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Un nou neajuns al scotelor nostre.

(S) Guvernul unguresc ne face 
școli, pe cari noi Românii nu le pu
tem folosi. Nu le putem folosi din 
simpla causă, că nu se învață în ele 
în limba ce o pricep copiii noștri, 
adecă în limba lor maternă, deși le
gea de nafionalitate dela 1868 dis
pune apriat acăsta.

Se calcă der legea în mod fla
grant, ridicându-se prin ținuturile 
locuite de Români șcdle, cari n’au 
ca limbă de propunere limba ro
mână. Șcdlele acestea impuse astfel 
cu torta și în contra legei, se nu
mesc școle de stat, dâr de fapt nu 
sunt de stat, căci atunci ar trebui 
să fiă alcătuite astfel, ca și noi se 
le putem folosi, ca unii ce facem 
parte integrantă din stat, ci sunt în 
realitate școli ale guvernului.

La aceste școli guverniale se 
plătesc din banii noștri de contri
buția mulțime de învățători și învă- 
țătore. Și se plătesc cu mult mai 
bip§, decât învățătorii și învățătd- 
rele nostre confesionale. Și. acâsta 
își are scopul său, că adecă creân- 
d'u-se corpului didactic dela șcdlele 
de stat o stare materială neasemă
nat mai bună, decât a învățătorilor 
noștii, să-i îndemne și seducă pe 
acești din urmă a părăsi șcdlele nos
tre confesionale-naționale și a le 
lăsa astfel cu totul părăginite.

Șcdlele unguresc! ridicate de 
guvern sunt dâr șcdle de concu
rență, de luptă, și au de scop nu 
de-a deștepta și învăța poporul, căci 
atunci s’ar propune într’o limbă înțe- 
lâsă de el, ci de-a stînge și a nimici 
cu încetul șcdlele nemaghiare. Din 
causa acâsta guvernul nu le ridică 
prin localitățile, unde nu este nici 
un fel de șcdlă, ci mai mult în acele 
localități, unde sunt școli bune, dâr 
nemaghiare.

La acestea se mai adauge, că 
inspecțiunea, ce se esercitâză din 
partea guvernului asupra învățămân
tului, se află în mâna onor omeni, 
dintre cari cei mai mulți n’au nici 
ideie de învățământul poporal. De 
abia se află ici colo câte unul, care 
să pricâpă limbile de propunere ale 
șcdlelor de sub inspecțiunea sa. Ins
pectori regesc! de șcdle de naționa
litate nemaghiară abia se va mai 
găsi acji vr’unul. Acești inspectori, 
nepricepend nimic din ce se propune 
în șcdlele nemaghiare, năcăjesc amar 
pe învățători cu propunerea limbei 
maghiare și pretind dela ei se facă 
și imposibilul posibil, în ce privesce 
instruirea în limba maghiară a ele
vilor lor.

La nenumăratele năcazuri și 
greutăți, ce s’au creat și se creâză 
astfel șcdlelor ndstre de adversarii 
lor, se adauge de un timp încdce 
un rău forte periculos.

învățătorii noștri confesionali se 
îmbulzesc la pensiuni. Aceste pen
siuni, după-ce din nebăgare de seină 
a consistoriilor ndstre diecesane nu 
s’au înființat la timpul său fonduri 
de pensiune confesionale pentru șcd
lele poporale, se dau de cătră stat 
în schimbul contribuirilor anuale, ce 

se detrag tot de cătră stat din le
furile învățătorilor. Și nu-i mirare, 
că învățătorii se îmbulzesc la pen
siuni, primesc aprope cât aveau în 
activitate și nu trebue să colinde 
după plată pe la curatorii bisericesc! 
și solgăbirăi, ci o capătă gata în 
mână; apoi, după ce sunt pensionați, 
își văd de trebile lor private și nu 
sunt legați de lucru greu al școlei.

Pănă aci ar merge cum ar mai 
merge ; dâr e rău că, trecând în pen
siune așa nuniiții cantori-docenți, își 
țin postul de cântăreți. Dâr și mai 
rău este, că consistoriile încuviințâză 
așa ceva. învățătorii noștri sunt în 
raport rău plătiți. In cele mai multe 
comune numai UDind postul de în
vățător cu cel de cantor, le ese plata 
minimală prescrisă delege; și altfel 
sunt destul de necăjiți. Păstrându-și 
acum învățătorul pensionat cantoria, 
învățătorul nou n’are din ce trăi, 
astfel se devalvâză chiar și stațiunile 
cele mai bune învățătoresci și ajung 
pe mâna unor învățători provisorl, 
necalificați său pribegi din diferite 
cause, cari apoi strică și ce a lăsat 
după sine învățătorul calificat.

Nu mai vorbim de agitațiile și 
frecările câte se nasc în comunele 
bisericesc! din causă, că învățătorul 
pensionat vrea să-și păstreze postul 
de cantor și nu vrea să-l lase noului 
învățător. Este neapărat de lipsă, ca 
guvernele diecesane să vină cu ur
gență în ajutorul scolelor ndstre, ame
nințate în esistența lor prin acest 
mare neajuns, dispunând odată pen
tru tot-dâuna, ca posturile de can- 
tori-docențl nu se pot separa și că 
învățătorul pensionat are să renunțe 
la cantorat, unde acesta a fost și 
este împreunat cu dăscălia. Mai este 
apoi de lipsă — și acesta mai ales 
în diecesa Gherlei, unde multe se 
dispun, dâr puține se esecută — a 
se lua tote măsurile pentru a se sus- 
ținâ acesta disposițiune și a se con
trola cu rigdre esecutarea ei.

Din Bucovina.
Adunări de alegetort.
Mișcarea eleotorală a partidului popo

ral național din Bucovina continuă, tot cu 
mai mare stăruință și însuflețire. D-l Er. 
G. Popovid, oandidatul acestui partid pen
tru Curia a cinoia, a oonvooat mai multe 
adunări de alegători.

Prima adunare s’a ținut la 21 Oct. n. 
în Dorna, unde s’au adunat un număr mare 
de munteni pentru a audi darea de sâmă 
a fruntașului român. Erau adunați oa la 
400 de Români. In darea sa de sâmă Dr. 
Popoviol a arătat cele ce a lucrat pănă 
acum în sfatul țării și a istorisit din fir în 
păr cum stau trebile Românilor bucovi
neni la împărăția. D-sa a vorbit apoi des
pre partidul poporal dicend: „Vremile de 
cumpănă prin cari trecem, au tăcut, ca o 
asemenea închegare politică să fie de lipsă. 
Trebue să chemăm poporul, ca să sară 
și el la luptă, căci prea ne gâtuesc din 
tâte părțile".

Altă adunare s’a ținut în Câmpulung 
la 22 Oct. n. In adunarea acâsta d-l Dr. 
O. Popovici a arătat, care este programul 
partidului poporal național. Etă, ce a Zis d-sa:

„Noi suntem, cum au fost strămoșii 
Doștri, cetele împăratului. Suntem buni aus- 
triacl, dâr suntem și buni Români. Noi ce
rem pentru țâra nostră întoomirl deosebite 
de Galiția. Nici cu județul, nici cu finan
țele nici cu căile ferate nu voim să avem 
amestec la Lemberg. In partea bisericâscă 
cerem să nu stăm mai rău ea Lipovenii și 
Jidanii, cari nu primeso oa noi căpeteniile 
lor bisericescl fără voia lor. Noi cerem 
drepturile, ce se ouvin nației române în 
țâra ei băștinașă, dâr nu ne atingem de 
drepturile și nația altora. Nu e adevărat, 
când die contrarii noștri, că noi Românii 
nu ținem prietenia ou nimeni. Der cine 
ține cu noi ? Am ține buouroșl cu Nemții, oarl 
locuesc cu noi împreună în acâstă țâră, și cari 
vor avă aioi la urma urmelor aoeeașl edrte 
cu noi. Dâcă ne vom uni noi, aceste două 
nații, vom fi tari și ne vom apăra de Ruși. 
De nu, vom peri fiă-care ca un frate răsleț. 
De ce nu vin ei să ne dea mâna frățescă? 
Se scie, că nu pot ave pretinl mai buni, 
decât noi. Dâr să ne fie și ei cu credință 
și priință și dâoăne doresc pe noi, să le fie 
sfinte și drepturile nostre'1.

Vorbi apoi despre pactul, pe care 
l’au încheiat o sâmă de deputațl ou presi- 
dentul țării, condamnându-1.

In 23, 24 și 25 Octomvrie au fost ase
menea adunări în Bomor, Solea și Sucdva. 
Tote au eșit peste așteptare bine, partici
pând alegători în număr mare.

*

Clubul bucovinean.
„Neue Freie Presse" publică despre 

Bucovina un artioul scris de o personă dis
tinsă din Cernăuți.

In Bucovina — cj’oe aoest artioul — 
se desvâltă o agitațiă vie pentru ideia, că 
în parlamentul viitor toți deputății acestei 
țări ar trebui să se strîngă la olaltă, într'un 
club: „clubul bucovinean*. Ca motiv al 
acestei uniri se indică posibilitatea mai 
ușâră în progresarea intereselor țării. Fiă- 
oare cunoscător imparțial al stărilor trebue 
să recunoscă imediat în aoeJ proiect o min- 
oiună politică în dosul căreia se asounde 
planul unora, de a trage profituri. Viitorii 
deputațl vor fi. româul — paolniol și in
transigenți ruteni — nici măcar antipolo- 
nesi, germani, antisemițl, jidani, greoo-or- 
todocșl, catolici, democrațl și persone — 
oum am diQe — denumite din partea gu
vernului. Astfel de elemente eterogene nu 
pot ti copulate în mod onest, prin un prin
cipiu la o fusiune permanentă.

De sigur interesul țării nu este un 
astfel de principiu, căci nu esistă un in
teres al țărei care să se interpretezeîntr’un 
fel, și ceea-ce unul ar crede după naționa
litate, chemare și religiâ, că er aduce țării 
folos, altul o ține în detrimentul ei. Nu 
esistă de loc o cestiune economică, care 
n’ar fi o cestiune politică, națională, so
cială, o oeatiune a intereselor divergente 
provinoiale său locale. Așa, de pildă, liniile 
ferate bosniace sunt o afacere economioă 
nu însă fără a deveni un obieot de cârtă 
între „Cis" și „Trans". Industria și pro
gresul economic în țările Alpilor se prefao 
în cestiunl de clericalism și așa m. d.

Și tote cestiunile naționale sunt în 
fond eoonomioe și nici o țintă economică 
nu este pentru tote națiunile de egală 
valore. Deol și pretextatul plan de a ame
liora situațiunea econonmioă nu va șterge 
diferendele de partid fundamentale, care 
represintă în sine valori materiale. Tot- 
dâuna va fi necesar pentru fiă-care oas de 
a căuta un oompromis de interese ou chiu 
și vai constant; dâr o oale generală, sigură 
nu este dată prin parola „propagărei inte
reselor1'. Căci în consecință viitorul par 
lament ar pută să se oonsritue simplamente 
ca, club austriao. Cum dâr, acei club bu
covinean să lase membrilor Băi pentru fiă- 
care css mână liberă?

Pentru-ca scop ebte el atunci? Este 
aoum de tot clar, la ce să servâscă. El să 
fiă o putere de forță pentru unii deputațl 
egoiști, cari prin posițta lor speră o șefie 

în club, pe care predându-I în mânile gu
vernului ar pută să-și vadă de interesele 
lor, nu fără de a răsplăti pe fidelii lor.

Cluburije ușurâză natural guvernului 
acțiunile sale. Deja fondarea unui așa olub 
ar însemna în Bucovina răsplata de mulțu
mită față de oandidații ei protejați. Nici 
un prevăzător nu va fi ă tout prix* oontra 
guvernului. Cel ce însă, fără ca oineva să 
ounosoă deja de aoum tendințele guver
nului i-se va pune numai din reounoscință 
la dieposițiă și voesce să-i construâsoă un 
stegușor necondiționat supus, „acela nu 
merită încrederea alegătorilor.14

Dâcă așa vorbesce și foia germană 
din Viena, ce să Zică atunci opiniunea pu
blică română din Bucovina despre acei 
Români „paotiștl", cari aderâză idea unui 
astfel de club buoovinean ?

Declarațiile lui Billow. Noul 
canoelar german de Billow a declarat, în 
ultima ședință a oonsiliului federal, că tdte 
sforțările sale vor tinde pentru menținerea 
bunei înțelegeri între guvernele statelor fe
derale. El va răspunde astfel dorinței îm
păratului, oare este convins, că tăria im
periului este întemeiată pe cooperarea una
nimă a tuturor acestor state. Representanții 
tuturor statelor federale au esprimat încre
derea lor în contele de Biilow.

Lupta economică între Ungaria 
și Austria.

Un „bărbat de stat“ ungur având o 
convorbire o’un redaotor dela „Budapesti 
Hirlap" a deolarat aoestuia următorele:

— Aveam noi un gând, care nu tre
buia bagatelisat: gândul parității economice. 
In serviciul acesteia am nisuit să punem 
alături de Viena cea bogată o Budapestă 
bogată. Pănă la 1894 s’a și adunat mult 
capital în Budapesta. De atunci însă nu mai 
putem vorbi, decât despre pierdere de 
oapital. Dela 1814, după calcul miuimal, 
Budapesta a devenit mai săracă cu patru
ped miliăne florini. Stăm departe de pa
ritatea economioă, tocmai atunci când 
Austria se îmbogățesce în mod frapant. 
In Austria se inavuțesce fiă-care fac
tor economic, afară de bursianl. Boemia s’a 
înavuțit așa de tare, încât a putut plasa 
milione în bani gata la Berlin ou 6°/0.

Față eu aoâsta, — oontinuă „bărba
tul de stat" — stă sărăcirea nășiră înspăi- 
mântătăre. Statul e silit să dea o parte în
semnată din venitele sale ca interese în Aus
tria. Noi n’avern decât un institut mare de 
bani.... Pământul maghiar nu produce, deoât 
pentru Austria. Cine ar putâ se ml arate în 
Ungaria acționari de-ai .băncei austro-un- 
gare? Dâr acțiile oăilor ndstre ferate cui 
aduo venite? Noi nu putem să ne încredem, 
decât în ploile din luna Maiii. Ce însemnă 
însă a atârna dela aoeea: dâcă va fi său 
nu bună recoltă?... In urma urcării prețu
rilor numai la importul mărfurilor țesute, 
avem o pierdere anuală de 70 milidne fl.

»

Plângeri de felul aoesta oetim cjLnio 
în pressa maghiară. In cașul de față pare- 
ni-se, că fdia din cestiune le relevă din nou 
mai mult pentru a motiva votul de dău- 
năZl al „capitalei ungare", care într’o adu
nare bine populată s’a pronunțat pentru 
introducerea tarifului vamal autonom.

In amintita adunare nouă din Zece 
părți a membrilor a votat pentru indepen
dența eoonomică . a Ungariei și pressa ma
ghiară de tote nuanțele pune mare greu
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tate pe deoisiunea acesta. Cuvântul de or
dine a fost și aici, oă Austria sărăcesoe 
Ungaria, că tariful vamal de a<jl protegiând 
industria și comerciul austriac, interesele 
economice maghiare sunt cu totul etrîm- 
torate.

Sunt Ziare maghiare, cari văd în vo
tul capitalei ungare reformarea fundamen
tală a Ungariei în privința economioă. Așa, 
cjio ele, emigrarea va înceta ; fabricele exis
tente vor afla aici o piață bogată ; va cresoe 
importul de stat; oreditului ungar i-se va 
deschide capitalul eftin străin și Ungaria 
nu va fi tributara unei visterii străine. Mai 
mult: fabricatelor indigene prisosi ore li-se 
va deschide piață în Orient și Dunărea va 
fi o ramură a Mării negre, care se va es- 
tinde pănă la Budapesta și capitala ungară 
va deveni o puternică metropolă a Orien
tului, luând dela Constantinopol rolul isto
ric al comerciului universal.

Nicolae Bartha, care sorie tâte aceste 
în foia sa „Magyarorszâg" vede de acum 
înainte viitorul strălucit al națiunei ma
ghiare „Ne vom deștepta la o nouă viață 
— esclamă el — în aurora noului veac. 
Vom recâștiga speranțele pierdute. Tote 
mădularele națiunei vor fi pătrunse de în
crederea proprie. Puterea nostră se va în
mulți; aripi vor căpăta tdte dorințele juste. 
Peste două vâcurl de om 20 de milione oe- 
tățenl maghiari vor sărbători cu gratitu
dine (jiua de 24 Ootomvrie (când s’a ținut 
adecă numita adunare) oa prima ratjă a li
berării naționale".

Și etă, ce mai vede Bartha : Stradele 
și piețele Vienei vor fi acoperite cu iarbă (!); 
va fi și Viena asta un oraș interesant ca 
Veneția și oa alte oimitere mari, din oare 
viața a : dispărut, (și £pe una din lespe
zile ei va fi gravat numele lui Lueger 
și al tuturor acelora, oarl prin ură neîn
frânată au făcut imposibilă alianța econo
mioă între Ungaria și Austria și au silit 
moralmente Budapesta, să ia în mâna ei 
drapelul independenței eoonomice maghiare.

*
Tote sunt bune și frumâse, dâr pănă 

să trâoă „cele două vâcurl de om“ de care 
vorbesoe Bartha, ce se va întâmpla? Și 
soris este în stele, ca într’o bună diminâță 
să nu se zădărnicâsoă visul auriu al șovi- 
niștilor despre o „metropolă a Orientului", 
care să ia Coustantinopolului rolul istoric 
al oomerciului universal?

Din tote reiese evident, oă lupta eoo- 
nomică între cele două state dualiste în
cepe să se dea cu înverșunare tot mai în- 
grijitâre. Pressa austriacă a înoeput deja 
să se ooupe și ea serios ou planurile celor 
din Budapesta și sunt Ziare mari și influente, 
oarl văd în lupta acâsta o lovitură strașnioă, 
dela oare numai un pas mai este pănă la 
separațiunea politică.

Din România.
A. S. R. Prinoipesa Maria, oare a fost 

Zilele aceste să visiteze istorica mănăstire 
Curtea-de-Argeș însoțită de prinoipele Carol 
și de Prinoipesa de Ratiber, s’a înapoit 
asâră în Capitală.

*
După soirile, primite la ministerul de 

domenii dela prefecții de județe, starea se
mănaturilor de tâmnă și mai cu sâmă a 
rapiței B*a îndreptat mult în urma ploilor 
căZute. *

Ministerul instrucțiunei a aprobat oa 
direcția institutului Notre Dame de Sion, 
din Galați, să înființeze o seoțiune pentru 
băieți, în aoeleașl oondițiunl oa și aoea 
pentru fete.

*
Consiliul faoultății de medicină din 

Iași a ales decan al faoultății pe d-1 Dr. L. 
Russ și membru în senatul universitar pe 
d-1 Dr. G. Bogdan.

*
Inaugurarea nouei linii telefonice Bu- 

ourescI-Sofia (care este terminată pe teri
toriul român) și a oablului sub fluvial din
tre Giurgiu și Ruscluk se va face îndată 
oe Sobrania bulgară va ratifica oonvențiu- 
nea intervenită între România și Bulgaria.

*
In Z'ua de 15 Ootomvrie se întruneso 

în sesiune ordinară tote consiliile județene 
■din țâră.

Luorările, oe se fac la Bragadiru pentru 
aducerea apei subterane în Buouresol sunt 
înaintate mult și seactivâză terminarea lor. 
In primele flile ale lunei Noemvrie, Ca
pitala va fi alimentată din primul grup de 
puțuri cu un debit de circa 15.000 m. c. 
Din al doilea grup Capitala fi alimentată 
la sfirșitul lunei Noemvrie.

*
Cetim în „La Românie" : Deoisiunea gu

vernului cu privire la biletele de liberă pe
trecere pentru streinii stabiliți în România, 
a dat nasoere, în aplicațiunea sa, unei ges
tiuni forte delioate. Era vorba de a se soi, 
care e situațiunea persânelor stabilite de 
multă vreme în țâră, sâu a oelor născuți în 
România din părinți streini, și oare erau 
obținut încă naturalisarea. Aceste perBone 
trebue să fie considerate oo străini sâu oa 
supuși români?

Consiliul de miniștri sesizat de acâstă 
cestiune, a dat soluția următore :

„Personele, cari au drept la natura- 
lisare și n’au obținut’o înoă, vor trebut să 
facă o cerere ministerului de justiție pen
tru naturalisare. Ministrul le va elibera 
un oertificat, prin oare se constată depu
nerea acestor acte și acest certifi'cat le va 
permite de afi considerați oa supuși români."

*
Ca în vremurile cele bune, se mai gă 

sesc și astădl căutători de comori.
Eftimie Ionescu din capitală (Calea 

Dudesol, 127), după indicațiunile unei mă- 
tușl a sa, care și dânsa scia lucrul de multă 
vreme dela un necunoscut, s’a apucat să 
caute pe proprietatea sa o comâră, „un 
cazan cu aur", îngropat de Z®°1 de ani, pe 
oând pe acolo era pădure, de-un fost 
haiduc.

Tâtă mahalaua este în piciâre, urmă
rind săpăturile fericitului domn Ionescu.

Nu mai puțin poliția a luat tote mă
surile pentru menținerea ordinei prin par
tea locului.

Francia și Anglia.
Fâia germană „Kolnische Zeitung*, or

gan inspirat de oontele de Billow, a publi
cat Zilei® acestea la loc de frunte un ar- 
tioul, care a produs pretutindeni sensațiă.

țliarul din Colonia stărue asupra po- 
siției, ce o ocupă Francia și Anglia în ma
rea Mediterană și Z’ce) că călătoria comună 
a miniștrilor franoesl la Biserta cu scop de 
a vedâ lucrările noului port și peste tot 
petrecerea lor în insula Comica, nu pâte fi 
trecută cu vederea. In amândouă aceste 
puncte nu este vorba numai de construc- 
țiunl nouă strategice, ci de lucruri politice 
mult mai importante, cari etan în oea mai 
strînsă legătură ou înoheierea lucrărilor.

„Kolnische Zeitung" reamintesoe apoi 
încordarea dintre Franoia și Anglia în Ges
tiunea Fașoda. Dâcă pănă aoum, Z'ce> os- 
tilitățile pe față au putut fi împiedecate,’ 
acâsta trebue să se reducă numai la împre
jurarea, oă Franoia era mai înainte nesu
ficient pregătită pentru o luptă pe mare. 
Acum însă Englesii sunt înfrânțl binișor 
prin luptele din Africa și acest timp Fran
cia pâte să-l folosâscă destul de bine. îna
intarea trupelor francese în Sahara și ati
tudinea, oe o ia Francia în Marocco, pot 
fi considerate ca aparițiunî forte îngrijitore.

Vorba fiind și de Marocco, trebue se 
spunem, că aoesta este de ani de Z'l® un 
punct negru pe orisontul politic. Atât Fran
cia, cât și Italia rămnesc la acest teritoriu, 
oare ocupat de una din aceste puteri, i-ar 
garanta dominațiunea pe țărmurii nordiol 
ai Africei.

Cestiunea Marocoului a devenit erășl 
aotuală și înafară de Italia mai este inte
resată în acest punct și Anglia și Spania. 
„Tribuna* din Roma alarmâză lumea prin 
publicarea unei convorbiri, oe a avut’o un 
oorespondent al său în San-Sebastian c’un 
bărbat de stat spaniol. Acesta a declarat, 
că Francia și Rusia au convenit, ca cea 
dintâifl să sprijinâscă pe cea din urmă în 
China, în schimb însă Rusia să dea mână 
de ajutor Franciei de a-șl mări posesiunile 
ei în marea Mediterană. Acâsta ar consta 
dintr’o acțiune bine calculată contra Ma
rocoului, a cărui ocupare s’ar putâ esecuta 
ușor â la Tunis acum când puterile îșl au 
ooncentrate privirea și interesul în Asia- 
orientală. In temerile lui, sultanul din Ma-

'ooco s’a adresat la Anglia, apoi la Spania 
și Italia oerând ajutor.

ZDin ZB’uilg'aria.
Preoum am semnalat deja, sesiunea 

ordinară a Sobraniei a fost desohisă erl 
printr’un discurs al Tronului, în care Prin
țul a Z’s, că ordinea și liniștea, oare dom
nesc pretutindeni în țâră, dovedesc, oă ce
tățenii bulgari recunosc primejdia, ce se 
nasce pentru națiune și pentru stat din dis- 
ordine și nerespeotarea legilor.

El a constatat, că Bulgaria se află în 
relațiunl leale și amioale ou imperiul suze
ran și ou Rusia liberatOre, preoum și ou 
statele cele mari și cu vecinii.

El a reamintit oonflictul, care a avut 
loo, acum în urmă, între Bulgaria și Ro
mânia, confl’ct, oare grațiă prudenței popo
rului bulgar și atitudinei leale a guvernu
lui său, pare a fi pe punctul de a se aplana 
în curând.

Prințul face să reiasă, în disoursul 
său, bunăvoința arătată de Sultan, ou ooa- 
sia jubileului, membrilor misiunei bulgare 
El adaogă, că mulțumită sforțărilor guver- 
nului, tinZend să întărâscă relațiunile cu 
Turoia, Sultanul a binevoit să dea Bulga
riei o dovadă de înalta sa bunăvoință, pro
mulgând o iradea pentru încheiarea unui 
tratat de comerciG între cele două state.

*

Eliberarea lui Ciolacoff și presa streină.
piarele din Vjena relevă cu indignare 

eliberarea pe cauțiune, din închisâre, a lui 
Ciolacoff, atentatorul Românului Cradja din 
ordinul guvernului bulgar.

Acâsta nu dovedesce alta, Z'° ®1®, 
decât vădita complicitate a guvernului bul
gar în crimele comitetului macedo-bulgar.

*
țliarele din Viena înregistrâză ou o 

vădită indignare un alt verdiot dat de ju
rații din Sofia în procesul învățătorului Șu- 
manoflf, care a ucis cu pumnalul pe mace
doneanul Kaceff, bănuit ca spion turc.

Crima a fost săvîrșită în stația bul
gară Zaribrod și în fața pasagerilor tre
nului Viena Constantinopol, oare tocmai se 
oprise.

Deși Șumanoff șl-a mărturisit faptul, 
totuși jurații din Sofia l’au achitat.

„Neues Wiener Tageblatt" Zi°e, că 
sentința de aohitare a lui Șumanoff va in
dispune rău România, căci ea indioă, oe re- 
sultat pote avâ eventuala trimitere înain
tea justiției bulgărescl a bandiților impli
cați în comploturile din România, cari se 
găsesc pe teritoriul bulgar.

*

„împărăția Bulgarilor*
Un diar grecesc din Larisa sorie ur- 

mătorele:
„De câte-va Z^® s’a răspândit printre 

Bulgarii din Macedonia o proolamațiă nouă, 
însoțită de harta viitorului imperiu bulgăreso.

„Pe lângă aoeste hărți și proclamații, 
o mulțime de emisari ai comitetului din 
Sofia cutreeră satele din Macedonia, propo
văduind nu numai libertatea Bulgarilor din 
Macedonia dâr, ce este mai important, în
ființarea unei împărății bulgărescl, cuprin- 
ZâDd Macedonia, Epirul, Uvracia, Thessalia, 
Dobrogea și cea mai mare parte din Ro
mânia 1

„Fapta acâsta, în sine, nu pâte avâ 
nici o importanță, pentru-că pretensiunile 
fiă-cărui nu pot fi limitate de nimeni, odată 
ce se dovedesce, că sunt isvorîte din ca
pete bulgărescl, dâr ceea-ce ne suprindt- mai 
mult, este îndrăsnâla cu care acești merce
nari din Sofia îșl desvâltă aspirațiuuile și 
tendințele, ce au asupra onor țări ocupate 
de alte naționalități mai în drept de a-se 
plâng« de aotuala situație, deoât Bulgaria.

„Și dâcă îndemnul și încurajarea 
acestor omeni am sci oă nu emană dela 
politioianl din Sofia, încă nu ne-am mira 
dâr pretensiunile lor merg și mai departe, 
se ating de dealuri mari de prăpăstii, cari 
nu pot trece decât prin mintea acelor ne
norociți internați în ospiciurile de nebuni; 
cuprind în împărăția lor și o parte din Ro
mânia, ca și cum aeâstă țâră ar fi un câmp 
fără stăpân. 6re cred Bulgarii, că o să li-se 
trâcă obrăzniciile nepedepsite în tot-dâuna ; 
România a fost indulgentă cu zarzavagii 
lui Sarafoflf numai pentru-că s’a supus do
rinței Europei civilisate, de a evita confla- 
grațiunî în timpuri atât de anormale, oăd 
alt-fel ar fi avut ocasiă vecinii noștri să 
simță prin fapte, cât prețuesoe pedâpsa ro- 
mânâscă".

SUIRILE Dl LEI. ț
— 17 '30) O c tom vrie.

Mișcarea în corpul diplomatic ro
mân. „Epooa" scrie, oă în corpul diplo
matic român !,se va face încurând, urmă- 
târea mișcare: In looul d-lui Bălăceanu,. 
ministrul plenipotențiar dela Londra, care 
șl-a regulat drepturile la pensiune, va trece 
d-1 Roseetti-Solescu dela Petersburg; In 
looul d-lui Rosetti-Solescu va trece la Pe
tersburg d-1 A. Catargi dela Roma, âr aci 
va fi trimis oa ministru plenipotențiar d-1 
N. Fleva, foBtul ministru al domeniilor.

Opt episcopate noue 1 Fițuica un- 
gurâscă „Ești Ujsâg" din Budapesta, din 
inoidentul, că biserica română gr. or. a ho- 
tărît să înființeze trei episoopii nouă, a 
năsoooit filele aoestea soirea, că și cato
licii vor înființa opt episoopii, anume în 
orașele Pojun, Sâmbăta mare, Sz^gzard, Mă- 
cău, Clușiîi și Buda pentru romano-catolicl, 
âr în Maramureș și Făgăraș (sio!) pentru 
greoo-catoliol. Ce-i mai mult, făouse fițuica 
ungurâscă și proieotul, cum și din ce fon
duri au să se înființeze cele opt episoopii. 
Mai ridioul e, oă oelelalte foi uugurescl au 
luat de bani buni năsoooirea fițuioei buda- 
pestane și au reprodus’o cu multă seriosi- 
tate. Fâia oatolioă „Alkotmany" îșl face 
rîs de năsoocirile, cu cari foile uugurescl 
oaută să zăpăoâsoă pe oetitorii lor.

Emigrările au luat anul treout un 
caracter forte îngrijitor, deși ele nu ating 
oifra oe de sigur vor atinge-o emigrările 
din anul ourent. La looul prim stau Slo- 
vaoii cu 43%, aP°i v’n Maghiarii cu 24%, 
Românii ou 13%, Rutenii cu 11%. Sporul 
natural auual al Slovacilor a fost anul tre
out de 26,000, după statistioă însă au emi
grat 14,000. Emigrarea a fost mai simțită 
în partea drâptă a Tisei, apoi în Ardeal, 
mai puțin simțită în ținutul dintre Dunăre 
și Tisa. Din oomitatele Abauj-Torna, Sce- 
puș și Șaroș numărul emigranților este mai 
mare, deoât al născuților, așa oă în aoele 
oomitate poporațiunea soade. In oomitatele 
Ung și Zemplin nasoerile abia întreo emi
grările.

Camera advoeațială din Sibiiu a in
dus în lista sa pe d-1 advooat Dr. Alexandru 
Strâvoiu ou sediul în Sebeșul-săseso.

Serbarea dela Teatrul Național. 
Pentru sâra de 24 Ootomvrie st. v.— scrie 
„Timpul" — publicul Dostru și ou deose
bire elita societății buouresoene va fi che
mată la o mare representațiă, oe se va da 
la Teatrul Național în beneficiul Sindicatu
lui Ziariștilor. încă de pe acum s’au înce
put a se lua măsuri pentru ca acea sâră să 
fiă o adevărată sărbătore, âr publicul să 
rămâe cu una din cele mai frumose amin
tiri. Deja programul e schițat în linii ge
nerale: se va representa Avarul, oea mai 
bujilă din comediile lui Moliâre și în oare 
iubitul nostru artist Brezeanu va faoe o 
adevărată creațiune; artiștii cei mai mari 
ai Teatrului Național vor reoita diferite 
monologurl; primadonele și tenorii dela 
Operă, a cărei stagiune se deschide dela 1 
Noemvrie, vor cânta în sâra de 25 Octom- 
vrie cele mai alese bucăți și ca o revelație 
în musica nâstră, d-ne și d șore din socie
tate, cari ascund în vocea lor adevărate 
comori, vor cânta arii naționale. F'ld a de 
flori și diferite surprise pe oarl le reservă 
„Sindicatul Z>arișt.ilor", vor da acestei ser
bări — unică pănă aZl la noi — un far
mec deosebit.

Culesul viilor și prețurile. Pretu
tindeni în țâră culesul viilor s’a sfîrșit. Re- 
sultatul ca cantitate n’a mulțumit pe pro- 
ducențl. înghețurile din primăvară și pero- 
nospora au stricat mult viilor. Ca calitate 
însă recolta pâte fi oonsiderată pe deplin 
satisfăcătâre. De mult nu s’a produs must 
așa de bun oa anul curent. Acâsta o și 
simt neguțătorii de vinuri, cari fac cum
părări din greu pretutindeni. Prețurile însă 
nu mulțumesc pe produoențl. — In oomu- 
nele dela pola munț'lor apuseni: Șard, 
Ighiu, Buoerdea-vinosă, Cricău ș. a. mus
tul a susținut dela 11—14 probe. Mustul 
stors din struguri de speoialitate a avut șj 
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•mai multe grade. Preturile sunt variate. 
Bine s’a plătit mustul din Șard : ou 14 — 16 
R. hectolitru cel comun, âr oel de specia
litate ou 23—24 fl. Mari cantități de 
must s’au transportat ca de obiceiă în 
Munții-apusenI, apoi în Ungaria și alte 
părți. Cumpărători sosesc și aoum deși s’a 
vândut forte mult. Ar fi bine, ca vânză
torii să soie folosi ocasia și să nu-șl dea 
roda ostenelelor de un an pe prețuri ba- 
.gatele, când se soie, că anul acesta produ
sul lor va fi bine căutat.

Comune luări. Ministeriul de interne 
a oonces următârele oomune mici din co
mitatul Târnavei mici: Boboh*lma, Blăjel, 
Cetate de baltă și Ceuaș a se numi co
mune mari.

Iernă în Austria. In unele localități 
muntâse din Austria, iârna e deja în plină 
vigâre. Astfel se scrie din Neukirchen, 

■ Ziarului „Neue Freie Presse“, că dela în- 
oeputul săptămâniei trecute tâtă localitatea 
muntosă de pe lângă Schneeberg, Sem- 
mering și Wechsel a îmbrăcat haina de 
iârna. Din St. Veit se sorie aceluiași cjiar, 
că trenul de diminâța din St. Poelten-Le 
obersdorf a sosit având pe acoperișurile 
vagânelor zăpadă în grosime de mai rnuițl 
țoii. Intre Hainfeld și Caumberg a nins 
totă noptea de Duminecă spre Luni ou 
multă violență. Zăpada e acolo în grosime 
de o jumătate metru, astfel că trenul ou 
mare greutate șl a putut deschide drumul. 
Munții mai îualțl sunt ou totul acoperițl 
de zăpadă.

Esposițiă de vite în Mercurea. Du
mineca viitâre în 4 Noemvrie n. se ține o 
esposițiă de vite arangeată la Mercurea de 
Reuniunea rom. |de agricultură din corn. 
Si biiului.

Fabrică de cement în Turda. Se 
proieotâză înființarea unei fabrici de oe- 
ment în Turda. Inițiativa a luat’o o socie
tate pe aoțiunl, în fruntea căreia se afla 
jidanul Gedeon Jzso, inginer în Budapesta. 
Capitalul fundamental al sooietății va fi de 
250 — 300 mii corone.

Luptă pentru un — punct. Banca 
austro-ungară a enunțat, oă ea escomptâză 
numai oambiile, pe cari la indicarea cu K 
(oorâne) și după H (heller-baul) nu se află 
punct. Contra acestei disposițiunl unele 
institute financiare au protestat, motivând 
cu aceea, că publicul este obioluuit ca în
dată după-ce scrie o literă, de multe-orl 
fără voiă, pune după ea un punot. La 
aoâsta banoa austro-ungară a răspuns, că 
ea stă pe lângă hotărîrea luată mai nainte, 
deârece în ordinațiunea ministerială despre 
banii noi nu se află nioăirl punot după K 
și H (oorâne și heller-banl).

0 barbariă. Un sub oficer, ou nu
mele Gal dela regimentul de infanteria Nr. 
51 staționat în Clușiii, cu ooasiunea unor 
eseroiții a lovit atât de tare pe un soldat 
din reserva de intregire, încât i-a frânt 
fluerul piciorului. Nenorocitul a fost operat, 
âr după o Zi * murit. Sub-oficerul a fost 
arestat.

Petrecere în Mercurea. Corpul în- 
vățătoreso dela școla română din Mercurea 
va da o petreoere ou joc Duminecă în 22 
Got. (4 Nov.) 1900 în sala hotelului „La 
trei arabl“ în favorul școlei. Inoeputul la 
7 âre săra. Intrarea de persdnă 1 cor. 60 
bani; de familia 3 cor.

Uu tînfir absolvent de studiile reale, 
în etate de 20 aDl, care a continuat oât-va 
timp și stud.ul la șoâla comercială, ne mai 
putând urma studiile, se oferă a fi primit 
în vre-o cancelaria, ori la vre-o economiă, 
său altă ocupațiune. Soie pe lângă limba 
română, limba germană pe deplin, și în 
limba maghiară e biue inițiat.—A se adresa 
la administrația Ziarului nostru.

Stări deplorabile.
De curând s’a publicat într’o revistă 

higienică maghiară o descriere mișoătâre a 
stărilor triste materiale din comuna Kibed, 
comitatul Târnavei-micI, locuită de aprope 
3000 Săcui reformați. OrI-oine va ceti acâsta 
descriere, un sentiment de compătimire îl 

va cuprinde văZând, ce stări ticălâse și ru
șinase domneso și aZl în nenorocitul Ardeal, 
pe care șoviniștii dela pressa maghiară 
Zio, că trebue să-l recuoerâsoă din nou prin 
ridicarea clasei proprietarilor maghiari mij- 
looii, dâcă vor să-l mai aibă.

Este vorba, cum am Z’si de-o oomună 
curat secuâscă, ai cărei locuitori se ocupă 
mare parte cu negoțul de pâme, cu vân- 
Zarea de ape minerale și cu lucrări de lem
năria, din cari câștigă binișor, însă cu tote 
acestea din punct de vedere material ei 
stau pe marginea peirei. Din desorierea 
amintită reiese, că loouitorii comunei Kibed 
sunt în lipsa celor mai de căpeteniă ali
mente pentru poporatiunea dela țâră: 
pânea carnea șijlaptele, — și întrâga lor hrană 
constă din mămăligă. Pentru mămăligă se 
luptă ei și asudă anul întreg și se simt 
forte fericiți, dâcă afară de ea mai pot să 
se îmbrace cât de cât și să-și plătâsoă dă
rile oătră stat, comunale și comitatense.

Este însă un alt rău, care nimicesce 
pe Săcuii din Kibed : rachiul. Nu-i oasă din 
care raohiul să lipsâsoă și nu este copil în 
oomună, oare să nu fiă saturat cu aoâstă 
băutură otrăviciâsă. Iu urma acâsta ei sunt 
atât de piperniciți și prăpădiți, încât nu 
pot să ceroeteze șoâla, âr când mai tâi'Z'U 
ajung la sorți, oomisiuuile de asentare nu-i 
pot înrola. Mulți din ei sunt gângavi, ner
voși; faoultatea de cugetare nu li estedes- 
voltată', sunt pururea moroșl și indispușl și 
par tot ațâți bătrâni. Sentimentul de mora
litate le este ou totul timpii, nepăsarea și 
cinismul lor e de admirat.

Etă așa-dâr o înfiorătore oglindă a 
degenerării trupeșei, a deoandenței spiri
tuale și a ruinului moral, oare nu se gă- 
sesoe numai în comuna amintită, ci în forte 
multe părți ale Ardealului, numai puțin ea 
fn ale Ungariei propriu Z’se.

Cu stările aceste s’a ocupat și „Pești 
Naplâ0 dela 20 Octomvrie într’un articul 
intitulat „Pentru mămăliga0 și pe care îl 
încheia astfel: „Să nu ne mirăm, că aceia, 
a căror viață întrâgă este o luptă oontinuă 
pentru mămăligă, emigrâză atunci când pă
mântul patriei nu-i mai pote provedâ nici 
cu mămăligă0.

Foia maghiară amintită s’a mulțumit 
a constata simplu faptele și adevărul, dâr 
nu șl-a dat silința a cerceta după căușele 
acestor stări deplorabile. S’a aflat însă alt 
Ziar maghiar, care luâod notiță despre cele 
oe s’au scris în „Pești Naplo0 pe basa des- 
crierei, ce am făcut’o mai sus, atinge câte-va 
din ranele și boia corosivă, cari Z> de fli 
pregătesc o sârte tot mai tristă țărăni- 
mei din Ardeal fără deosebire de confe
siune și naționalitate. Acâsta foie este „Al- 
kotmany0.

într’un artioul întitulat „Mămăliga0 
organul partidei poporale maghiare arată, 
de ce Săcuiul, Maghiarul și Românul din 
Ardeal trebue să mănânce mămăligă. îna
inte de tote face constatarea, oă Ungaria 
și maghiarismul au un singur dușman — 
jidanul, care pune mâna pe tot ce pote 
pune, fără a ținâ sămă, că prin acâsta pă- 
gubesoe pe alții. Aduce ca esemplu o co
mună din Ardeal, în care primarul estejidan, 
c»8sarul comunal jidan, ba ohiar și „boo- 
tărul“ e jidan. Primarul apoi are oa rudenii 
pe un întreprinZător, aoesta este cumnatul 
arendașului de regale, âr arendașul e cum
nat cu un mare comerciant de bere și spirt. 
Toți sunt așa-dâr în raporturi de înrudire 
și toți se ajută unul pe altul în soootâla 
bietului popor.

Și fiind-că ei adună banii dela Săcuiiî, 
oa și dela Român, ce le mai rămâne aces
tora decât’mămăliga ?—se îndrâbă ou drept 
cuvânt „Alkotmany0, oare continuând Zice: 
„Așa merge în întreg Ardealul. Aici a în
cetat deja autoritatea fișpanului, vioe-spa- 
nnlui, solgăbirăului, preotului; o singură 
autoritate esistăjaiol: stimabilul d-n Moritz}'1

Foia ungurâscă îșl încheie articulul 
său cu nimerita observare: „Străbunii noș
tri au venit peste Muncaciii în patria acâsta ; 
tot peste Muncaoiti au venit și Jidanii, dâr 
numai pentru-oa peste Munoaciîi se isgo- 
nâscă pe Maghiari. A sunat deja: „finis 
Poloniae0, — de n’ar suna și „finis Hun- 
garise0.

Cronica agricolă.
Culesul viilor în România.

Culesul viei la noi — scrie „Gazeta 
Săteanului0 — e în toiul său la podgorii 
ca și la câmp. Vorbim, negreșit, de pod
goriile, unde filoxera și mana n’au distrus 
cu totul vița și pe unde n’a fost oules de 
struguri, ci de... prune, cari în acest an 
s’au făcut, în multe părți, cu prisosință. 
Vorbim de viile nouă dela câmp, unde am 
regăsit veselia, chiotele, de altă dată din 
podgoriile aZl triste, tăcute, sărăoite, unde 
lipsa de capital, nepăsarea, sunt pricini, că 
nu s’au reoonstituit cu viță americană.

Culesul viilor, deci, pe unde vechia 
viță e în viță sâu cea nouă e în plină pro
ducere, e mănos și s’a făcut oam timpuriu 
în acest an. Vinul nu credem să iasă așa 
bun. Prețul nu e de sâmă și nu pentru-că 
ar fi prisos de producțiune, pe oât pentru- 
că e... orisă..

Dâr cultivatorii de vie pot a-se oon- 
sola, deâre ce „vândarea rea de vin0 e în 
sudul Franciei în așa grad, oă pe Ziuft de 
28 Octomvrie st. n. s’a pregătit la Mont
pellier o imposantă manifestație, dela oare 
nu vor lipsi nici senatorii, nici deputății, 
nici consilierii județeni, nici primarii din 
tote regiunile viticole ale Franciei. Cu toți 
amenință ou greva dâcă statul nu va veni 
în ajutorul lor. De sigur, că vor isbuti în 
parte a aduce îmbunătățiri crisei vinicole 
din Franoia, căci precedente sunt atâtea de 
multe din centrurile mari agricole ale ace
lei țări, unde grupul parlamentar agriool a 
soiut, grație solidarității dintre deputății 
agrioultorl, tot-dâuna să-și impue dorințele 
tuturor guvernelor. Agrarii în Francia, ca 
și aiurea, sunt forte bine organisațl.

Pilda ce au dat’o ei a servit în atâta 
chiar vecinilor noștri agrari din Ungaria, 
încât pe lângă altele, ei vor face totul ca 
în viitorele parlamente să între oât de mulți 
agricultori, și nu vor mai vota decât pe 
oei ce fao plugăriă.

Leja lucrătorilor agricoli.
In țâră la noi — Zi°e „Gaz. Săt.° — 

oând e belșug de recoltă nu numai unii 
din marii agrioultorl, dâr chiar fruntași să
teni din regiuni de câmp ale Munteniei, 
ajung a plăti, în piețele orașelor, munca 
lucrătorilor forte scump. Asemenea luoru 
de vre o doi ani nu s’a prea văZut, spre 
marea părere de rău a muntenilor, cari 
căștigau ou munca cu Zlua la câmp, îna
inte, bune sume.

In Moldova și aoum se aduc munoi- 
torl din Galiția și Bucovina, ba chiar din 
Serbia și Bulgaria. Sperăm, însă, oă acest 
obioeiî! rău, câtă vreme atâția munteni și 
podgoreni din țâră n’au de luoru, va dis- 
părâ chiar în anii de mari reoolte.

Acum, că lucrările la oâmp s’au sfîr- 
șit, prețul Z^ei de luoru a soădut fârte 
mult pretutindeni. De altfel, salarul lucră
torului agricol e cam următorul: în Fran
oia, unde lucrătorul bărbat se plătesoe vara 
ou 1 leu 80, în Statele-Unite 4 lei 5 bani, 
în Danemarca 1 leu 65, în Belgia 1 leu 15, 
în Rusia 35 bani la 1 leu, în Ungaria 1 
leu 80 în timpul secerei.

Și oum atâția munoitorl n’au de lucru 
d’acum pănă înghiață, în atâtea sate din 
România și provisiile lor de iarnă sunt 
d’acuma aprâpe sleite, ar faoe faptă uma
nitară și bună afacere chiar, cei mai cu 
mijloce a da de lucru la atâta lume.

In o moșiă se găsesce totdâuna de 
luoru chiar după strîngerea și ourățirea re
coltelor, precum: șanțuri și gropi pentru 
plantat, strîngerea și răspândirea gunoiului 
pe câmp eto. Cunoso câțl-va fruntași și de 
inimă proprietari, cari au adus, dâcă nu 
belșugul, dâr âre-care îndestulare, nevoiași
lor de prin sate, dându-le cu bucata a face 
șanțuri pe hotarăle moșiilor pentru a-le 
planta, sâu gropi pentru mici păduri, adă- 
poste și liveZl de arbori, costându-i pe ju
mătate mai ieftin ca în anii când nu era 
crisă.

ULTIME SUI IU.
BucurescI, 29 Oct. In unele comune 

din județul Rîmnicul-Sărat s’au iscat 

mari neorendueli în urma aplicării 
nouei legi a impositului pe țuică. In co
muna Buda, cu ocasia măsurării bor
hotului de prune, ce avea a-se face, 
de controlorul fiscal conform nouei 
legi, locuitorii s’au resculat, au in
sultat autoritățile și au rupt cotul 
de măsurat. Controlorul anunțând 
autoritățile, prefectul județului a so
sit Sâmbătă după amâcjl în Buda și 
a sosit și o companiă de infanteriă. 
Sătenii din Buda întăriți cu mulți 
săteni de prin satele dimprejur în- 
cunjuraseră localul primăriei. Sosind 
trupa, ei au năvălit asupra ei și au 
atacat’o cu pietri și ciomege. Căpi
tanul lovit de un ciomag a căcjut 
jos cu capul spart. Trupele atunci, 
lipsite de comandant, au tras o salvă. 
Trei săteni au cădut rnorți și șăpte 
au fost răniți.

In urma acăsta sătenii s’au îm
prăștiat. Lucrările de cotire au fost 
suspendate și o anchetă a fost ime
diat începută.

Se constată, că și în comuna 
Pleșcoiu din județul Buzău, -apoi în 
comuna Teșila din Prahova și în co
munele Spineni și Isvorul din jude
țul Olt, sătenii s’au opus asemenea 
la lucrările controlorului fiscal. Au
toritățile au luat pretutindeni mă
suri pentru păstrarea ordinei.

In urma celor petrecute minis
teriul de răsboiu a dat ordine tutu
ror comandanților de trupe ca, în 
cas de neorendueli, trupele să nu 
facă us de arme, adecă se nu tragă 
focuri.

1)I> 6E U « ÎL
Lupta ariciului cu vipera. De 

multe-orl au privit ceroetătorii la lupta din
tre viperă ți aricii!. Nu este animal, care să 
cuteze să se ia la luptă ou veninâsa viperă, 
dâr arioiul se ia. Când se întâlnesc față 
în față stau și se uită cu gând rău unul 
la altul. Vipera s’ar arunoa, dâr ariciul stă 
gata a-se] face ghem în fieoare clipită de 
primejdiă, și soiind gândul viperei, nu-șl ia 
ochii din oohii ei nici o clipă. Dela o 
vreme vipera se urăsoe de stat așa față în 
față cu spinosul ei dușmau, și pornesoe 8ă 
se ducă. Atunol arioiul soiind, oă i-a sosit 
timpul potrivit, se arunoă repede asupra ei 
la codă și apucând’o ou dinții de câdă 
se strînge ghem, și o ține bine, dâr 
nu o strînge ou dinții tare oa nu oumva 
să-i rupă coda și să o soape. Vipera prinsă 
în cursă, se sbate de durere, se aruncă asu
pra ghemului de ace, se trânteșoe și mereu 
se împunge și de trupul lui, ca să-l musoe 
și învenineze potopindn-1 îndată, nu se 
pote apropia, pănă în urmă multele rane 
o sfirșeso, și măre. Câud ea nu mai mișcă 
deloo, arioiul se desface și o mânoă cu plă
cere, începând-o dela câdă, âr oapul, în oare 
soie oă să află veninul, îl lapădă. Căol la 
atâta soiință să vede oă n’au ajuns arioii, 
că veninul șerpelui strică venind în rană 
vie, dâr ajungând în stomac nu faoe nici 
o stricăciune. De-ar soi-o, ar mânca de bună- 
sâmă și capul viperelor fără frică.

Literatură.
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiosa 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, oi cu tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cair 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puii! de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economic scris 
cu multă ounoscință de oausă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat 'de ministeriul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru seolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pote procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu0 cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Grcgow Hwr.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
<Iin ISa-rtșwv, 

se pot procura următârele cărți:

Scrieri economice.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor, de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superiără din Bucurescl. 
^Zootechnia* este partea a treia din „Ma
nual de agricultură* 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 
779 pag. format mare 4°, 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. „Fitotechniau seu „cul
tura specială a plentelor“ cu 611 pag. și 202 
figuri. Pr. 8 cor., (cu posta rec. 8 cor. 50 b.)

„Cartea Plugarilor*1 său povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, crescerea vitelor“ etc. scrisă de loan 
Georgescu. Form. 8° 90 pag. < ostă 25 cr. 
( -j- 3 cr. porto).

„Stapăritul*, 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. Ou mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul francat 40 cr.

Grădina de legume, de Ioan 1. 
Negruțiu, profesor în Blașiîi. Pentru popo
rul nostru, sorit rea 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 p6me, de Gr. Halip. 
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 din comit. Sibiiului. 
CoDține 227 pag. costă 80 cr. (-|- porto 10).

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumetate, de 
cum s'au vendut pană acum.

1) Lascar V>orescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de WtUielm de Kotzebue. 
E cunoscută acăstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore in literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c'T., cum s’a 
vendut pănă acum, este acll numai 2 cor. 
(-|- 30 ba> I porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
năstrâ poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

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

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

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

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

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

CtsrsuS 8a htiraa din Viena.
Din 29 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................114.50
Renta de corone ung. 4%. . . . 90.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 119 60
Impr. căii. fer. ung. înargint. dd/^/o 98.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................163.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr.............................97.10
Renta de hârtie austr............................... 96.95
Renta de aur austr................................ 114.40
LosurI din 1860..................................... 131.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 652.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 651.50
NapoleondorI...............................................19.20
Mărci imperiale germane . ... 117.67 */2
London vista........................................ 240.65
Paris vista............................................... 95.90
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.—
Note italiene...........................................90.55

CupsuS pâețee Brașov.
Din 30 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcfescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

58.50 Vend. —.—
10.60 Vend. —.—

100.- Vend. 101.—

18.88 Vend. 18.97
18.60 Vend. 18.70
19.16 Vend. 19.20
11.30 Vend. 11.40

127.— Vend. — t'J—

Plocam și sosirea trenurilor h stal rug. nu. in Brașov.
Valabil din fi Octomvre st. n. fi9©®.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

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

Dela Brașov Ia Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim. 

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

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
I. Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim. 

(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 3'20 min. noptea.

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

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

Dela Brașov Ia Zârresci (star. Bartoloineiu). i 

I. Trenul mixt la ora 9-2 min. a. m.
II. Trenul mixt la ora 5 26 min. p. m.

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

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Trenul mixt la ora 10’25 min. sera.
Dela Bucurescl la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 248 min. p. m.
II. Trenul pers., la 6ra 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la ora 5.— min. dim. 
(care circulă numai Vinerea dela Predeal’.

Dela Kezd-Oșcrheiu la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8-25 m. dim. 

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

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

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartoloineiu).
I. Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.

11. Trenul mixt la ora 142 min. p. m.

Dela Ciuc-Gliimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8-25 m. dim. 

III. Trenul de pers, la ora 1’51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6’48 min. săra

INURI CURATE
ii âiiied

din locuri ridicate. 
d.e calitate escelentă din 

pivnițele 
Harth, May & C- 

se capetă la

Carl Irk, Carl Hart, Heinrich Zintz 
Brașov.

De închiriat cu luna 
o cameră mobilată 

m strada Prundului nr. 37. 
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Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei"
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Casă de bancă și de schimb, societate pe acții

numai IV, Vâczi utcza 37
(casa proprie).

La trages'e a
VIL LOTERIE de clasă r. ung. 

în 15 si IB Novembre 
recomandăm avetid succes

între 705©@0 și 99-000 care le avem
Sa dispossție spre alegere» 

W* Z_i O S TT ZS Z: 
întregi . 12 cordne | un pătrar . 3 — cordne 
jumetăți .6 „Io optimă . 1.50 „

Aviso ! Losurile rencite și suma câștigurilor se trimite franco. — 
Comande cu rambursă costă porto duplu, de aceea se se 

1137 evite — Comande să se facă cu mandat postai.

A. Mureșianu
15fi*aș®v, Terg’tal IsiuBui Wr. 3®.

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTVTE. 
FOI PERIODICE.

BILETE DE VI8ITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JLEGANTE. BILETE DE LOHODNĂ ȘI DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurt 

^zz^^zTȚzzz^i.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

(Souve/zd'e-j in Iotă măzfmca,-

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și Restaurante.

prepLcurente ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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