âr în inimă cu o con- 
vincțiă mai mult!

Primiți, Onorată Redaoțiune, asigu
rarea profundei mele stime.

Paul.

Situația în China.
j

Atitudinea ostilă a Chinei devine din 
oe în oe mai amenințătore. Puterile înoep 
aoum să primdsoă convingerea, că China 
li-a jucat o festă, când simula înclinări de 
pace.

O dovadă pentru aoâsta este și faptul, 
oă ourtea ohinesă s’a dus și mai departe 
în interiorul Chinei, unde organisâză resis- 
tența oontra trupelor aliate. Boxerii înoep 
să se pună ârășl în mișcare și pretutindeni 
Chinesii devin tot mai neîmpăcațl față cu 
străinii.

In Fudlan turburările au isbuonit deja. 
In tdte looalitățile s’au afișat plaoate, pro
vocând poporațiunea să ucidă pe străini. In 
Fuclan s’a desooperit chiar un complot, 
oare avea de scop masaorarea tuturor mi
sionarilor și dărîmarea locuințelor lor.

Din Canton se anunță, oă 5000 de 
răsoulațl din asooiația Sanoovei (Trinității) 
au bătut trupele imperiale și au ooupat 
mai multe puncte între golfurile Nirs și 
Deep, înaintând spre sud. Chiar și pro- 
vinoia Pecili se mișcă din nou, deși ea 
este totul inundată de trupe aliate.

*

Intr’aoeea o telegramă din Berlin oo
munică planul de răsboiil al lui Waldersee 
După părerea lui Waldersee este absolut 
imposibil, oa trupele europene să înainteze 
spre noua reeidență a curții chinese (Si- 
nangfu, din oausa marei depărtări și a greu
tăților de teren. Dimpotrivă Waldersee 
crede, că ar fi bine, oa provincia Peoili să 
fiă torturată cu fdmea. Populația provin
ciei este atât de dâsă, încât e avisată es- 
clusiv la importarea de cereale, ceea-oe 
Europenii ar pută se zădărniodscă ușor. 
Spre scopul acesta ar fi destul să se facă 
un oerc militar în mijlooul oăruia să cadă 
Pekingu). Astfel Chinesii său ar fi siliți să 
se predea, seu săi ataoe.

*

Din Petersburg se telegrafâză, că după 
un rescript al ministrului rusesc de răsboiil, 
Țarul a ordonat, ca niol un petec de pă
mânt ohines să nu fiă înoorporat la Rusia 
și guvernatorul militar rusesc din Trans- 
bajkalia să se mărgiDâsoă la măsuri oerute 
de construirea liniilor ferate în Mandsuria 
și de circulația neturburată pe rîul Amur.

*

încât privesoe puterile, o înțelegere 
deplină nu este nici acum între ele. Pro
punerea germană nu pâte aoum cădâ în 
oaloul, âr propuuerea lui Delcassă nu vor 
s’o primâsoă tdte puterile. Se vor mai 
sfătui mult timp, și respiriul aoesta va fi 
folosit de China pentru pregătiri militare 
estinse.

Literatură.
„Antropomorflsme și Antiantro- 

pomorftsmeu‘ în limba română de Nicolae 
Sulică. Sub titlul aoesta a apărut în ti
pografia „A. Mureșianu" în Brașov, intere
santul și valorosul studiu al d-lui N. Su
lică, profesor la gimnasiul român din loc, 
ounosout și din scrierile sale foiklorioe - filo
logice de pănă aoum.

Studiul din care o parte însemnată a 
fost publicat în foiletonul „Gazetei" a apărut 
în broșură amplificat și adnotat. Se es- 
tinde pe 100 pag., având format estetio și 
tiparul fdrte îngrijit. Costă 1 esemplar 40 
cr. — Cine oundsce, cu oe prețuri urcate 
se vând scrierile de acest soid la Germani, 
FranoesI etc., va reoundsce, oă prețul de 
mai sus e forte ieftin. In limba ndstră scrie
rile de felul acesta sunt rare și studiul 
d-lui Sulică se distinge nu numai prin oon- 
ținntnl său bogat și sistematic prelucrat 
după strictă metodă sciențifică, ci și prin 
limbagiul său scris la înțelesul tuturor. II 
recomandăm iubitorilor de literatura ndstră.

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din Bi’așov, 

se pot procura urmâtârele cărți:
Scrieri economice.

Noțiuni de JEconomia Vitelor, 
prețidsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porol, măgari, și așa pe rend 
pănă la cel din urmă puifi de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oari 
sunt mai bune etc. Acest op economic scris 
cu multă eunoscință de causă și forte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministerial român al cultelor 
și instrucțiune! publice pentru scolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte procura 
și dala Tipografia „A. Mureșianu14 cu 2 cor. 
(plus 10 buni pori o.)

Pentru economii. de vite este de 
neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia său cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucurescl. 
„ZootechnitF este partea a treia din „Ma
nual de agricultură11 al d-lui Maior, care a 
fost atât de călduros aprețiat din partea 
întregei presse române și premiat și din 
partea Academiei Române; ea cuprinde 
77 y pag. fot mat mare 4U, cu 225 figuri și 
costă 8 cor. (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

PARTEA I. a Manualului: Agro- 
logia seu „Agricultura generală* 524 pag. 
Prețul â 5 cor., (cu posta rec. 5 cor. 50 b.)

PARTEA II. „Fitotechnia“ seu „cul- 
tnra specială a plantelor“ cu 61 i pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor^ seu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor14 etc. scrisă de loan 
Gtorgescu. Form. 8° 90 pag. costă 25 cr. 
( 4“ 3 cr. porto).

„StupărltuF, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, 
de Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 154 pag. format mare 8°. Prețul 80 cr. 
(cu posta 85 cr.)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Simu. Cu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de loan I. 
Negruțiu, profesor în Blașifl. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
de cel mai mare folos practic și, pe cât 
seim, în literatura nostră de dincoce e 
singura scriere mai bună în acestă mate- 
riă. Costă 25 cr. (plus 3 cr. porto).

Vinuri din pome, de Gr. HaHp 
prof. Este o carte de 96 pagine, în care se 
dau esplicații și învățături amănunțite asu
pra modului, cum este a-se face tot feliul 
de vin și must din felurite pome; cum 
este a-se manipula vinul pentru a ave 
gust bun etc. Prețul 20, (cu poșta 23 cr.)

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, d-' F. W. Raiffeinssen. Edițiunea a V-a. 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d;n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. costă 80 cr. (-|- porto 10).

Cursul la bursa din Vîena.
Din 10 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%........................ 114.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . • 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/0 98.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116. —
Bonuri rurale ungare 4% .... 89.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.—
Impr. ung. cu premii........................ 163.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.—
Renta de argint austr..............................97.10
Renta de hârtie austr.............................. 96.85
Renta de aur austr................................. 114.65
LosurI din 1860..................................... 131.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.9.8
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 655.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 646.25
Napoleondori...............................................19.27
Mărci imperiale germane .... 118.22
London vista.............................................241.97
Paris vista...............................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Moțe italiene...........................................90.40

Cursul pieței Sroșov.
Din 11 Oc'omvre n. 1900.

Rancnota rom. Cump. 19.04 Vend. 19.08
Argint român. Cump. 18.08 Vend. 18.09
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vend. 19.30
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. —.—
Mărci germane Oump. 58.59 Ven-1. —. -
Lire turcescl Cump. 10.72 Vend. —.—
Scris, fone. Albina 50/0 100.— Vend. 101.-

ANOCIOI 

ikserțkm și reclame) 

suni a se adresa subscrisei 
.«dmiaistratiussa, in cașul pu ■ 
MĂcărâi unui anumiciu mai muH 
4e odatâ se face scademesif, 
care cresc© cu cât publicarea 

face mai de fflmlîe-om,

Admi istr. „Gazetei Trans.w
# e O e w « 0 t! & c £ w a © a 0

o Î oJja espostția din Paris 1900
0 presmați □

o cu medalia de aur cea mare o
o successor!: Julius Miiller Q
Q Tartler & Schreiber '■

O ra «iepositari pa'incipaU. o
Fritz Hașenmaver, o

□ Ernst JfkellUS, 2.03 □

o Bede Antal 22 Pj CD o
Rudolf Stingi

J“'< "On
Recomanda On. publi c din o

o Brasov o

o V11UBÎL1 & AKDEA1 0

□ veritabile, naturale și curate □

n ale Iui n
JOSEF B. TEUTSCH

O Siferantu! curții c. reg. □

O Dopurile semnate IBT marca de control. Q
(1116,2—3.)

® ® © © ® © ® a ® © ® ® ® ® © ©

o$5

o
Aducem la eunoscință Ou. public din oraș și jur, că:

VererâaE'ea de vinuri a marelui nostru deposit 
se continuă în “

xx^xxxxxxxx^ ocxxxxxxx>*
VA

X

® A

® x
1 X

s® 
fi - o
'5

*
A

1?

Loteria
CASEI NAȚIONALE."

(Museul Național
1 câștig principal
1 „
2 câștiguri
5

10
10
20
20
50

100

al
în

71

7»

71

W

n

71

77

n

71

valore

Românilor din Transilvania),
valore

71

77

71

71

71

71

71

71

77

de .

de
71

71

71

71

n

71

71

71

n

â Cor.
n 

n

71

n

77

71

77

71

71

71 

n

71

n

71

71

n

n

71

10,000 10,000
3,000 = 3,000
1,000 =

500 =
200 =
100 =
75 =
50 =
20 =
10 =

2,000
2.500 
2.000
1,000
1.500
1,000
1,000
1,000

Cor.
71

71

71

71

71

71

71

71

71

25,000 Cor.

71

71

71

71

77

n
71

»>

77

în

Ia sorti se va face în Sibâiti, în
presența unui notar public și unui comisar politic

8 

X »O iî

X Ș
X »
XX *

X â
X89 
X P «j®

A

oSg
B
N9
9a

V

77

77

77

77

77

77

71

Total 219 câștiguri

Tragerea
irevocabil la 20 Octomvre n. c.

aeeaa Un bilet de loterie 1 coronă. !•••«
Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben) 
—“ Strada Morii nr. 8. ~—

Pentru România: deposit general la C. STER IU & C-ie
Bueuresei, Streda JLipscani nr. 19.

.— —------- - _ r ® © • ® ® ® ® ® ® v/YYWYYYYN MpW
^tOKXXXXX» 'OC/

<x<xxxxxxxx^xoc/ 5oc

<0
0^.

<<>

4

I

o

2

Pivnița de Vinuri
— a nostră proprie,—

JF Strada iraipa 25.
— Cu prețurile ieftine de pănă acuma. —

«ragraM MJeg’oț de Viiaui’i îm eu «.tos. |
M. FLEISCHER & C-o.

|
5

A. Mureșianu
Braș©v, Tes^iiI Inului Jir. 3®.

Acest stabiliment este provedut 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 
comande cu promptitudine
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATUTE.
FOI PERIODICE.

BILETE "DE" VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

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

AUVFI Stă.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

n

a put6 esecuta ori-ce 
i și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/V&X/l'e,, in Iotă măt imaea- 

fim mM&i, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

p RESTAURANTE. 

prețurI-cureȘe și diverse 
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul

binevoiască a arăta în deosebi, când voiese
r

biuevoiască a scrie adresa

“V" X £L
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

și când lela 1-ma și 15 a fiâ-cârei luni.
Domnii abonați se

ce. espedarea sâ li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonezâ din noii sh 

lămurit și s6 arate și posta ultimi.

Mmîmstraț. „Baz. Trans/
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


